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A REALIDADE NAS COMUNIDADES

AMÁLGAMA

BLUMENAU E O MUNDO PARALELO

RITMO SÓCIO-URBANO NO BAIRRO RIBeirÃO FRESCO

Em 2011, Blumenau foi eleita pelo Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM) a cidade com melhor 
quaidade de vida de Santa Catarina.

Blumenau é um município do estado de Santa Catarina, Região 
Sul do Brasil e é conhecida como uma das cidades brasileiras 
com maior influência germânica em sua cultura e história.  É 
referência na educação, infraestrutura e mão de obra 
qualificada. 

Em 2013, segundo o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a cidade liderou o ranking de 
expectativa de vida no Brasil.

“Blumenau é, sem dúvida alguma, em cada atração que 
organiza, uma festa para os olhos.” Nota publicada do site 
da Prefeitura Municipal de Blumenau

SANTA CATARINA, BRASIL

Campanha publicitária da Prefeitura de Blumenau colocada em outdoors 
na cidade, em agosto de 2014.

Seguindo essa lógica, Blumenau é vista da seguinte forma pelos 
turistas ou até pelos moradores despercebidos:

Bolsonaro nazista no desfile de Blumenau, 2015

oktoberfest!

cidade rica!

polo tecnológico!

polo industrial!

tradições germânicas!

Entretando, a linda Blumenau do chope esconde uma realidade 
alarmante nas áreas periféricas:

Rua Pedro Krauss Senior, Blumenau

o mundo paralelo

Segundo o Censo de 2011 do IBGE,  a cidade possui a maior população vivendo em assentamentos precários 
do estado.

RUA PEDRO KRAUSS

RUA ARARANGUÁ

O PROCESSO DE FAVELIZAÇÃO DE 
BLUMENAU
O processo de favelização da cidade teve origem na 
construção da estrada de ferro. No final da década de 1920 os 
imigrantes operários da construção da ponte ocuparam a 
região próxima à Ponte de Ferro, formando a Favela Farroupilha, 
que chegou a abrigar 102 famílias. O projeto modernizante e 
higienista, importado da Europa, fez com que 29 anos depois, às 
vésperas do centenário de Blumenau, a favela fosse removida, 
com intuito de “limpar” os pobres do centro. Então as famílias 
foram transferidas para diversos locais da cidade que na época 
já sofriam preconceito por serem locais de moradia de pobres, 
como o Beco Araranguá (hoje Rua Araranguá) e Beco das 
Cabras (atualmente Rua Pedro Krauss Sênior).
E assim seguiu-se mais uma vez o pensamento de que os pobres 
devem viver distantes do Centro da cidade. Os assentamentos 
irregulares clandestinos em Blumenau se proliferaram a partir da 
década de 1970, com o crescimento da industrialização na 
região e do processo migratório. E a população menos 
favorecida foi obrigada a ocupar áreas desvalorizadas, 
irregulares e com riscos graves para a própria segurança devido 
a especulação imobiliária. 

ENQUANTO 
MORAR 
FOR UM 
PRIVILÉGIO, 
OCUPAR 
É 
UM 
DIREITO!

O APERTHEID SOCIALO APERTHEID SOCIAL

Esconder a pobreza atrás 
dos morros e colocar o 

pobre como responsável 
pelos problemas existentes

o cenário “ideal” da mente egocêntrica 
capitalista blumenauense em 1920

O APERTHEID SOCIAL HOJE
o resultado do cenário antigo em blumenau em 2016
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01 - Jerônimo Correia
02 - Wigand Wild
03 - Morro do Arthur
04 - Morro da Banana
05 - Rua Itapuí
06 - Morro Hadlich
07 - Vila Iná
08 - Grevsmuehl e transversais
09 - Rua Oscar Buerger
10 - Loteamento Vila União (Zeis)
11 - Loteamento Vila Jensen (Zeis)
12 - Loteamento Libertadores
13 - Rua Ângela Grassmann
14 - Jardim Germânico
15 - Vale doSelke
16 - Morro do Laguna
17 - Rua Cravo Branco
18 - Cohab I e III
19 - Rua Otilie Tribess
20 - Rua Fritz Georg
21 - Rua Philip Bauler
22 - Rua Ver. Romário da Conc. Badia
23 - Rua Gustavo Seck
24 - Rua Macae e Rua Adolfo Radunz

