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PROPOSTA PARA ÁREA MACRO

 Considerando as mudanças feitas no sistema 
viário de toda a margem do rio, a área de estudo passa 
a desempenhar o papel de articulador do fluxo entre 
bairros da cidade. Seguido desta mudança, as carac-
terísticas de ocupação da área também mudam, com 
serviços típicos de margem de rodovia (automecâni-
cas, borracharias, postos de gasolina, etc.) sendo trans-
feridos para a nova área de influência do anel viário 
proposto (na margem sul). Cria-se espaço então para o 
surgimento de serviços e comércio para o público ger-
al, com configuração e potenciais dentros das quadras 
e lotes alocação de grandes lojas, mercados, galerias e 
centros comerciais, por exemplo.
 Para a margem esquerda (norte), onde o siste-
ma viário é menos consolidado pela ausência de ocu-
pações extensivas, a maiorias das vias são propostas. 
A maior mudança ocorre na tranferência de hierarquia 
da rua Pedro Simon, marginal do rio. Passando por 

dentro da área de APP hoje  e com inúmeras desap-
ropriações por este motivo em ambos os seus lados, a 
via se torna, em muitos pontos, inadequada para sus-
tentar sua função de artéria para a margem. Propõe-se 
então a criação de uma via paralela que, não apenas 
assumiria a função arterial dentro da malha urbana, 
mas também agiria como vetor de expansão para uma 
área mais propícia à ocupação e adensamento. A via at-
ual torna-se coletora do sistema viário, com atividades 
(em Uso do Solo) voltadas ao comércio e serviços de 
apoio ao turismo e residências. A criação de espaços 
verdes apropriáveis e equipamentos ao longo da mar-
gem, como estratégia para outras situações como esta 
na cidade, surge como elemento de equilíbrio entre 
fluxos perpendiculares ao rio. A via torna-se elemento 
delimitador para ocupação das áreas de preservação e 
fomenta a apropriação dos percursos criados ao longo 
do rio, evitando a criação de áreas mortas.

 Torna-se obrigatória a reserva de uma faixa  
mínima do lote para o passeio público, consid-
erando a caixa da via existente (no caso de ser 
insuficiente).
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PARÂMETROS E LIMITES DE OCUPAÇÃO

PERFIS VIÁRIOS

QUADRA 01 QUADRA 02 QUADRA 03 QUADRA 04

Parâmetros ZMC ZMD1 ZMD2 ZTR ZI ZEIS ZPE ZPR  

Densidade média 420 hab/ha 265 hab/ha 265 ha/ha 160 hab/ha 

Cada lote possui 
configuração própria 

para alocação do 
edifício ou 

equipamento 

180 hab/ha 

Cada lote possui 
configuração própria 

para alocação do 
edifício ou 

equipamento 

100 hab/ha 
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o Gabarito Máximo 8 5 5 3 4 2 

Índice de 
Aproveitamento 

4,0 2,5 2,5 1,8 -  

Taxa de 
Permeabilidade 

20% (mínimo) 30% (mínimo) 30% (mínimo) 35% (mínimo) 40% 40% (mínimo) 

Gabarito Máximo 2 (10m)1 2 (10m) 2 (10m) 1 - - 
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Taxa de ocupação 70% 60% 60% 50% 50% 50% 
Afastamento 

Frontal  
(maior hierarquia) 

4m (máximo) 4m (máximo) 4m (máximo) 

3m (máximo) 

Seguem a projeção 
determinada na 
proposta para 

manutenção da 
densidade 

3m (mínimo) 
Afastamento 

Frontal  
(menor hierarquia) 

0m 

Afastamentos 
Laterais 

(maior hierarquia) 
0m 

4m (mínimo)1 4m (mínimo)1 

0m 

2m (mínimo) 
Afastamentos 

Laterais 
(menor hierarquia) 

4m (mínimo)2 3m (mínimo) 

Afastamento dos 
fundos 

3m (mínimo) 3m (mínimo) 3m (mínimo) 3m (mínimo) 3m (mínimo) 

Taxa de Ocupação 50% 

Segue a projeção do 
embasamento 

Segue a projeção do 
embasamento 

Segue a projeção do 
embasamento 

Seguem a projeção 
determinada na 
proposta para 

manutenção da 
densidade 

Segue a projeção do 
embasamento To

rre
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Afastamento 
Frontal  

(maior hierarquia) 
0m 

Afastamento 
Frontal  

(menor hierarquia) 
4m 

Afastamentos 
Laterais 

4m 

Afastamento dos 
fundos 

0m (mínimo) 

Observações 

1 Térreo com altura 
mínima de 4,5m 

2 Quando as testadas 
dos lotes forem 

maiores que 30m. 
 

