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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo apresentar as diretrizes e propostas para a 

revisão do Plano Diretor Municipal de Canoinhas.  

Em cada área prioritária de ação, estão traçadas diretrizes, levando-se em 

consideração todos os levantamentos já realizados durante o processo participativo 

com a comunidade, bem como as demandas relacionadas às condicionantes, 

deficiências e potencialidades, fornecendo à gestão pública subsídios sobre as 

prioridades do município em curto, médio e longo prazos.  

Este documento diz respeito apenas à elaboração do Plano Diretor Municipal, 

uma vez que o Plano de Mobilidade é abordado em relatório específico. 

 

 

Canoinhas, março de 2020. 
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2 ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO 

A seguir, são apresentadas as condicionantes da expansão urbana, a capacidade 

de atendimento das infraestruturas e a capacidade de suporte ambiental, afim de 

estruturar conceitualmente e tecnicamente as diretrizes e propostas desenvolvidas nos 

capítulos seguintes. 

 CONDICIONANTES DA EXPANSÃO URBANA 

Para adequação da capacidade de suporte futura, é necessária a projeção da 

população. Segundo WALDVOGEL (1998), a projeção de populações municipais e de 

outras populações de pequenas áreas é de grande importância para a implementação, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas.   

O método utilizado para o cálculo da projeção da população, por bairro de 

Canoinhas, é o que primeiro projeta a população da área maior, para depois distribuí-la 

nas populações das áreas menores - Tendência de Crescimento ou AiBi. Em outras 

palavras, a população da área menor pode ser estimada por uma função linear da 

população da área maior, em que Pi(t) é a variável dependente e P(t) é a variável 

explicativa ou independente. Por essa relação, cada população da área menor i no 

tempo t é uma proporção ai da população da área maior corrigida por um fator de 

correção bi. 

 
Onde:  

P(t) = população total/ real ou estimada. 

Pi (t) = população de determinada área menor – setores censitários. 
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ai = coeficiente de proporcionalidade do incremento da área menor i em 

relação ao incremento da população da área maior. 

bi = o coeficiente linear de correção. 

 
A população da área menor pode ser estimada por uma função linear da 

população da área maior – Pi(t) variável dependente / P(t) variável explicativa ou 

independente. Para encontrar os coeficientes, é necessário conhecer o tamanho das 

populações em dois pontos. Logo utiliza-se os censos de 2000 e 2010. 

Para a construção dos cenários de futuro, optou-se por selecionar a evolução 

da população para o ano horizonte de 2030, como base de leitura.  

A Tabela 1 apresenta as taxas de crescimento entre os períodos 2000-2010 e 

2010–2019 e 2019- 2030, percebe-se que a dinâmica demográfica por bairro aponta 

variações significativa para alguns bairros. 
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Tabela 1: Projeção populacional de Canoinhas 

Bairros 2000 2010 2019 2030 2000-2010 2010-2019 2019-2030 

Centro 5101 4808 4258 3952 -5,74% -11,44% -7,19% 

Alto das Palmeiras 2789 2830 2907 2950 1,47% 2,72% 1,48% 

Piedade 1364 1199 889 717 -12,10% -25,85% -19,35% 

Tricolin 882 893 914 925 1,25% 2,35% 1,20% 

Sossego 1115 1173 1282 1342 5,20% 9,29% 4,68% 

Jardim Esperança 3835 3874 3947 3988 1,02% 1,88% 1,04% 

Industrial 1 4603 5085 5989 6493 10,47% 17,78% 8,42% 

Alto da Tijuca 1814 2197 2916 3316 21,11% 32,73% 13,72% 

Boa Vista 2480 2679 3052 3260 8,02% 13,92% 6,82% 

Campo d'Água Verde 8305 9862 12783 14410 18,75% 29,62% 12,73% 

Industrial 2 992 996 1004 1008 0,40% 0,80% 0,40% 

Água Verde 3710 3954 4412 4667 6,58% 11,58% 5,78% 

demais setores 14417 12898 10049 8461 -10,54% -22,09% -15,80% 

Totais 51407 52448 54402 55489 2,03% 3,73% 2,00% 
 

Fonte: URBTEC TM(2019) 

  

Primeiramente, olhando as taxas de crescimento, dividimos os resultados em 

três grupos: taxas negativas; positivas e menores que a total; e positivas e maiores que 

a total. Destaca-se a diminuição da população residente no Centro, entretanto pondera-

se que o uso predominantemente comercial e de serviços influencia nestes valores. O 

bairro Piedade tende a perder população,  porém, cabe  salientar, que segundo 

informações da Prefeitura informações da Prefeitura Municipal, houve um aumento no 

número de habitantes no bairro Piedade no ano de 2015, em torno de 500 famílias, 

devido à implantação de moradias pertencentes ao Projeto “Minha Casa Minha Vida” 

(MCMV). Esse crescimento foi algo pontual (atípico), desse modo, a consultoria optou 

pela evolução da população com base na série histórica (discutida anteriormente). É 

importante frisar que o método adotado para projetar a população de Canoinhas para 

os próximos 10 anos é uma estimativa (aproximação) da realidade, isto é, apresenta 

tendências do que pode ocorrer no futuro do município, baseadas em dados históricos. 