25 - Morro da Garuva (Zeis)
26 - Atingidos pelo Desastre (MAD)
27 - Rua Araranguá
28 - Morro da Pedreira (Zeis)
29 - Rua Pedro Krauss Senior
30 - Lot. Figueira (Zeis)
31 - Lot. Emil Wehmuth (Zeis)
32 - R. Gervário João da Serra
33 - Morro Dona Edith (Zeis)
34 - Rua Franz Muller
35 - Lot. Vila Bromberg (Zeis)
36 - Lot. Horto Florestal (Zeis)
37 - Lot. Celso Odeli (Zeis)
38 - Lot. Vila Feliz
39 - Lot. Resid. S. Paulo Apóstolo
40 - Rua Coripós e transversais
41 - Lot. Moréu
42 - Nova Esperança
43 - Toca da Onça
44 - Garbe I e II
45 - Lot. Vila Vitória (Zeis)
46 - Lot. Fritz Koegler
47 - Rua Severino Inácio Firmino

Áreas concentração de pobreza

47 áreas que formam um abismo social entre a periferia e 
a paisagem neoenxaimel do centro de Blumenau.

Fonte: A indisfarsável favelizaçãode Blumenau (MOSER, Magali. 2010)

*

*

*COMUNIDADES A 
SEREM 

ANALISADAS
localizadas 

no bairro 
ribeirão fresco

As áreas de concentração de pobreza se constituem das mais diversas formas, mas com características 
muito parecidas que as identificam. A maioria delas foi ocupada em função da necessidade das famílias 
de trabalhadores pobres “resolverem” sua situação habitacional.  São locais onde os moradores deram 
continuidade à situação em que se encontravam; isto é, em sua grande maioria convivem com habitações 
precárias, em terrenos “irregulares” ou áreas de risco, infraestrutura urbana precária ou inexistente, falta de 
áreas de lazer e convivência, etc. Estas comunidades, historicamente situadas na parte avessa da cidade, 
receberam pouca atenção das administrações públicas e tem seus problemas se agravarem nos últimos 
anos em função das novas ocupações que vão se concretizando, do empobrecimento dos moradores 
locais, da inserção do tráfico de drogas, e da precarização da vida como um todo. Incrivelmente, a 
maioria dos moradores valoriza o local de moradia, pois mesmo que não tenham a propriedade legal dos 
terrenos, ela significa, para eles, possibilidade de acesso a uma casa própria. 

Registros da Favela Farroupilha, 1920

MORRO CORIPÓS

MORRO DA GARUVA

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS PELO DESASTRE
foto: Jonatha Junge
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bairro ribeirão fresco
O Bairro Ribeirão Fresco está situado junto à 
margem direita do Rio Itajaí-Açu na porção 
Sudeste do município, em proximidade à área 
central de Blumenau. Tem ao Norte limite com 
o bairro Centro e Área Rural que circunda a 
rua Pedro Krauss Sênior, no bairro Vorstadt; 
ao Sul, com Área Rural Sul de Blumenau; a 
Leste, com Área Rural de Blumenau e a Oeste, 
com o bairro Garcia. O bairro ocupa a área 
formada pelas duas margens do estreito vale 
do Ribeirão Fresco o qual exibe exuberante 
vegetação em toda sua extensão com 
trechos de acentuada declividade e, no 
interior deste vale, o ponto mais alto é o 
morro da Garuva com 210 metros de altitude. 
O Bairro Ribeirão Fresco está disposto num 
relevo de baixa altitude no município de 
Blumenau. Todavia, apresenta encostas com 
acentuada declividade, inclusive, ocupadas 
por residências.