1 Quando as testadas 
dos lotes forem 

maiores que 30m. 
 

1 Quando as testadas 
dos lotes forem 

maiores que 30m. 
 

- - - - - 
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 A proposta deste ensaio é potencializar o adensa-
mento de serviços/comércio e habitação em áreas sem 
risco, reestruturando os elementos existentes para a 
criação de uma cidade democrática e adequada a todas 
as escalas. E, a partir da criação de um modelo melhora-
do sobre o atual, assumir os eixos de expansão como 
propostas de conjunto e continuidade, e não de trans-
ferência (como assume o insinua o Plano Diretor).
 A determinação do zoneamento parte do princípio 
de que a rua, como espaço público, é essencial na config-
uração espacial. Esta serve como elemento importante 
para a definição de índices e taxas que resultem numa 
morfologia urbana e sintaxe espacial que dialogue com o 
lugar e a população à que serve.
 Pensando no skyline da cidade, as alturas dos 
edifícios foram propostas em ascensão que acentua-se 
a partir da margem do rio. Assim, criam-se interfaces 
menos agressivas com margem e densidades reduzidas, 
possibilizando a reserva de grande parte da área para 
permeabilidade do solo. O crescimento das altura entra 
em confluência com o relevo mais elevado ao sul da área 
de estudos.

 01. ESTACIONAMENTOS | Utilização de piso per-
meável onde o tráfego não é contínuo. 
 02. PASSEIO  | Possibilidade de colocar piso 
drenante nos passeios públicos.
 03. JARDINS PLUVIAIS  | Recebem o escoamento 
superficial da via e aumenta seu tempo de vazão, 
além de contribuírem para a composição de uma 
via mais agradável e atraente.
 04. BIOVALETAS  | Atuam como os canteiros 
pluviais, promovendo ainda a filtragem da polu-
ição carregada com a água.

 Os perfis viários foram definidos levando em consideração a caixa 
de via existente e a necessidade de adaptação do logradouro aos espaços 
criados pelas conformações das quadras com a hierarquia viária propos-
ta. Desta forma, alguns alguns perfis exigem aumento da caixa da via 
para possibilitar o fluxo de veículos sem a criação de antagonismo com a 
malha pedonal.  Abaixo, selecionados os principais perfis viários na 
configuração das vias estruturantes da proposta.
 

 01. Identificação das barreiras existentes e vazios urbanos . 
Diagnóstico das potencialidades latentes na área.

 02. Aberturas dos eixos visuais possíveis. Requalificação 
dos vazios em espaços apropriáveis. Implantação de edifícios de 
uso misto para reformulação das relações rua-edificação. Pri-
meiros trabalhos de recuperação ambiental.

 03. Desapropriação dos edifícios que formam paredões. 
Rezoneamento da área, com implantação efetiva da área de 
preservação. Integração das ambiências adjacentes para a 
formação de sistemas urbanos e ambientais contínuos e ex-
pansíveis.

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

A UNIDADE DA QUADRA

CORTE AA’

INTERFACES E
RELAÇÕES

CICLORROTAS E TRANSPORTE COLETIVO USO DO SOLO MALHA PEDONAL HIERARQUIA VIÁRIA

 Contínua às definições de uso do 
solo e aos incentivos para conformação 
da unidade da quadra, a interface dos 
edifícios é somada aos elementos 
responsáveis pela configuração da sin-
taxe espacial de uma área. Ao nível da 
cidade, a relação que o edifício possui 
com em seu térreo e a rua é uma das 
mais impactantes na qualidade do es-
paço público. Levando em consider-
ação que a ocupação em Gaspar desen-
volve-se às margens de um rio e seus 
afluentes, existem ainda os eixos de 
preservação e seus vários bolsões que 
permeiam a malha urbana, que trazem 
mais uma variável às definições e dire-
trizes da proposta. 

BR470

LEGENDA

VIA PRINCIPAL (P/ ÁREA)

PONTO NODAL

CONEXÃO IMPORTANTE

VISUAL IMPORTANTE

 O projeto para a área específica 
subdivide-se em três escalas de propos-
ta:

01. O bairro, com a apresentação dos 
sistemas urbanos e diretrizes gerais 
que criam um modelo a ser aplicado na 
área.

02. A quadra, com definições de fer-
ramentas e incentivos que integrem o 
espaço privado ao espaço público apre-
sentado na escala anterior.

03. As interfaces, que apresentam di-
retrizes para a formulação de uma sin-
taxe espacial à escala do pedestre que 
fomentem as relações diretas entre 
o individual e o coletivo, o público e o 
privado, e o construído e o natural.