Os bairros que apresentam maiores porcentagens de crescimento são o 

Industrial I, Alto da Tijuca, Boa Vista e o Campo d’Água Verde, os bairros Industrial I e 
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Campo d’Água Verde possuem juntos, em 2019, 18.772 habitantes, quase 35% de toda 

população do distrito Sede no mesmo ano. 

Para entendermos a dinâmica entre a área disponível e as populações atual e 

estimada de Canoinhas para 2030, foram consideradas as seguintes variáveis: a) 

densidade populacional líquida por setor censitário (2010); b) projeção da população de 

Canoinhas por bairro. De modo a permitir a comparação de ambos os dados, foi 

realizada uma média das densidades líquidas populacionais dos setores censitários 

contidos dentro de cada bairro.  

A densidade líquida foi calculada através da razão do número de habitantes dos 

setores censitários de 2010 pela área efetivamente ocupada do setor censitário, ou seja, 

o dado expressa o número total de habitantes dividido pela área exclusivamente 

habitada, eliminando as áreas não consolidadas, com rarefeitas edificações distribuídas 

ao longo do território, refletindo com maior realismo a densidade das áreas ocupadas.   

O território urbano do distrito Sede acomoda com predominância baixas e 

médias densidades, como mostram os mapas a seguir, havendo, no entanto, nas áreas 

limítrofes do perímetro administrativo, algumas porções em que se encontram 

condições de densidades um pouco mais elevadas. Em termos gerais, as áreas 

consideradas densas, são aquelas superiores a 100 hab/ha. Em Canoinhas, apenas dois 

setores apresentam tal parâmetro, localizados no bairro Industrial I e Campo d’Água 

Verde. 

O Mapa 1 e Mapa 2 apresentam, respectivamente, a densidade líquida por 

bairro e as porcentagens de crescimento populacional previsto entre 2010 e 2030. 

Observa-se que os bairros com maiores densidades líquidas são os que apresentaram 

maior projeção de aumento populacional.  
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Mapa 1: Densidade líquida  por setor censitário
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Mapa 2: Densidade Líquida e projeção populacional
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 VAZIOS URBANOS 

Para a identificação dos vazios urbanos do perímetro sede de Canoinhas, foi 

aplicada a metodologia de levantamento apresentada no trabalho “Os Vazios Urbanos 

na Cidade de Campo Grande” do Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS. 

Para a classificação de vazios urbanos, é necessário distinguir espaços livres, ou 

seja, espaços não edificados, mas utilizados por alguma atividade que demanda grandes 

áreas livres, como o uso de parques, praças, áreas militares, cemitérios, subestação de 

energia, etc. Vazios Urbanos podem ser definidos em três categorias, são elas: 1) áreas 

de domínio particular que podem ser urbanizadas por estarem disponíveis para o 

mercado imobiliário, com potencial de serventia aos mais diversos usos e a consequente 

possibilidade de exercer a função social da terra urbana; 2) áreas de domínio público 

são espaços públicos de pouca área edificada ou sem edificação, para uso de expansão 

urbana ou reserva para futuros interesses coletivos; 3) áreas com restrição ambiental 

são áreas em que se estabelece restrições de uso e ocupação do solo devido a fatores 

ambientais limitantes. 

A classificação de vazios utilizada para este levantamento foi de lote comum, 

(lote padrão em área já parcelada); lote especial com ocupação insuficiente, isto é, 

quando a ocupação é inferior a aproximadamente um quarto do estipulado pelo 

zoneamento (Lei Municipal nº 4.305, de 12/03/2008), e gleba, porção de terra que não 

tenha sido parcelada sob a égide da Lei Federal n° 6.766/79.  

A seguir, a tabela com as projeções populacionais e as áreas de vazios urbanos 

computadas. Pode-se afirmar que todos os bairros possuem atualmente área livre para 

comportar a população projetada para 2030, levando em consideração uma média de 

100 hab./ha. No entanto, é preciso ressaltar que outros parâmetros devem ser levados 

em consideração além da população projetada e área livre, pois as condicionantes 

ambientais podem reduzir a possibilidade de ocupação dos vazios, ou até mesmo a falta 

de infraestrutura pode ser um fator limitante à ocupação. O crescimento da população 

entre 2010 e 2030 projetado para Canoinhas é de 3.041 habitantes. A densidade dessa 
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população prevista em relação as áreas vazias levantadas é de 1,9 hab/ha, ou seja, não 

há necessidade de aumento do perímetro urbano por este critério.  

