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OUTRAS COMUNIDADES
PARQUE LINEAR ao longo ribeirão/rio (passeios e ciclovias)

LIGAÇÃO COMUNIDADES - linha educacional (semana), 
turismo (final de semana)
LIGAÇÃO DOS TERMINAIS COM LINHA DAS COMUNIDADES
(siste ma cicloviário com bicicletários nos terminais)

COMUNIDADES PARQUE (maiores comunidades de blumenau)

parque 
ramiro

coripos
sol nascente

O plano tem o objetivo de relacionar a cidade informal com a cidade formal, ou seja, uma ligação 
intensa entre as maiores comunidades de Blumenau e a cidade que insiste em dar as costas para 
essas regiões. Antes de tudo é preciso conscientizar as pessoas e o poder público e faze-las enxergar 
o grande potêncial que uma comunidade pode trazer a cidade, só assim um plano como esse 
poderá ser positivo.     
O presente projeto na região da Coripós serve como um plano piloto para as demais comunidades. 
Fortalecer essas comunidades com equipamentos, saneamento básico, espaços públicos, condi-
ções de transporte, feiras e espaços de contemplação da paisagem, dão sentido ao plano interligan-
do e proporcionando novos referênciais urbanos.

POR UMA QUEBRA DA SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

COMUNICIDADE !!comuni
dadecidade

cidade

cidade

POR UMA
COMUNICIDADE !!

250 famílias em área de ALTO RISCO (RELOCAÇÃO PARA NOVAS MORADIAS PRÓXIMAS DO LOCAL)
DÉFICIT QUANTITATIVO

250 famílias em área de MÉDIO RISCO (MELHORIA NAS HABITAÇÕES EXISTENTES)
DÉFICIT QUALITATIVORISCO BAIXO (PRESERVAÇÃO)

PLANO DE MELHORIA NAS HABITAÇÕES EXISTENTES
- Resolver problemas de umidade e entulho/lixo (muitas pessoas ficam doentes e até com 
pneumonia quando lidam com esses problemas);
- Melhorias na rede de esgoto;
- Reformas internas para o conforto;
- Reformas estruturais, para maior segurança;
- Sistema de captação da água da chuva e calhas;
- Incentivo ao uso da vegetação como agente contra a erosão do solo.
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R. BENJAMIN CONSTANT: SENTIDO TERMINAL ATERRO / RUA BAHIA
R. BENJAMIN CONSTANT: SENTIDO TERMINAL PROEB / FURB
BINÁRIO (PROPOSTA)
SENTIDO CORIPÓS
SENTIDO EÇA DE QUEIROZ

SENTIDO R. BENJAMIN CONSTANT
SENTIDO RUA FREI ESTANISLAU SCHAETTE
SENTIDO RUA BAHIA
LIGAÇÃO RUAS PARA BINÁRIO
VIA PROJETADA

PROPOSTA ORGANIZAÇÃO VIÁRIA

TERMINAL PROEB - TERMINAL ATERRO
LINHA CORIPÓS (T. PROEB - CORIPÓS - T. PROEB)
LINHA EÇA DE QUEIROZ (T. PROEB - EÇA DE QUEIROZ)
PONTOS DE ÔNIBUS

A região da Coripós hoje é atendida pelo transporte público, a linha exclusiva tem ínicio no terminal da 
proeb e percorre toda a rua Coripós até a Igreja. Porém muitas vezes a rua se torna estreira para o ônibus 
quando encontra um carro vindo do outro sentido e também a pouca quantidade de pontos de ônibus são 
um problema a comunidade.

TRANSPORTE PÚBLICO ATUAL

TERMINAL PROEB - TERMINAL ATERRO
LINHA NOVA CORIPÓS (T. PROEB - CORIPÓS - T. PROEB)

LINHA NOVA EÇA DE QUEIROZ (T. PROEB - R. EÇA DE QUEIROZ  E R. RUDOLF ROEDEL - T. PROEB)

PONTOS DE ÔNIBUS
FUNICULAR

PROPOSTA TRANSPORTE PÚBLICO 

TRANSPORTE LEVE!

ÁREA 
PROJETO

Praça chegada

Mirante / Espaços descanso

Paredão escalada

EBM Norma Dignart Huber

Posto Saúde 24h

Praça

Rua lazer para pedestres

Práticas ambientais de preservação

Trilha

Funicular

Topo Morro Coripós (Mirante)

Feirinha (venda produtos locais)

Famílias relocadas (áreas pouco risco)

Horta comunitária 

comércio bordas
trilhas na mata
via projetada
passarela escola/projeto
córregos
ciclovias

80

80

30

60

PROPOSTA MACRO

QUADRA COBERTA NA ESCOLA

PRAÇA DE CHEGADA 
da comunidade

DECK MIRANTE
 ESPAÇOS DESCANSO

TRANSPORTE LEVE E EFICIEN-
TE NO MORRO:
Terreno dedicado especialmente 
para carga e descarga entre 
caminhões de grande e pequeno 
porte e transporte público. 
Um caminhão ou ônibus pode 
utilizar o espaço para distribuir 
sua carga a um veículo de peque-
no e médio porte como cami-
nhões leves para transporte de 
materiais de construção, mudan-
ças; e micro ônibus para trans-
porte público.
Essa estratégia facilita o acesso 
de veículos em ruas estreitas e 
por toda a comunidade, possibili-
tando uma melhor qualidade 
para o transporte público e even-

Na Coripós os deslizamentos de terra ocorrem pelo direcionamento inade-
quado das águas da chuva e das águas servidas, além de infaltrações.  (AEAM-
VI 2011)

- Pessoas jogam lixo e esgoto sobre as nascentes; 
- Estratégias construtivas inadequadas em áreas de risco como: uso de 
concreto em excesso e execução de aterros no pé da encosta;
- Riscos de deslizamentos pela alta declividade e desmatamento;
- Moradores esquecem do uso da calha como elemento fundamental para o 
direcionamento da água da chuva;
- Falta de saneamento básico;
- Poder público não fiscaliza a área.

OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

A INFLUÊNCIA DO HOMEM SOBRE A 
CIDADE (DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS)

A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO EM 
UMA ENCOSTA

Fonte: Juares Aumond

CORIPÓS

O assentamento localiza-se no bairro Escola 
Agrícola, na Rua Coripós, transversal da Rua 
Benjamin Constant, possui 1.179 unidades 
habitacionais (sem cadastro social) por 
estimativa de foto aérea, caracteriza-se 
como ocupação de área pública e particular, 
em parte irregular, em área de encosta. 

ÁREA TOTAL: 418.971,99m²

CONSOLIDAÇÃO DO ASSENTAMENTO: 
Dé�cit Quantitativo: em média 250 moradias
Dé�cit Qualitativo: em média 250 moradias

Fonte: Plano de Habitação de Interesse Social. 
Prefeitura de Blumenau

ASSENTAMENTO CORIPÓS

Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA

4/42/4

NOVO GABARITO DA RUA

E SANEAMENTO

A D A P T A Ç Ã O   
R I Z O M Á T I C A 

NOVOS OLHARES NA 
COMUNIDADE CORIPÓS


