
A área foi separada em sete zonas que respeitam índices de ocupação distintos. Na proposta também foram readequados 
os usos permitidos em cada zona, além de serem criados parâmetros obrigatórios e optativos de uso de infraestrutura 
verde, com o objetivo de criar edificações mais sustentáveis que em conjunto com os outros níveis, o sistema viário e 
a topografia, criem uma cidade mais resiliente.

A distribuição das novas zonas mantém relação com a nova hierarquia viária proposta, conforme mostrado no mapa 
abaixo. Nas vias de maior fluxo, e de maior perfil viário, as zonas têm um caráter mais permissivo, com maiores 
gabaritos, maiores taxas de ocupação e maior nível de incomodidade. As áreas verdes correspondem as bacias de 
detenção, a margem do curso d’água e ao Parque das Esculturas, existente hoje no local. 

Telhado 
Verde

Parede Verde

Pavimento 
Poroso Canteiro Pluvial

Calhas Conectadas 
com Cisternas

Calhas Conectadas com 
Poços Secos

Zoneamento Zoneamento x Hierarquia Viária

Infraestrutura Verde
Na proposta foram estabelecidos parâmetros obrigatórios e optativos de elementos de infraestrutura verde a serem usados nas 
edificações. Os obrigatórios são exigidos pelo fato de serem essenciais para o funcionamento do sistema como um todo, e os 
optativos aumentam a permeabilidade e diminuem a velocidade de escoamento da água da chuva.

Esquema dos fluxos na 
ZMUD:

Esquema de elementos da Infraestrutura Verde que poderiam ser implantados na ZMUD

Zona de Projetos Específicos

Teatro (2 pavimentos)

Quadras de 
Esporte

Hotel
(5 pavimentos) Ginásio Multiuso

(2 pavimentos)

Pavilhão de 
Eventos
(2 pavimentos)

Feira
(1 pavimento)

Sala de Exposições
(2 pavimentos)

Usos e Pavimentos

2
1

Edifício Comercial 
ou de Serviço
(8 pavimentos)

Na proposta, foram buscados dois tipos distintos de relação 
com o Rio Itajaí-Mirim:

1 - Conexão física com o rio. 
Os pedestres conseguem 
acessar um deck na beira do 
rio através da lagoa seca. 

2 - Conexão visual com 
o rio. A laje que cobre 
o estacionamento 
e a via que passam 
pelo subsolo, faz com 
que seja garantido o 
contato visual do rio 
pelo pedestre

Uso do Solo

Proposta Específica

Esquema da Transparência da Fachada e da Relação Lote x Rua na ZMR
2º ao 5º 

pavimento, 25% de 
transparência

1º  pavimento com uso 
comercial/serviço, 40% 

de transparência

1º  pavimento com 
uso residencial, 30% 

de transparência

Marquise 
com 1,5m

Primeiro 
pavimento 

residencial elevado 
da calçada

Relação da Fachada e Forma da Edificação

Foram determinadas algumas relações 
que criam interação entre o pedestre e as 
edificações. Uma delas é a obrigatoriedade 
do térreo ativo em algumas zonas, que 
faz com que aconteçam trocas entre 
as edificações e a via urbana, evitando 
paredões de concreto.

A porcentagem de transparência foi 
determinada para as fachadas voltadas 
para a rua, pois é de grande importância 
para a vitalidade no espaço urbano, e ao 
mesmo tempo traz segurança para a área. 

ZMC - Zona Mista Comercial
Gabarito Máximo - 8 pavimentos

São permitidos 2 pavimentos 
no embasamento, sendo 
que o primeiro deve ter 

obrigatóriamente fachada 
ativa

No embasamento é exigido 
100% da fachada principal 
construída e afastamento 
lateral nulo, criando assim 

continuidade entre as fachadas 
das edificações.

A diferença de no máximo 3m 
permitida no afastamento frontal 

cria dinâmica para o pedestre e ainda 
garante a continuidade da fachada 

entre as edificações

A torre deve respeitar no 
mínimo 3m de afastamento 
lateral para garantir melhor 
conforto térmico entre as 

edificações

ZMR - Zona Mista Residencial
Gabarito Máximo - 6 pavimentos

A frente construída da fachada 
principal e secundária em terrenos 

com frente menor que 30m é de 
100%, para garantir melhor relação 

com o espaço público

A frente construída da fachada 
principal em terrenos com 
frente maior que 30m é de 

80%, condição em que deve ser 
respeitado o afastamento lateral 

de 3m. 

O afastamento frontal principal e 
secundário são de no máximo 3m, 

para garantir dinâmica das fachadas 
ao pedestre

Os índices de ocupação da base e 
da torre são os mesmos, pois são os 
que melhor trazem benefícios para 

o funcionamento da edificação e 
relação com o espaço Fluxos

A disposição das edificações levou em conta os fluxos de pedestres 
que ocorrerão na área com o desenvolvimento da proposta. 

Imagem da Zona Mista Comercial. São destacadas as fachadas ativas e a relação dos edifícios com 
o espaço público 

Imagem da Avenida Beira-Rio do lado oeste. Ao fundo a nova ponte proposta que faz a ligação 
das margens do Rio Itajaí-Mirim

Imagem representando a proposta de ocupação na Zona de Comércio e Serviço 
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