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Setor 1 - Como é um setor em processo de renovação urbana, é prevista a substituição paulatina 
das edificações por outras mais verticalizadas. É previsto que as edificações em altura existentes 
permaneçam na área.

Setor 2 - O setor não apresenta ocupação urbana e os usos existentes na área são desordenados. Sendo 
assim, é previsto um novo parcelamento do solo com uma proposta de urbanização diferenciada e 
previsão de diferentes tipos arquitetônicos. 

Setor 3 - É buscada a readequação dos espaços no entorno do Pavilhão de Eventos e do Ginásio 
Multiuso. Atualmente a área não apresenta uma conformação urbana favorável e os elementos 
formadores do espaço são desconexos um dos outros. Por isso, é proposta para a área a diversidade de 
usos, que busca criar espaços positivos que se adequam a escala do pedestre e combinam atividades 
sociais e de lazer, promovendo uma maior dinâmica do espaço. 

Setor 4 - O setor é em parte consolidado e em parte em processo de renovação. Nas margens da 
rodovia existe grande oferta de comércio e serviço, e no entorno do Parque das Esculturas são fortes 
as características residenciais. A proposta busca criar condições para que a vocações de usos da área 
sejam mantidas.

As áreas verdes correspondem ás áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d’água, ás 
propostas de lagoa seca que serão apresentadas a seguir, e ao Parque das Esculturas, já existente 
hoje na cidade.

A área a ser desenvolvida no estudo específico foi separada em setores para facilitar o entendimento da proposta:

Drenagem Novas Conexões

Nova Hierarquia Viária Eixos Verdes

Ciclovias e Ciclofaixas

Proposta Específica

Planta da Proposta
Na proposta foram determinados alguns elementos que em conjunto com 
as propostas de ocupação irão servir de apoio para a vitalidade e dinâmica 
da área.

As propostas de intervenção começaram na área que compreende a região central da cidade. Todas as 
estratégias adotadas na área macro se refletem na área específica de desenvolvimento do trabalho.

São propostas novas conexões que buscam criar um melhor fluxo de veículos e maior legibilidade e 
permeabilidade para pedestres e ciclistas.

Eixos verdes são propostos para fazer uma conexão e um circuito entre os espaços públicos e os 
equipamentos coletivos. O eixo verde principal corresponde ao Rio Itajaí-Mirim, o cinturão verde faz 
o percurso que liga com as principais vias de acesso aos outros bairros, e os eixos verdes secundários 
fazem as ligações dos bairros com o cinturão e com o eixo principal.

Imagem Geral da Proposta Específica

A esquerda a Zona Especial de Interesse Social 2 e a direita a Zona Mista de Urbanização 
Diferenciada. No centro da imagem o canal que foi descoberto e desemboca no Rio 
Itajaí-Mirim.

Maquete de Estudi. Em madeira as edificações existentes na área e em branco a 
volumetria proposta no trabalho.
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