Área Rural
Área Urbana
Rio Itajaí-Açu

Principais Afluentes do Rio 
BR 470

Terminais de ônibus interurbano
Principais linhas de ônibus
Parque Ramiro Ruediguer

Comunidades mapeadas no PMHIS
Conjuntos Habitacionais - PAR e MCMV

CENTRO

1,22km² 1.900
habitantes

586
residências

3,2
hab/residência

N

sem escala

delimitação oficial bairro 
ribeirão fresco

rio itajaí-açu

centro

O bairro desenvolveu-se às margens da 
bacia do ribeirão fresco, que desemboca 
no Ribeirão Garcia. A ocupação se deu 
ao longo das ruas Alwin Schrader e Pastor 
Oswaldo Hesse com poucas atividades 
comerciais e de serviços e predominância 
do uso residencial. O bairro possui uma 
densidade baixa em função da pouca 
incidência de áreas planas. No final da 
rua Pastor Oswaldo Hesse, já em área 
rural, existe uma ocupação irregular 
caracterizada como Zona de Especial 
Interesse Social (ZEIS) segundo decreto nº. 
8.589/8.708, conhecida como Morro da 
Garuva, na rua BenignoJoaquim dos 
Santos, no bairro Ribeirão Fresco, com 
área de 30.259,72m².

Moro no bairro há 15 anos e minha mãe nasceu aqui, portanto a partir de 
experiências vividas no bairro, conversas com moradores e de uma análise 
sócio-espacial, percebeu-se que o bairro Ribeirão Fresco está dividido em 03 
setores diferentes. O setor 01, “bairro plano”; o setor 02, abrangendo ainda a última 
parte plana do bairro, o atual MAD; e o setor 03, o Morro da Garuva. É importante 
dizer que o bairro já pôde sim ser considerado um só. O bairro já teve uma 
associação de moradores muito forte, com representantes tanto do “bairro plano” 
como do morro da garuva, a qual conquistou muitos benefícios para todos. Ninguém 
sabe explicar como, mas essas relações foram se perdendo. Talvez um dos motivos 
seja o desastre de 2008, que obrigou um grupo de pessoas (Movimento dos 
Atingidos pelo Desastre) a ocupar o camping público situado no bairro na época. 
Este camping era o único espaço de lazer que o bairro tinha, e lá eram realizadas 
diversas atividades onde todos os moradores participavam. Quando o local foi 
ocupado, as opiniões entre os moradores se dividiram, originando diversos conflitos; 
entre os moradores a favor e os contra, e entre moradores contra e as pessoas que 
ocuparam o camping. É claro que não se pode culpar o movimento dos atingidos 
pela ruptura existente, afinal a situação do movimento na época justifica qualquer 
ocupação. Hoje esse grupo de pessoas continua morando no antigo camping, a 
associação de moradores não existe mais e percebe-se uma segregação entre 
todos do bairro. 

setor 01

setor 03

setor 02

N

Como e por que identifico os 03 setores? 
Todo o “bairro plano” (setor 01 e setor 02) 
compreende a parte tida como oficial pela prefeitura. 
O setor 03 (morro da garuva) está na área 
denomidada como área rural, porém na prática está 
completamente inserido no bairro Ribeirão Fresco, pois 
tem a rua Pastor Oswaldo Hesse como acesso 
principal ao centro da cidade e a escola municipal 
do bairro tem como a maioria dos alunos crianças e 
adolescentes moradores do morro da garuva. É nítido 
que os 03 setores, indiretamente, se comunicam. Afinal, 
residem no mesmo espaço físico. Porém é mais nítido 
ainda que os 03 setores, diretamente, não se 
comunicam. Relações enfraquecidas, diferenças entre 
grupos e falta de apoio da prefeitura são alguns dos 
motivos. E quando não se tem um espaço para que 
possa fortalecer esse encontro, fica mais dificil que o 
bairro volte a se comunicar.

RUA PASTOR OSWALDO HESSE

RUA ALWIN SCHADER

RUAS DE ACESSO ÀS RESIDENCIAS

ACESSO MORRO DA GARUVA

RIBEIRÃO FRESCO

ANTIGO CAMPING MUNICIPAL - ATUAL  
M.A.D.