No entanto, é preciso observar que os vazios urbanos ao longo do eixo de 

acesso a Canoinhas, BR 270, são fragmentados, não comportando grandes áreas para 

uso industrial e serviços que necessitam de terrenos maiores. Dessa forma, o perímetro 

poderá aumentar para comportar tal uso.  

Tabela 2: Projeção populacional x vazios urbanos de Canoinhas 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 

 

  

2010 2019* 2030* Glebas Lotes Vazios Lotes Subtilizados

Centro 4808 4258 3952 68.669,07        175.720,35       91.467,67           33,59             

Alto das Palmeiras 3698 3533 3441 451.044,49      91.903,22         56.139,63           59,91             

Piedade 1199 889 717 1.579.682,77   28.941,49         887.926,13         249,66           

Tricolin 893 914 925 56.831,19        60.236,41         16.804,69           13,39             

Sossêgo 1173 1282 1342 14.164,13        52.304,12         4.556,25             7,10               

Jardim Esperança 5414 5431 5440 30.828,03        45.829,10         -                     7,67               

Industrial I 5858 6652 7094 1.906.785,33   80.348,61         458.248,34         244,54           

Alto da Tijuca 2197 2916 3316 1.640.206,00   110.029,33       503.911,00         225,41           

Boa Vista 2679 3052 3260 672.806,91      122.246,63       104.462,41         89,95             

Campo D'Água Verde 12320 14725 16065 1.307.683,53   308.836,97       580.317,84         219,68           

Industrial II 996 1004 1008 732.494,99      28.020,13         711.180,70         147,17           

Água Verde 2130 2231 2288 1.265.195,00   53.272,62         183.524,11         150,20           

Outros 9083 7515 6641 1.228.085,94   47.407,61         228.698,19         150,42           

TOTAL 52448 54402 55489 10.954.477,38 1.205.096,57    3.827.236,94      1.598,68        

RELAÇÃO PROJEÇÃO POPULACIONAL/ÁREAS DESOCUPADAS EM CANOINHAS SC

População (nº de hab)

Ano
Bairro

Vazios Urbanos (área em m²)

Tipos ÁREA TOTAL 

EM HECTARE
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Mapa 3: Vazios Urbanos



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 23 
                                                           

 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

Para qualificar os bairros do perímetro urbano sede de Canoinhas quanto ao 

nível de infraestrutura básica disponível, foi realizada uma síntese dos dados 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal dispostos no relatório de Diagnóstico. Foram 

levantados, para a análise, os dados de abastecimento de água, coleta de esgoto, 

pavimentação viária, equipamentos sociais de educação, equipamentos sociais de saúde 

e oferta de transporte público.  

Primeiramente, foram divididos os níveis de serviço em quatro categorias, de 

0% a 25%, 50%, 75% e 100% de abrangência do serviço em cada bairro. Essa 

porcentagem é sempre fixa, selecionada através da porcentagem aproximada obtida 

pela observação analítica dos dados. Cada infraestrutura analisada seguiu um critério 

específico para a separação dos níveis de serviço, conforme a análise de dados realizada 

na etapa anterior.   

Para a análise de abastecimento de água por bairro, foi considerado o dado 

disponibilizado pela Secretaria de Planejamento, de que 100% do perímetro urbano 

possui este serviço. Para a avaliação de pavimentação viária, foi observada a 

porcentagem do sistema viário que possui tal infraestrutura, independentemente do 

tipo de pavimentação. Para a análise da oferta de rede de esgotamento sanitário, foram 

considerados dados disponibilizados pela CASAN e a territorialização da infraestrutura 

nos bairros. 