 Manutenção da faixa de 100m, em áreas onde o caráter 
de preservação pode ser mantido sem a interferência na vida 
urbana. Prevê-se a apropriação destas áreas através de rotas 
para pedestres e ciclistas sem a impermeabilização do solo, o 
desamatamento ou interferência no meio biótico criado.

 Criação de faixa mínima de 50m de APP. Ocorreriam em 
áreas onde a margem é majoritariamente consolidada, mas sem 
equipamentos permanentes. A interface é feita principalmente 
através de vias que, pela hierarquia viária, assumem função de 
coletoras. O espaço da via viria a delimitar a ocupação e poten-
cialmente criar eixos de continuidade entre os equipamentos e 
espaços de vivência de baixo impacto ao longo da margem. 

 Áreas onde a malha urbana é mais consolidada e já ex-
istem elementos permanentes, como edifícios tombados, com 
faixas de APP mínimas de 30m.  Nestas áreas, o rio passa a ser 
elemento de presença mais marcada e integrada ao uso. Cri-
am-se trajetos e interfaces ativas entre o meio de preservação 
e o construído. O uso social da margem é incentivado, assim 
como uma ocupação do solo que o fomente.

MODELO 01

MODELO 02

MODELO 03

MACROZONEAMENTO

ESPAÇOS E EQUIP.
PÚBLICOS

SISTEMA VIÁRIO TRANSPORTE
COLETIVO

CICLORROTAS

CONDICIONANTES
AMBIENTAIS

DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO A PARTIR DAS MARGENS DO RIO

REPARCELAMENTO DO SOLO

MODELOS DE RELAÇÃO CIDADE - RIO

DUALIDADE, RIO E CIDADE SOBRE A CIDADE

OBJETIVOS

PROPOSTA

DIRETRIZES

MAPEAMENTO DA MARGEM

RECORTE URBANO MAPA DA PROPOSTA GERAL

01. Reintegrar o rio à paisagem urbana e cotidiano da 
população.

02. Equilíbrio entre uso e preservação à margem do rio.

03. Exploração específica onde não for possível a desocu-
pação dos elementos construídos APPs.

04. Uso de infraestrutura verde e manutenção do poten-
cial de absorção hídrica do solo.

05. Intervenção nos vazios urbanos, criando espaços 
verdes com equipamentos para o lazer, educação e es-
porte com acesso facilitado.

07. Tranformação da rua, em escala local, em espaço de 
vivência do cidadão através do térreo das edificações.

08. Regularização de assentamentos e criação de ZEIS 
que atendam à população de baixa renda e atingidos pelas 
cheias, como método de inclusão na cidade formal.

09. Redefinição dos sistemas urbanos observando à nova 
função da área dentro do âmbito da cidade.

10. Tratar espaços intersticiais como parte contínua da 
malha urbana e manutenção da unidade paisagística.

11. Promover o adensamento da área, aproximando a pop-
ulação de comércio, serviços e lazer, diminuindo potencial-
mente o uso de veículos.

 A cidade de Gaspar, Santa Catarina, assim 
como outras no Brasil, tem seu surgimento e 
crescimento possibilitado por um rio: o Itajaí-açú. A  
existência do curso d’água foi fundamental na 
criação do corredor de desenvolvimento que 
formou-se ao longo do Vale do Itajaí, provendo uma 
via de transporte, materiais para a produção de 
bens, alimento e água. Porém, a relação entre rio e 
a cidade em suas margens sempre foi dicotômica. 
O rio, em seu aspecto natural de corpo drenante, 
possui um ciclo de cheias que, muitas vezes, atinge 
a população a suas margens de forma negativa.

 Nos últimos anos, com criação de novos 
sistemas da vida urbana que independem do rio, 
o aspecto de sua dualidade pendeu para um dos 
lados, e seu papel de “antagonista” ganhou força. 
Antes via de conexão, o rio passa a ser um obstáculo 
em uma realidade de automóveis, passando a fazer 
parte da vida urbana somente quando é fonte de 
preocupação e alarme.

 Em 2014, a apresentação de um novo 
Plano Diretor para o município, dentro de suas 
competências e propostas, define uma mudança de 
eixos de desenvolvimento da cidade. Novas áreas 
de adensamento suplantam o crescimento orgânico 
da cidade ao longo das margens (mesmo que este 
não tenha relações diretas com o rio) criando uma 
situação de incerteza quanto ao destino do rio 
dentro quadro do desenvolvimento urbano. O que 
acontece com o rio quando a cidade afasta-se dele?

 Localizada na mesorregião do Médio Vale do Itajaí, a cidade 
de Gaspar possui 65.024 habitantes (IBGE, 2015) e fica a cerca 
de 20km do litoral, sendo cortado por duas vias de importância 
no estado: a BR470 e a SC412, as quais fazem a conexão entre a 
região litorânea e o Alto Vale.