MORRO DA GARUVA
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setor 01_bairro plano

mapa de cheias/equipamentos 

setor 02_m.a.d. setor 03_morro da garuva
O bairro, embora tenha sido um dos lugares inicialmente povoados no processo de 
colonização do sítio que se transformou na cidade, não teve crescimento expressivo. Como 
acontece em outras áreas da cidade, o ribeirão empresta o nome ao lugar, o qual, conforme 
aponta Soares: “[...] por uma questão de escala – modesto na extensão e volume de água 
– não atraiu o interesse dos empresários, que instalaram suas fábricas em vertentes mais 
capazes de mover seus engenhos”. 

RIBEIRÃO FRESCO

RUA PASTOR OSWALDO HESSERUA ALWIN SCHRADER

O PERFIL DO LUGAR

O bairro Ribeirão Fresco, mesmo possuindo acessos fáceis para o centro, através da rua 
Pastor Osvaldo Hesse e Alwin Schrader, chegou a ter um crescimento negativo nos últimos 
anos da década de 1980 e início de 90. É muito provável também que tal fato se deva às 
grandes enchentes (1983/84) terem atingido boa parte do bairro, principalmente sua 
entrada, que é um dos primeiros lugares a alagar, isolando os moradores. 

O bairro conta apenas com uma escola pública, de ensino fundamental, que atende as 
crianças que moram no local, sendo a maioria moradoras do morro da Garuva. Além disso, 
há apenas uma creche pública, localizada em frente a escola. O bairro também possui um 
pequeno ambulatório geral. Não existe nenhuma área de lazer localizada na extensão do 
bairro, assim como há poucos comércios.

01 E.B.M PASTOR FAULHABER 02 C.E.I. PROF TERESA ARAUJO 03 E.S.F RUDOLFO O. HESSE

Zona de inundação até 10m Zona de inundação de 10m a 12m

O MAD nasceu da indignação de um grupo de abrigados por ocasião do desastre sócio-ambiental, 
ocorrido em 2008. Vindos das mais diferentes regiões da cidade, os moradores atingidos pelo desastre 
se caracterizavam como os trabalhadores empobrecidos e moradores das áreas periféricas da 
cidade, sujeitas aos riscos deste tipo de evento. Vindos de famílias pobres, trabalhando como 
operários de fábrica, serventes, motoristas, domésticas, muitos, até então, nunca haviam concebido a 
política de habitação nem de assistência como direitos. Talvez o termo exclusão aqui possa ser 
relevante para analisar a situação dos trabalhadores e suas poucas possibilidades de serem 
“cidadãos”, considerando-se a realidade de pobreza na cidade e no país. Esses trabalhadores, 
embora parte integrante da sociedade, são geralmente excluídos de processos decisórios, 
principalmente quando vistos “como parte do problema” pelos que estão em posição de poder  nas 
administrações públicas. Hoje o M.A.D. continua morando na área do antigo camping, se tornando um 
grupo cada vez mais consolidado.

