
CARACTERÍSTICAS ANÁLISE CROQUI
- Transição: comercial x residencial;
- Grandes proporções em relação ao 
entorno.

- Acessos oblíquos em relação às ruas do 
entorno;
- Entradas recuadas e em nível.

- Vertical: elevadores e escadas;
- Horizontal: por vezes fechado e outras 
aberta em um dos lados.

- Volumetria irregular (dez pavimentos);
- Fachadas sem simetria/eixo ;
- Ritmo nos elementos de conforto.

- Tirantes com vegetação como isolantes;
- Brises fixos e móveis controlam a 
incidência solar.

- Espaços agrupados pela proximidade ou 
por características semelhantes;
- A praça é considerada o espaço principal.

- Estrutura: pilares metálicos, lajes 
bubbledeck, cortina de concreto e treliça 
metálica.
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O ENCAIXE DAS PEÇAS NUM SÓ LUGAR: INSERÇÃO DE QUARTEIRÃO MULTIFUNCIONAL NO CENTRO DE CRICIÚMA - SC

INTRODUÇÃO

 O desenvolvimento do município de Criciúma baseou-se em seus 

ciclos econômicos, tendo o centro como polarizador das atividades 

mercantis, região que, até hoje, reúne funções relacionadas ao 

comércio, prestação de serviços e equipamentos públicos. Essa 

situação acarreta o deslocamento diário da população para 

desempenhar suas tarefas cotidianas, ocasionando um impacto 

negativo na mobilidade da cidade. Ainda, a priorização do uso 

comercial reduziu a diversidade socioterritorial, fator que tornou a 

circulação de pedestres na região restrita ao período de funcionamento 

de lojas e escritórios por não possuir atrativos em outros horários. 

 Dessa forma, o trabalho visa propor um projeto arquitetônico de 

um quarteirão multifuncional, que sobrepõe diferentes usos e permite 

o acesso do público em geral, atraindo usuários em diversos horários, 

para desempenhar diferentes tarefas. Além disso, busca proporcionar 

qualidade à área em questão por meio de uma proposta paisagística 

que integre a edificação com seu entorno ao mesmo tempo em que 

requalifica os espaços públicos existentes.

 Para isso, faz uso de um terreno provido de toda a infraestrutura 

disponível na cidade, cuja localização é estratégica e caracteriza-se pela 

transição entre a área citada, de uso predominante comercial, e outra 

de uso residencial, favorecendo a integração com o entorno.

LOCALIZAÇÃO E ANÁLISE DA ÁREA

 A área proposta para a intervenção localiza-se na região central 

de Criciúma, que está situada ao Sul do estado de Santa Catarina, entre 

duas capitais, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS, a aproximadamente 

221 km e 290 km de distância destas, respectivamente.

 Com base nas análises elaboradas acerca do local de inserção, 

elaborou-se a seguinte síntese das condicionantes da proposta.

DIRETRIZES PROJETUAIS

 Com base nos estudos realizados e levando em consideração as 

condicionantes existente no local, são determinadas as principais 

diretrizes projetuais listadas a seguir:

 - propor a inserção de uma nova edificação de uso misto, 

priorizando o comércio no pavimento térreo e permitindo o acesso do 

público em geral;

 - incorporação dos usos existentes no terreno (quadras 

esportivas) à proposta do quarteirão multifuncional;

 - proposta paisagística para a implantação de espaços públicos 

que permeiem toda a intervenção. 

 A seguir, é apresentado o resumo do programa de necessidades 

atual, cujas unidades sofreram uma redução de aproximadamente 20% 

em quantidade, em relação ao programa estabelecido anteriormente.
 Partindo da proposta de implantação de um edifício 

multifuncional, idealizaram-se os principais caminhos a serem 

percorridos pelos pedestres entre os limites do terreno. Estes 

originaram recortes no pavimento térreo da edificação que têm o 

objetivo de conduzir os transeuntes ao interior do terreno.

IMPLANTAÇÃO

 O percurso principal recebe maior destaque em vermelho e 

expande-se nas extremidades com o objetivo de tornar o passeio mais 

convidativo; ainda, avança até a Praça Domenico Sônego, já existente, 

visando integrá-la com a proposta. Para esta, é sugerida uma 

readequação das quadras existentes, que são rotacionadas e passam a 

seguir a orientação mais adequada (Norte-Sul), além de receber 

árvores de grande porte para garantir seu sombreamento. Por sua vez, 

o caminho secundário é na cor laranja e faz a ligação da proposta com a 

Avenida Centenário, principal via da cidade. Assim, proporciona um 

novo acesso ao terreno através da demolição de duas edificações sem 

relevância histórica ou arquitetônica. Já os demais percursos recebem 

tratamentos de cor diversificados.

 Ainda, no ponto de encontro dos dois trajetos principais ocorre 

um alargamento do traçado, a fim de proporcionar um espaço de 

encontro e convívio aos usuários. A praça também conta com áreas de 

lazer, contemplação e recreação e tem como objetivo garantir áreas 

permeáveis e passíveis de apropriação pelo público em geral. 

 Nos pontos onde o traçado do caminho principal se cruza com as 

vias do entorno, é proposta a implementação do traffic calm, visando 

priorizar a circulação dos pedestres através da redução da velocidade 

dos automóveis.

 Por fim, uma área de estacionamento foi prevista na parte 

Sudeste do terreno, bem como na nova rua proposta, com o objetivo de 

atender à demanda do comércio e equipamentos públicos, sem 

interferir na leitura visual do edifício. Ao mesmo tempo, as vagas 

destinadas ao hotel, escritórios e residências foram dispostas no 

subsolo, que conta com dois acessos a partir das ruas laterais.

SETORIZAÇÃO
 

 Os usos propostos foram distribuídos entre os pavimentos de 

acordo com o nível de controle de seu acesso. Dessa forma, os 

pavimentos inferiores concentram atividades que permitem a 

circulação do público em geral. À medida que se atingem os andares 

intermediários da edificação, passam a se intercalar usos de acesso 

público e àqueles de entrada controlada. Por fim, os últimos 

pavimentos do edifício são destinados aos usos de acesso restrito.

 O quadro a seguir apresenta uma síntese das principais 

características da proposta.
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Figura 01: Síntese das condicionantes.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 02: Conceito da proposta.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 03: Par�do da proposta.

Fonte: Elaborado pela autora.
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CONCEITO/PARTIDO

 A inserção de um quarteirão multifuncional que sobrepõe 

diferentes funções é vista como uma estratégia de diversificação dos 

usos existentes no centro de Criciúma. Nesse contexto, o conceito da 

proposta, como em um puzzle, baseia-se na união de diferentes peças 

para formar algo único que responda a um desafio/problemo sugerido.
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