A categoria de equipamentos sociais de educação foi avaliada da seguinte 

maneira: 0% para os bairros que não possuem qualquer tipo de equipamento de ensino 

infantil, fundamental ou médio, e nem mesmo o raio de abrangência desses 

equipamentos incidem no território do bairro em questão, sendo que neste item não 

houve bairro identificado. Para o bairro atingir 25%, seu território deve ter apenas uma 

das três categorias de ensino disponível, seja a escola inserida no perímetro ou com a 

incidência do raio de abrangência de um equipamento. Os bairros de Sossego e Marcílio 

Dias pertencem a esta categoria. Os 50% são atingidos quando o bairro possui dois 
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equipamentos de diferentes níveis de ensino, são eles os bairros Piedade, Alto da Tijuca, 

Boa Vista e Água Verde. Para o bairro possuir 75% de infraestrutura de educação, ele 

possui dois tipos de equipamentos de ensino e pelo menos um deles tem seu raio de 

abrangência totalizando todo o território do bairro. Em Canoinhas, o bairro que 

pertence a esta categoria é o Industrial I. A infraestrutura educacional de 100% está 

naquele bairro que possui os três tipos de equipamentos de educação, a infantil, 

fundamental e médio. São os bairros Centro, Alto das Palmeiras, Jardim Esperança, 

Campo d’Água Verde e Industrial II. Esta análise não levou em consideração as listas de 

espera do ensino infantil e este item poderá ser estudado no capítulo de equipamentos 

sociais de educação no relatório de Diagnóstico. 

Para a análise da categoria Equipamentos de Saúde, foi observado se o bairro 

possui o equipamento e a capacidade de atendimento com relação ao número de 

equipes e população adscrita por unidade. Os bairros que não possuem equipamento 

de saúde foram classificados com 0%, são os bairros Sossego, Jardim Esperança, Boa 

Vista e Industrial II. Os bairros onde o equipamento atende até 25% da população 

adscrita receberam o valor de 25%, sucessivamente 50%, 75% e 100%. Os bairros que 

atendem 100% da população adscrita são o Piedade, Alto da Tijuca, Água Verde e 

Marcílio Dias, ou seja, apenas 30% da infraestrutura analisada é eficiente.  

A escala de níveis de atendimento do acesso ao transporte público foi realizada 

através da análise do percurso das linhas e sua área de abrangência, considerada de 400 

m, e as classificações foram divididas em porcentagens proporcionais às áreas atendidas 

pelo serviço. Destacam-se negativamente os bairros Alto da Tijuca e Boa Vista com as 

piores porcentagens, e positivamente os bairros Centro, Alto das Palmeiras, Tricolin, 

Sossego, Jardim Esperança e Industrial I. 

Para espacializar a avaliação do nível de capacidade de atendimento das 

infraestruturas elencadas na análise, foi gerado um mapeamento dos bairros 

classificados em quatro escalas de cores, de 0% a 25% em cor vermelha, de 26 a 50% em 

alaranjado, de 51% a 75% em verde claro, de 76% a 100% em verde escuro. As 

porcentagens resultaram das médias de todas as porcentagens geradas pelas análises 
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isoladas descritas anteriormente. A seguir, a tabela com as porcentagens descritas por 

categoria e a média total por bairro. 

Tabela 3: Síntese de infraestrutura de Canoinhas 

 

Fonte: URBTEC TM(2019) 

Pode-se observar que a melhor abrangência de serviço de infraestrutura é com 

relação ao abastecimento de água, seguida do transporte público e educação. A pior 

infraestrutura disponível é a abrangência da rede de esgotamento sanitário, seguido de 

pavimentação e saúde. Não houve bairro com média final inferior a 25% e as menores 

médias foram do bairro Boa Vista (38%) e Alto da Tijuca (50%). No entanto, apenas dois 

bairros de 13 apresentaram porcentagem superior a 75%, Tricolin e Centro. A 

espacialização da média total pode ser observada no mapa a seguir. 

 

 

 

BAIRRO ÁGUA  ESGOTO PAVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE TRANSP. PÚBLICO MÉDIA TOTAL

CENTRO 100% 50% 100% 100% 50% 100% 83%

ALTO DAS PALMEIRAS 100% 0% 50% 100% 50% 100% 67%

PIEDADE 100% 0% 25% 50% 100% 75% 58%

TRICOLIN 100% 75% 75% 75% 50% 100% 79%

SOSSEGO 100% 75% 75% 25% 0% 100% 63%

JARDIM ESPERANÇA 100% 25% 50% 100% 0% 100% 63%

INDUSTRIAL I 100% 0% 25% 75% 75% 100% 63%

ALTO DA TIJUCA 100% 0% 25% 50% 100% 25% 50%

BOA VISTA 100% 0% 50% 50% 0% 25% 38%

CAMPO D' ÁGUA VERDE 100% 25% 50% 100% 50% 75% 67%

INDUSTRIAL II 100% 0% 75% 100% 0% 75% 58%

ÁGUA VERDE 100% 0% 25% 50% 100% 75% 58%

MARCÍLIO DIAS 100% 0% 25% 25% 100% 75% 54%

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO MEIO ANTRÓPICO
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Mapa 4: Atendimento das Infraestruturas
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 CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL 