120
habitantes

40
residências

ÁREA
p l a n a

OCUPAÇÃO
área pública

FAIXA ETÁRIA
dos moradores

30% outros

70% 20 a 40 anos

S I T U A Ç Ã O
do assentamento

100% déficit 
quantitativo

P E R F I L
das famílias

10% outros

90% casal + filhos

das pessoas de 
20 a 40 anos

ESCOLARIDADE

16% concluiram o 
Ensino Médio

84% não concluiram 
o Ensino Médio

das pessoas de 
20 a 40 anos

E M P R E G O S

16% 
desempregadas

84% empregadas

dos responsáveis 
das famílias

O R I G E M

28% originários de 
outras cidades

72% nasceram em 
Blumenau ou moram 
a mais de 10 anos 
na cidade

PADRÃO DAS EDIFICAÇÕES
madeira de aproveitamento

madeira aparelhada
alvenaria sem acabamento
alvenaria com acabamento

instalações sanitárias

INFRAESTRUTURA 
U R B A N A

rede da água
rede de esgoto

fossa séptica
rede elétrica

rabichos
coleta de lixo

drenagem pluvial
pavimentação

iluminação pública

INFRAESTRUTURA SOCIAL
estratégia saúde da família

ambulatório geral
praça/parque próximos

centro de educação infantil
unidade ensino fundamental

unidade ensino médio
transporte público

O Morro da Garuva localiza-se exatamente no final da Rua Pastor Oswaldo Hesse (um dos 
acessos principais do bairro) nas imediações da estrada que desemboca no município vizinho, 
Gaspar. O local se caracteriza por um relevo montanhoso típico, por isso a denominação “Morro”. 
O nome “Garuva” se tem origem num dos primeiros moradores da região. A área ocupada 
constitui-se em terras privadas, as quais, até a década de 1990, abrigavam apenas alguns 
poucos moradores que haviam adquirido os terrenos há muito tempo. Desde o começo, 
tratavam-se de famílias de trabalhadores que se inseriam na economia local através de 
empregos de baixa remuneração ou ocupações ocasionais. A área, apesar de ter sido 
decretada ZEIS, carece de infraestrutura básica e está sendo objeto de pretensa regularização 
fundiária há bastante tempo, não apresentando ainda qualquer tipo de resultado concreto, 
senão instalação de rede de água e luz, de forma precária, conforme relatado. No que se refere 
ainda à estrutura de atendimento das políticas públicas, não houveram avanços também nos 
últimos anos. A forma como está configurada a ocupação, oferece poucos espaços para as 
crianças brincarem. Elas utilizam as imensas escadarias de acessos às casas para esse fim. Na 
comunidade existe apenas um pequeníssimo comércio com alguns produtos mais básicos. Os 
mercados, farmácias e outros tipos de estrutura estão longe. E o caminho, por ser região de 
morros, é bem difícil. Metade do trajeto é montanhoso e sem calçamento nenhum. O que fez com 
que a comunidade fosse duramente atingida no ultimo desastre.

m²
30.259700

habitantes
140
residências

ÁREA
de risco

OCUPAÇÃO
área particular

FAIXA ETÁRIA

7 a 18 anos

0 a 6 anos

+ 18 anos

dos moradores
M U L H E R E S

25 % das mulheres 
são chefes de 
família

chefes de família
S I T U A Ç Ã O

100% das 
e d i f i c a ç õ e s 
estão em déficit 
quantitativo

do assentamento

PADRÃO DAS EDIFICAÇÕES
madeira de aproveitamento

madeira aparelhada
alvenaria sem acabamento
alvenaria com acabamento

instalações sanitárias

INFRAESTRUTURA 
U R B A N A

rede da água
rede de esgoto

fossa séptica
rede elétrica

rabichos
coleta de lixo

drenagem pluvial
pavimentação

iluminação pública

INFRAESTRUTURA SOCIAL
estratégia saúde da família

ambulatório geral
praça/parque próximos

centro de educação infantil
unidade ensino fundamental

unidade ensino médio
transporte público

Os moradores locais não aceitam o estigma de “invasores” e 
justificam, conforme morador: 
“Aqui ninguém invadiu nada, foi tudo comprado. As pessoas 
compraram”

01

02

03

foto: Jonatha Junge
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A M Á L G A M A
RITMO SÓCIO-URBANO NO BAIRRO RIBeirÃO FRESCO

Após toda reflexão sócio-espacial analisada em torno das relações que existem no bairro Ribeirão Fresco, que 
encontra-se atualmente divido em 3 setores distintos e desaliados; e partindo também de experiências vividas no 
próprio bairro e conversas entre os moradores, chegou-se a ideia de um plano macro que abranja o bairro como um 
todo. Com intuito de fortalecer as relações que já existiram, mas que hoje mantêm-se enfraquecidas, a proposta parte 
do princípio de que essas relações podem sim voltar a ser como eram antes, e dessa forma o plano se instala em etapas 
estratégicas. Cada etapa desabrocha em algum território analisado previamente, totalizando 05 territórios 
estratégicos, cada um com sua função, e resultando em um ritmo sócio-urbano, que flui de maneira harmônica. O 
princípio da proposta é a autogestão, sendo a comunidade como propietária do projeto e dessa forma fazendo o 
ritmo acontecer. 

