
ARTICULAÇÕES URBANAS CONTEMPORÂNEAS:
PALIMPSESTO ENQUANTO ESTRATÉGIA PROJETUAL NA TRANSIÇÃO PÓS INDUSTRIAL 
FENÔMENO: PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO DE CENTROS URBANOS
fenômeno mundial causado pelo deslocamento das indústrias para outras localidades desestruturando a economia dos maiores 
centros industriais do país. O despovoamento das cidades no mundo contemporâneo traz o desafio de propor soluções arquitetônicas 
que ajudem as cidades que encolhem a conviver com seu novo tamanho, como uma via de evolução da cidade. 

DESCRIÇÃO DO TEMA:
O projeto visa criar um ambiente que promova a geração de conhecimento e um plano de inovação através da 
implementação e desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação bem estruturados, levando em 
consideração o processo urbano ocorrente e os 
potenciais regionais existentes.

DINÂMICAS DE URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEAS

Já no estado abaixo, oberva-se um 
processo de urbanização litorânea e 
l inear, onde se agrupam arranjos 
regionais afim de consolidar  uma rede. 
Tais arranjos são polarizados por 
municípios acumuladores de atrativos 
econômicos, culturais e sociais. 
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Os estado adjacentes a Santa Catarina, passaram por 
dinâmicas de urbanização concêntricas. Onde geralmente a 
capital do estado polariza uma rede de bens, servindo aos 
demais municípios como base econômica, cultural e social.

segundo o regic, um lugar central 
fornece um conjunto de bens e serviços 
a uma determinada área de influência, 
delimitada por um raio máximo de 
alcance espacial. Nos cruzamentos de 
dados relevantes é possível identificar 
os municípios que atuam como centros 
urbanos.

REGIC - regiões de influências das cidades

POPULAÇÃO
RENDA PER CAPTA

PIB GERAL DENSIDADE
MANCHA URBANA

o s  d a d o s  c r u z a d o s  r e p r e s e n t a m  i n d i c a d o r e s  d e  a l t a  c o n c e n t r a ç ã o  n o  e n t o r n o  d a 
dinâmica linear, inferindo um processo de liteorilização, onde observamos que Blumenau é o único município que atua como centro urbano 
com potencial industrial e não está inserido diretamento no litoral. segundo Rosa Moura os arranjos urbanos são centros existentes 
historicamente e subcentros subordinados, torando-se cidades expandidas sobre territórios autônomos e fragmentados.
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as cidades dispersas e 
fragmenatas, resultam 
e m  t e r r i t ó r i o s  d e 
i n t e r m e d i a ç ã o  e 
c e n t r o s  u r b a n o s 
desiguais.
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Mapeamento de Incubadoras, universidades, parques tecnológicos, número de patentes

INCUBADORAS fonte: fiesc
PARQUES TECNOLÓGICOS fonte: fiesc
UNIVERSIDADES / FACULDADES
NÚMERO DE PATENTES

851.244
     1,8%

45.752
2,1%

423
0,92%

1.509
3,30%

formada por atividades que 
possuem IDEIAS como INSUMO 
PRINCIPAL para geração de 
valor: consumo, cultura, mídia e 
tecnologia

333
0,72% 231

0,50%

361
0,79%

18
0,04%

141
0,30%

1.698
3,71%

23
0,05%

770
1,68%

452
1%

90
0,19%

17
0,03%

36
0,7%

5.168
11,30%

8.598
18,80%

782
1,70%

os dados representados nos municípios são relacionados ao valor total de santa catarina, 
que ocupa o 3o lugar na participação no brasil e 21o em remuneração - abaixo da média.

18
0,04%

98
0,21%

4.658
10,18%

ÁREAS DE INFLUÊNCIA SEGUNDO REGIC:

OKTOBERFEST, FESTIVAL DA CERVEIJA, ENCHENTES, NÍVEL 
RIO BLUMENAU, FURB, UNIASSELVI, HORÁRIO ÔNIBUS

DADOS DEMOGRÁFICOS
área unidade territorial 2015: 519,8 KM²
área Urbana: 206,8 KM²� 39,78%
área Rural:   313,0 KM²    60,22%
população 2010: 309.011 hab
população estimada 2016: 343.715
IDH: 0,806

CIDADE POTENCIAL 
INDUSTRIAL TÊXTIL

PRIMEIRA INDÚSTRIA TÊXTIL EM SC
CIA    HERING    EM    BLUMENAU

SC 470

SC 280
BR 101

ARRANJO POPULACIONAL 
SEGUNDO IBGE

2 mil empresas
SETOR INDUSTRIAL TÊXTIL

18 EMPRESAS 
PARTICIPANTES NO MAPEAMENTO 
PARCIAL DE TIC / 2o maior taxa do 

estado depois de Florianópolis

473.196 visitantes
oktoberfest 2015 / pontecial turístico

100

75

25

out jun out outout
INTERESSE AO LONGO DO TEMPO 2012-2017

BLUMENAU - Mapeamento Google Trends  OBJETIVOS: 
1. Gerar vitalidade para áreas industriais e/ou de baixa densidade utilizando estruturas existentes / espaços residuais, 
como guias e conservando a história local; 2. potencializar o desenvolvimento sócio econômico através da implementação 
de nova rede de informação e tecnologia; 3.  Implantar novos modais para facilitar o deslocamento entre os bairros criando 
permeabilidade e conexão do município; 4.  Implantar rede de equipamentos interligados, funcionando como um grande 
sistema de vitalidade, criando um novo e moderno ambiente urbano; 5.  democratizar o acesso a informação e ao 
conhecimento em ambientes colaborativos e criativos promovendo a medição da informação qualificada e o desenvolvimento 
de competências necessárias na sociedade.

RELAÇÕES REGIONAIS: rotas de entrada e saída de info

Mapeamento de empregos gerados pela indústria criativa
INDUSTRIA CRIATIVA FIRJAN - mapeamento empregos
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