 ÁREAS COM RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO ANTRÓPICOS 

Para analisar as áreas com restrições ao uso e ocupação antrópicos, foi elaborado 

um mapa considerando as condicionantes ambientais obtidas através de levantamento 

da legislação ambiental vigente de ordem municipal, estadual e federal e da 

caracterização do meio físico do município de Canoinhas, que foi apresentada 

individualmente na Etapa 2 – Diagnóstico e Avaliação do Plano Diretor Vigente. Após 

esses levantamentos realizados, optou-se por delimitar quatro níveis restritivos do 

ponto de vista ambiental e que ficaram assim denominados:  

• Nível de restrição 1: é o nível mais restritivo, onde deve ser evitado o uso e 

ocupação (indicado na cor vermelha no mapa). 

• Nível de restrição 2: é um nível que requer uma atenção mais cautelosa em 

relação ao seu uso e ocupação. É uma porção que fica localizada entre o rio 

Piedade e o rio Água Verde, na área urbana do município, e que apresenta 

baixas declividades e passíveis de serem áreas de recorrentes cheias e 

inundações. Nessa categoria pode ocorrer uso e ocupação controlado, desde 

que se atenda condicionantes adequadas (indicado na cor laranja no mapa). 

• Nível de restrição 3: é o nível que permite o uso e a ocupação, mas requer 

cuidados especiais. Este nível é um pouco menos restritivo que o nível anterior, 

mas também é passível de exigências para seu uso e ocupação (indicado na cor 

amarela no mapa). 

• Nível de restrição 4: é o nível menos restritivo: são as porções mais apropriadas 

para uso e ocupação antrópica (indicado na cor verde no mapa). 

 

Nível de Restrição 1: 

As condicionantes para determinação dessas áreas são destacadas abaixo:  

 

Áreas de Preservação Permanente:  
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Área de Preservação Permanente, conforme o Art. 3º da Lei Federal nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012, é: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 

 

Devem ser considerados os artigos 4º e 6º da mesma lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 
mínima de:               
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo está definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 
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XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado.   
§ 1o  Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais. 
§ 4o  Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior 
a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos 
incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, 
salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama.       
§ 5o  É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 
trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e 
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 
período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de 
novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do 
solo e seja protegida a fauna silvestre.             
§ 6o  Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas 
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da 
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:      
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 
recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 
norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão 
de recursos hídricos; 
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
[...] 
Art. 6º  Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas 
cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou 
mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares. 
 IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

 

A intervenção nas Áreas de Preservação Permanente citadas anteriormente só 

poderá ocorrer conforme o Art. 8º da Lei Federal 12.651/12: 
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Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

 

As áreas de usos restritos são citadas no Art. 11º da Lei Federal nº 12.651/12, 

como sendo: 

Art. 11.  Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo 
florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como 
a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das 
atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão 
de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse 
social. 

 

Além dessas condicionantes, também devem ser consideradas como áreas 

restritivas Nível 1 as áreas em um raio de 50 m no entorno das nascentes e as áreas de 

reserva legal. Ambas não foram contempladas no presente mapa, devido à dificuldade 

no levantamento de dados geoespaciais fidedignos. As Áreas de Reserva Legal são áreas 

localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do 

Art. 12 da Lei Federal nº 12.651/12, com a função de assegurar o uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem 

como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

As áreas de reserva legal são estipuladas conforme o bioma em que a 

propriedade rural está inserida. Para o caso do município Canoinhas, aplica-se o Art. 12 

da Lei Federal nº 12.651/12, que determina que 20% da área da propriedade deve ser 

mantida como vegetação nativa, conforme determinado no Art. 17º em que menciona 

o regime de proteção da reserva legal. 

A região destinada à reserva legal poderá ser explorada economicamente, desde 

que seja por meio de manejo sustentável aprovado pelo órgão ambiental competente 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), conforme o Art. 17º da referida lei 

federal. 
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Além dessas condições apresentadas, também foi levada em consideração a 

legislação federal através da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, em 

relação ao parcelamento do solo, onde determina-se: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 
Art. 2º O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento 
ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das 
legislações estaduais e municipais pertinentes. 
Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.                  (Redação 
dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

 

O Estado de Santa Catarina apresenta um código florestal próprio, originalmente 

identificado sob a Lei nº 14.675/ 2009 e que foi alterado, passando para Lei nº 16342 de 

21/01/2014. No âmbito estadual, encontram-se as seguintes menções as áreas de 

preservação: 