A ideia é de que as relações voltem a se fortalelecer naturalmente, e que os 03 setores distintos que existem hoje no 
bairro, voltem a ser tornar uma unidade só. É possível e a comunidade do Ribeirão Fresco acredita nisso.

PROPOSTA MACRO AMÁLGAMA
substantivo de dois gêneros

fig. mistura de elementos diferentes ou heterogêneos que formam um todo.

RETOMAR VÍNCULOS A PARTIR DAS RELAÇÕES FILHOS - PAIS - AVÓS

MORRO DA GARUVA E M.A.D.: NECESSIDADE DE AUTONOMIA - LAZER - ATIVIDADES

RETOMADA DE UMA ESTRUTURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

ÁREAS DE LAZER + ESPORTES

LEVAR PRODUÇÃO DO BAIRRO PARA A CIDADE - ACESSO MAIS DEMOCRÁTICO

01
02
03
04
05

A ordem de escolha dos recortes se deu a partir de experiências e conversas com os moradores do bairro. 
Sendo colocado como prioridades os seguintes pontos:

COBERTURA SIMPLES E FUNCIONAL

FUNDAÇÃO

Os containers vêm de fábrica com quatro 
arestas, que funcionam como pontos de 
apoio.

Por cima do container, será instalada telha 
metálica do tipo sanduíche, com recheio de 
isopor, para atuar como  isolante térmico e 
acústico. 

Após a soldagem dos perfis metálicos, a 
manta de fibra de vidro, isolante e 
térmica, cobre a face interna do teto e 
das laterais. Depois, tábuas de peroba 
são parafusadas nas travas do forro e 
das paredes da cabeceira. As demais 
superfícies recebem drywall.

CAMADAS DE REVESTIMENTO

N

sem escala

01

02

03

04

05

visual esquema 

visual esquema 

visual esquema 

visual esquema 

visual esquema 

TERRITÓRIO 01 partida: escola/creche TERRITÓRIO 02 partida: morro da garuva TERRITÓRIO 03 partida: M.A.D. TERRITÓRIO 04 partida: lugares subutilizados TERRITÓRIO 04 partida: ligação 
ba i r ro /c idade

A escolha do recorte 03 partiu de uma ideia parecida com a do 
recorte 02: levar cidade e autonomia ao M.A.D., que também não 
possui. Assim, a partir da análise do recorte próximo ao M.A.D., foi 
encontrado um lugar atualmente vazio, com possibilidade de 
implantação de um projeto inclusivo.

O ponto de partida para a escolha desse recorte foram os grandes 
vazios urbanos existentes devido a serem áreas muito baixas, sendo 
suscetíveis à enchentes. A ideia é conectar as duas vias principais 
através de parques a serem criados nas áreas escolhidas.

O recorte  05 abrange a área de “entrada” do bairro”. É a 
transição bairro/ciade, onde no lugar escolhido será 
implantado um espaço onde ocorram relações democráticas 
entre a população do bairro Ribeirão Fresco e o restante da 
cidade. A ideia é um lugar livre, com espaços de feira, parque, 
descanso, encontros e qualquer manifestação semelhante.

O território 02 foi definido a partir da ideia de que o morro da 
Garuva necessita de autonomia e cidade. Dessa forma, foi analisada 
a área do morro da Garuva como um todo para definição de 
possíveis locais para implantação de um projeto. A ideia era encontrar 
um local onde o projeto pudesse ser implantado com o mínimo de 
alterações locais possíveis. Desde influência em residências, até 
alterações na topografia. Assim, foi escolhido um local já no início do 
morro, onde atualmente está subutilizado.