 Possui um crescimento populacional relativamente alto 
(12,14% nos últimos cinco anos), e uma economia baseada na 
indústria têxtil e serviços. O setor do turismo é um dos que mais 
cresce devido à tradição da cidade na exploração de seus recursos 
naturais (parques aquáticos e esportes de aventura) e exploração 
da cultura e arquitetura no roteiro do Vale Europeu.

 A proposta, em contrapartida à situação atu-
al, tem por objetivo fomentar a criação de novas 
relações entre a população e o rio através do pro-
cesso de reordenamento e reestruturação urbana 
a partir de suas margens, resguardando e recu-
perando suas funções de drenagem e meio biótico. 
O Itajaí-açú passa a ser elemento organizador dos 
sistemas urbanos, eixo de urbanidade e integração 
entre meio-ambiente e o meio social, a fim de de-
volver à população um espaço dentro da cidade 
que ela perdeu ao longo do tempo sem perceber. 
A partir daí, a malha urbana pode desenvolver-se 
de forma contínua, promovendo o adensamento 
e encurtando distâncias, criando ambientes mais 
qualificados e sistemas que dêem suporte aos pe-
destres, ciclistas e transporte coletivo.

 A proposta divide-se em dois momentos 
principais. Na escala macro, definem-se parâmetros 
de preservação e ocupação à margem do rio, 
partindo das características e tendências de cada 
porção da margem. Definindo modelos de relação 
entre a cidade e o Itajaí-açú, são propostas 
alterações nos sistemas urbanos que suportem as 

 A área selecionada para a realização da proposta es-
pecífica corresponde ao bairro Centro (a sul), e a porção da 
margem oposta a qual faz frente. A seleção compreende uma 
das áreas mais importantes da malha urbana pois, atual-
mente, é nela que encontra-se a única ligação entre margens.   
Assim, a costura e continuidade entre as margens pode se 
desenvolver não apenas de forma visual, mas também de 
maneira física. Incluindo o centro fundador, a área tem po-
tencial de uso direcionado ao cultural e histórico, com pos-
sibilidade de seu desenvolvimento como um setor turístico 
da cidade, adendo à espacialização de serviços e comércio.
 Como previsto na escala macro, a área torna-se um 
articulador das conexões interbairros da cidade, em ambas 
as margens, com vias e sistemas urbanos de alta importân-
cia.

ambiências formadas ao longo do rio e promovam 
a continuidade e facilidade de acesso entre estes 
pontos e as outras áreas da cidade.
 Em um segundo momento, uma área chave é 
selecionada para ampliação, estudo e, a partir das 
especificidades do local, a proposição de um master 
plan para a exploração das relações formadas ao 
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agropecuária indústria serviços

 A construção de uma cidade fluida e harmônica depende, além de um 
bom gerenciamento por parte do poder público, da colaboração e interesse do 
setor privado. Grande parte da vivência dos espaços na cidade ocorre da testa-
da para interior dos lotes, o que pode seccionar a continuidade e fluidez das 
estratégias adotadas para a cidade. Surge então, numa nova escala, a unidade 
da quadra como definidora das relações entre público e privado. 
 Como a dinâmica entre os setores não depende apenas dos ideais de am-
bas as partes, devem ser criadas estratégias de incentivo que possibilitem a 
construção de um diálogo que sirva à cidade e à população, e garanta retorno a 
quem vai construí-la.

Mapa mostrando 
seleção de quadras 

para exemplo

ZONA MISTA COMERCIAL ZONA TURÍSTICO-RESIDENCIAL

ZONA MISTA DIVERSIFICADA 01ZONA MISTA DIVERSIFICADA 02

ZONA PREDOMINATE RESIDENCIAL

PERFIL “A”
arterial

PERFIL “B”
calçadão

PERFIL “C”
coletora

PERFIL “D”
arterial

PERFIL A

PERFIL B

PERFIL D
PERFIL C

longo da malha urbana e desta com o rio, aplicando 
as diretrizes de qualificação do espaço e preservação 
das margens. 
 Intencionando a exploração da área em  
diferentes escalas, a proposta é abordada em três 
momentos simultâneos: o bairro, a quadra e as 
interfaces/relações. 

ESCALA LOCAL

ÁREA DE
RECORTE

ÁREA DE
RECORTE

ÁREA DE
RECORTE

ÁREA DE
RECORTE

ÁREA DE
RECORTE

ÁREA DE
RECORTE

BAIRRO

QUADRA

ESCALA MACRO
INTERFACES

QUALIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO ÀS MARGENS DO ITAJAÍ-AÇÚ: UM ENSAIO URBANO EM GASPAR | SC
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