CAPÍTULO V 
DOS ESPAÇOS PROTEGIDOS: 
Seção I 
Das Áreas de Preservação Permanente 
Art. 114. São consideradas áreas de preservação permanente, pelo simples 
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de cobertura vegetal situadas: 
I - ao longo dos rios ou de qualquer curso de água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima seja:  
a) para propriedades com até 50 (cinquenta) ha: 1. 5 (cinco) metros para os 
cursos de água inferiores a 5 (cinco) metros de largura; 
§ 1º Os parâmetros fixados no inciso I deste artigo não autorizam a supressão 
de vegetação, submetendo-se as florestas e demais formas de vegetação já 
existentes nestes locais ao disposto nas demais normas jurídicas relativas ao 
meio ambiente.  
§ 2º As medidas das faixas de proteção a que se refere o inciso I deste artigo 
poderão ser modificadas em situações específicas, desde que estudos 
técnicos elaborados pela EPAGRI justifiquem a adoção de novos parâmetros. 
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Art. 115. Nas áreas de preservação permanente da pequena propriedade ou 
posse rural é admissível o plantio de espécies vegetais, incluindo frutíferas e 
medicinais exóticas, desde que:  
I - não implique o corte de vegetação nativa, salvo manejo sustentável 
mediante projeto técnico autorizado pelo órgão ambiental competente;  
II - o cultivo seja agroecológico, assim considerado aquele sem a utilização de 
fertilizantes químicos ou pesticidas químicos; e 
III - o plantio seja de forma consorciada ou intercalar com espécies nativas.  
Art. 116. Não são consideradas de preservação permanente as áreas cobertas 
ou não com vegetação, marginais de:  
I - canais, valas ou galerias de drenagem, inclusive os destinados à irrigação, 
bem como os reservatórios artificiais de água para múltiplo uso, com fins 
agrícolas e pesqueiras e talvegues que não compõem leito de curso de água 
natural;  
II - canais de adução de água; e  
III - curso de água natural regularmente canalizado. 

 

A legislação municipal remete atualmente ao tema de áreas de preservação 

permanente na Lei Complementar nº 061/2017 que “institui o Novo Plano Diretor do 

Município de Canoinhas e dá outras Providências”: 

CAPÍTULO I 
DO MACROZONEAMENTO 
VI - Macrozona da Área de Preservação Permanente; 
VII - Macrozona de Conservação Ambiental. 
Art. 39. A Macrozona de Preservação Permanente, que corresponde às faixas 
de Preservação Permanente ao longo de todos os rios e afluentes no 
Município de Canoinhas, terá como objetivo reforçar a necessidade de 
Preservação das matas ciliares, as quais têm fundamental importância no 
regime de cheias. 
 
Art. 40. A Macrozona de Conservação Ambiental corresponde às áreas de 
várzea do rio Canoinhas e do rio Água Verde, no perímetro urbano, e tem 
como objetivos: 
I - proteger a planície aluvial dos rios, minimizando o risco de inundações e 
promovendo o equilíbrio ambiental; 
II - estimular a composição de parques para o desenvolvimento de áreas de 
lazer, prática de esportes e ciclovias; 
III - desenvolver programas visando a educação ambiental e a proteção e 
reconstituição da mata ciliar. 

 

Ressalta-se que, para a delimitação dessas áreas restritivas de Nível 1, foram 

utilizadas as condicionantes mais restritivas encontradas na legislação.  

Além dos aspectos legais, critérios técnicos obtidos através do conhecimento de 

condicionantes naturais são essenciais para se estabelecer políticas de desenvolvimento 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 33 
                                                           

municipal, levando em considerações aspectos como relevo, hidrografia, áreas sujeitas 

a riscos ambientais (inundações, movimentos de massa, erosões, colapsos de solo, 

poluição de águas, etc.) cobertura vegetal, entre outros.  Com o levantamento desses 

dados, compilação e análises cruzadas de mapas, foi possível delimitar outras áreas que 

devem ser delimitadas como áreas restritivas de Nível 1: 

• Áreas onde as baixas declividades (0 a 2,5%) coincidem com os solos 

hidromórficos e/ou depósitos aluvionares, são as áreas com maiores 

probabilidades de ocorrência de inundações, por isso a necessidade de não 

permitir a sua ocupação.  

• Nas altas declividades (> 30%) a finalidade de não consentir ocupações 

antrópicas se deve ao fato desses terrenos apresentarem maior possibilidade 

de acidentes geológicos e sua ocupação poderia ser uma indutora de 

escorregamentos, queda de blocos, etc. Além da condição de cautela com a 

segurança (não gerar impacto na estabilidade geológica), nesses locais, as áreas 

devem ser preservadas devido à sua importância para o ambiente, como forma 

de proteger a biodiversidade, a paisagem, fauna e flora. 