O recorte do território 01 foi escolhido para ser analisado 
pela proximidade de dois pontos importantíssimos para o 
bairro: a escola e a creche. A ideia inicial era utilizar toda a 
área vazia no local onde hoje localiza-se a antiga 
cachaçaria. Após verificações, visitas a campo e análises, foi 
optado como local estratégico o terreno ao lado da escola.

01

02

03

NÚCLEOS ENDÓGENOS SÓCIO-CULTURAIS

DEMOCRACIA
DE DENTRO PRA FORA!
DE FORA PRA DENTRO!

PROPOSTAS A SEREM 
D E T A L H A D A S

SENTIDO BAIRRO

SENTIDO BAIRRO

SENTIDO CIDADE DE 
GASPAR

P R I N C I P A I S 
AGLOMERADOS 
RESIDENCIAIS

RUA ALWIN SCHRADER

SENTIDO BAIRRO

ACESSO MORRO 
DA GARUVAM.A.D.

SENTIDO CENTROSENTIDO CENTRO RUA PASTOR OSWALDO HESSE

RUA PASTOR OSWALDO HESSE

RUA PASTOR 
OSWALDO HESSE

PONTO FINAL

RUA DAS PALMEIRAS

PROJETO A SER 
IMPLANTADO AQUI*

PROJETO A SER 
IMPLANTADO AQUI*

PROJETO A SER 
IMPLANTADO AQUI*

PROJETO A SER 
IMPLANTADO AQUI*

CENTRO HISTÓRICO 
DA CIDADE

*vista atual do lugar

*vista atual do lugar

*vista atual do lugar

*vista atual do lugar
*vista atual do lugar

CRECHE 
MUNICIPAL PROF. 

TERESA DE ARAUJO

ESCOLA MUNICIPAL 
PASTOR FAULHABER

TODAS AS PROPOSTAS SERÃO IMPLANTADAS 
COM CONTAINERS, PELOS MOTIVOS SEGUINTES:

CIDADE DE BLUMENAU LOCALIZADA PRÓXIMA AO PORTO 
DE ITAJAÍ, COM GRANDE SOBRAS DE CONTAINER 
ANUALMENTE;

BAIXO ORÇAMENTO;

RESISTÊNCIA E SEGURANÇA;

ESTRUTURAS AUTOPORTANTES;

OPÇÃO DE REALIZAR O PROJETO EM ETAPAS.

AGILIDADE NO PROCESSO CONSTRUTIVO;

FACILIDADE DE MODULAÇÃO;

A ESTRUTURA DO 
C O N T A I N E R
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ESTRATÉGIA 01

Espaço pensado a partir de uma ideia que os moradores tiveram em 2004 com 
o nome de “Educação Continuada”, mas que nunca chegou a sair do papel. O 
projeto é o primeiro das estratégias que se desenrolam na proposta macro, 
pelo motivo da aposta nas relações pais/filhos/avós. Os moradores acreditam 
que deve-se investir primeiramente nesses vínculos para que se consiga retomar 
as relações entre todos. A proposta consiste em expandir as atividades da 
escola pública e da creche, que está localizada na frente da escola, em uma 
estrutura integradora, acessível e convidativa, onde crianças, adultos e idosos 
possam utilizar o espaço de uma maneira democrática.

NÚCLEO ESCOLA

N

01 03

04

05

02

CRECHE

ESCOLA

N

NÚCLEO ESCOLA

PRAÇA NÍVEL ESCOLA

PRAÇA NÍVEL RUA
PRAÇA CENTRAL

POMAR
PARQUE INFANTIL
QUADRA ESPORTIVA
ESCOLA

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04
05 06

07

08

LEGENDA IMPLANTAÇÃO

VISUAL PRAÇA NÍVEL RUA

DESLOCAMENTO DE RUA 
PARA A ESQUERDA

CORTE A CORTE B

O.OO

+1.15 +1.15

+4.10

+6.95

+1.15

+4.10

+7.45 +7.45

0 1 3 9
PLANTA BAIXA TÉRREO

praça central

quadra

terraço

terraço
terraço

terraço

computaçãobiblioteca

oficina

oficina
oficina

oficina

dep.

wc

wc

adm.