• Outras áreas que devem entrar na condição de áreas restritivas de nível 1 são 

as áreas determinadas como Unidades de Conservação (UC). No levantamento 

realizado para a análise integrada, não foi identificada no município de 

Canoinhas nenhuma área nessa condição. Caso venha a ser delimitada alguma 

UC no município, a área deve entrar na condição de Nível Restritivo 1. 

 

Nível de Restrição 2:  

Através da análise de declividade do terreno, foi possível observar que uma 

porção do perímetro urbano localizada entre os rios Piedade e Água Verde apresentava 

declividades muito baixas e que seriam áreas pouco apropriadas para o uso e ocupação 

antrópica. Apesar deste fator ambiental limitante, essa área é uma área consolidada e 

há a necessidade de manter a condição e utilização devido ao próprio desenvolvimento 

do município ocorrer nesses espaços. Como foi disponibilizado pela Defesa Civil do 
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Estado um estudo aprofundado e recente em relação às cheias com determinação e 

cotas de recorrência, foi possível determinar que, nessa porção do perímetro urbano, 

seria aceitável manter a condição de uso e ocupação controlados, com a necessidade de 

determinar parâmetros um pouco mais restritivos que no Nível 3. Tais condições são 

necessárias como forma de minimizar problemas recorrentes de cheias e inundações 

causando prejuízo a residências e comércio no local. 

 

Nível de Restrição 3: 

Áreas de níveis de restrição 3 são consideradas as áreas que precisam de atenção 

especial e racionalização no estímulo ao crescimento para uso e ocupação antrópicos, 

por se tratarem de áreas mais suscetíveis a fragilidades ambientais. 

Os terrenos com declividades entre 2,5% e 5%, ficaram classificados nessa 

categoria e correspondem às porções de terraços aluvionares. Nesses locais, os riscos 

de inundações são menores que nos atuais aluviões, mas mesmo assim estudos 

complementares podem ser exigidos para uso e ocupação antrópica. As regiões com 

declividades entre 20% e 30%, são áreas onde podem ocorrer ocupação, desde que 

avaliadas com maior critério e poderá haver a necessidade de apresentação de estudos 

complementares para liberação do uso e ocupação, pois se tratam de terrenos com 

declividades altas e com maiores probabilidades de ocorrência de eventos de 

movimentos de massa gravitacional, como escorregamentos, queda de blocos e 

tombamentos, corridas de massa, rastejos.  

Além das condições de declividade, as áreas de manancial para abastecimento 

público entram nessa categoria, pois, nesses locais, os cuidados com uma possível 

contaminação devem ser mais criteriosos, evitando nessas porções atividades com 

potencial poluidor.  

Existe uma condicionante municipal em relação às cotas de inundação e, devido 

a essa condição, as áreas abaixo da cota 761 m em relação ao nível do mar devem entrar 

na categoria de Nível de Restrição 3, devendo sua ocupação estar condicionada a 

atender a resolução vigente.  
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O município, através da Resolução CONSEMA nº 005, de 05 de outubro de 2011, 

regulamenta os procedimentos e disposições relativas a ÁREAS SUJEITAS A 

INUNDAÇÕES no Município de Canoinhas, ficando assim estabelecido: 

Art. 7º Fica instituída por esta Resolução a cota de altitude mínima de 761,0m 
para autorização de construções e quaisquer terraplenagens no perímetro 
urbano do município de Canoinhas com base no mapa planialtimétrico 
elaborado no ano de 2009 pela Prefeitura Municipal de Canoinhas. 
Parágrafo Único: somente serão autorizadas novas construções e/ou 
terraplenagem (corte ou aterro de terra) em atendimento a cota de altitude 
mínima descrita no Art. 7º. 
Art. 8º Excetuam-se desta resolução as autorizações de construções de 
utilidade pública ou interesse social sem finalidade de ocupação permanente, 
desde que previamente autorizadas pelo COMDEMA. 
Art. 9º Poderão ser autorizadas construções na cota de altitude mínima 
descrita no Art. 7º, somente aquelas construídas em forma de edificação sob 
pilotis (infraestrutura em concreto armado ou madeira para sustentação da 
edificação em forma de grelha de pilares ou colunas a partir do pavimento 
térreo) sendo que a área não poderá ser fechada nem habitada. 

 

Além dessas determinantes, baseado em um estudo realizado pela empresa 

Fractal Engenharia e fornecido para a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que foi 

apresentado no presente mês de novembro, foram delimitadas cotas de recorrência de 

cheias naturais. A cota de recorrência do período de 50 anos foi utilizada no presente 

nível restritivo (Nível 3) e as áreas que se encontram abaixo dessa cota de recorrência 

podem ser ocupadas, desde que atenda as condicionantes impostas para essas porções. 