0 1 3 9
PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

0 1 3 9 0 1 3 9

B B B B

0.00

+0.15

+2.15

+1.15

+1.15

+4.10
+4.05 +4.05

+1.21

+1.21

0 1 3 9



PLANTA BAIXA TÉRREO

+2.15

comércio

boteco

oficinadep.

cozinha

comércio

praça centralpraça nível 1 praça nível 3

comércio

wc masc.wc fem.

terraço

terraçowcwc

oficina

oficina
computaçãotrab. 

coletivo

terraço

terraço

terraço

N

0 1 3 9
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O principal objetivo do plano Garuva é levar autonomia e cidade à 
população que mora no morro da Garuva. Hoje os moradores não possuem 
nenhum tipo de comércio que atenda as necessidades básicas, assim como 
nenhuma área de lazer disponível, obrigando os moradores a descer do morro 
quando necessitarem de coisas básicas, como jogar bola ou mesmo comprar 
pão. A estrutura conta com pontos de pequenos comércios, boteco, acesso à 
internet e espaços disponíveis para trabalhadores informais. Também possui 
parque infantil, horta coletiva, espaços para oficinas, e lugares com sombra.

plano garuva

01 03

04

05

02

NÚCLEO GARUVA

PRAÇA NÍVEL 3

PRAÇA NÍVEL 1
PRAÇA CENTRAL

HORTA COLETIVA
PARQUE INFANTIL
PONTE ACESSO IGREJA

01

02

03

04

05

06

07

LEGENDA IMPLANTAÇÃO

01
02 03

04

05

06

07

VISUAL PRAÇA NÍVEL 1

+1.15

+4.10

+6.95

CORTE A

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

CORTE B
0 1 3 9

0 1 3 9

0 1 3 9

0 1 3 90 1 3 9

N

N

BB B B

+0.15

+0.15 +1.15

+1.15

+4.05

+4.11

+1.15

+2.15

ACESSO BAIRRO



ESTRATÉGIA 02

O plano M.A.D. está incluso na estratégia 02, que contempla também o plano 
Garuva. Levando em consideração os resultados alcançados da estratégia 
01, com a comunidade do bairro com vínculos um pouco mais fortes, a 
estratégia 02 surge para levar um pouco de cidade às regiões mais 
necessitadas do bairro. O plano M.A.D consiste na criação de um novo espaço 
destinado à associação de moradores, local que já existia há alguns anos e 
que por motivos maiores perdeu força. Estará implantado em um local próximo 
ao atual M.A.D. (Movimento dos Atingidos pelo Desastre), em um ponto 
intermediário entre os atuais 03 setores do bairro.

plano m.a.d.

01 03

04

05

02

NÚCLEO ASSOC. DE MORADORES

PLATAFORMA CONCECTORA

PARQUE INFANTIL
HORTA COLETIVA

ACESSO MORRO DA GARUVA
PRAÇA CENTRAL
PRAÇA HORTA
PRAÇA NÍVEL 3

ACESSO M.A.D.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

LEGENDA IMPLANTAÇÃO

0 1 3 9

N

N

01

02

03

04

05

06 07

09

08

VISUAL ACESSO GARUVA

0 1 3 9

0 1 3 9 0 1 3 9

0 1 3 9
CORTE B

PLANTA BAIXA TÉRREO

CORTE A

+0.15
+1.15

+1.15

+3.11

+6.45

+3.11

+6.45

boteco

oficina

comércio

praça central praça horta
terraço

terraço

computação

trab. coletivo

terraço

sala assoc.
moradores

mercearia

dep.

wc
wc

wc pne

comércio

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
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B B B B

0.00

+0.15

+0.15

+3.05

+3.11

+1.15

+1.15

+2.15

M.A.D.
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cores primárias
a partir delas, outras cores serão formadas

núcleo escola

plano garuva

plano M.A.D.