 

Nível de Restrição 4: 

São as áreas que não apresentam nenhum fator limitante do ponto de vista 

ambiental e da legislação vigente. São as áreas mais apropriadas para a uso e ocupação. 

Apresentam declividades entre 5% e 20%, onde áreas com essas declividades e que não 

apresentam nenhum outro fator ambiental limitante foram definidas para se direcionar 

o zoneamento, estimulando a ocupação em áreas menos suscetíveis a riscos 

geológicos/geotécnicos e que apresentam condições adequadas para cada forma de 

ocupação definida.  Nessas condições, os riscos de acidentes ambientais naturais como 

escorregamentos, erodibilidades, alagamentos, inundações, etc., são abrandados. Além 

desse fator, estimular o desenvolvimento dentro desse contexto, tendo o conhecimento 
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do meio físico, condiciona positivamente fatores como escoamento superficial, 

infiltração de água, planejamento de abertura de novas vias, entre outras. São as áreas 

mais apropriadas para instalação de empreendimentos.  

Ressalta que, havendo sobreposição de condicionantes, deverá sempre ser 

utilizada a condicionante mais restritiva. 

Com a elaboração do mapa de áreas com níveis de restrições ao uso e a 

ocupação, foi possível observar que a área urbana do município apresenta diversos 

fatores de condicionantes limitantes do ponto de vista ambiental. Por se tratar de uma 

área já consolidada, onde desapropriações ou “congelamento” de crescimento 

poderiam acarretar em diversos outros problemas ao município, o zoneamento 

proposto apresenta algumas condicionantes para essa região e que devem ser 

respeitadas para que se minimize, dentro do possível, os problemas de cheias e 

inundações recorrentes no município. 
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Mapa 5: Níveis de restrição de uso do solo 
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3 CONCEITUAÇÃO DO CENÁRIO DESEJÁVEL 

O cenário desejável é construído a partir da visão da comunidade canoinhense 

para o horizonte de 10 anos, em conjunto com a análise da equipe técnica municipal e 

de todos os agentes envolvidos na revisão do Plano Diretor de Canoinhas. Nesse sentido, 

a URBTECTM realizou, em 18 de setembro de 2019, uma oficina comunitária na Câmara 

de Vereadores, e outra no dia 04 de outubro, no Instituto Federal de Santa Catarina, 

com o objetivo de ouvir os cidadãos e dar voz à população no processo de planejamento 

urbano, através de uma gestão participativa. Deve-se enfatizar que a construção desse 

cenário é resultado da visão comunitária e técnica municipal. 

Canoinhas é um município que se desenvolveu em torno da exploração de 

recursos não renováveis, como a argila e a areia, e recursos renováveis disponíveis em 

abundância em seu território, como a madeira, e o cultivo de erva-mate, tendo essas 

atividades em comum a falta de regularidade e suscetíveis às crises econômicas. Sua 

história é intimamente ligada à Guerra do Contestado (1912-1916), desencadeada pela 

chegada da multinacional Southern Brazil Lumber & Colonization Co. em 1910, e pela 

abertura da ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul ao estado de São Paulo, no mesmo 

período. Além dos entraves econômicos, o município sofre nos dias atuais com as ações 

da natureza, como enchentes e alagamentos, principalmente em área urbana, 

tornando-se um fator de risco para investimentos no município.  

Mesmo frente a tais desafios, Canoinhas manteve-se como centro de serviços 

da zona de influência dos municípios limítrofes, são eles Três Barras, Irineopólis, Major 

Vieira e Bela Vista do Toldo, pois a cidade abriga órgãos estaduais como a Casan, Celesc, 

IFSC, Embrapa, etc. No entanto, tais atividades não são suficientes para garantir o 

desenvolvimento econômico. Para isso, Canoinhas precisa consolidar maiores 

porcentagens de participação econômica em atividades com maior resiliência frente às 

crises econômicas e garantir um crescimento sustentável da ocupação urbana. 

Traçado o perfil geral do município, permite-se direcionar o conceito que irá 

nortear as diretrizes e sequencialmente as propostas para o planejamento territorial de 
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Canoinhas. Além do conceito de cidade sustentável, o qual deve almejar toda cidade 

brasileira, especialmente após a divulgação da agenda 2030 da ONU em 2015 (o que 

inclui a ODS 11 que tem por objetivo tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis), será atribuída com maior ênfase a ideia 

de cidade resiliente a Canoinhas. Resiliência é a capacidade de uma organização ou 

indivíduo lidar com problemas e superá-los, adaptar-se a mudanças e resistir a pressões 

externas ou situações adversas. Presume-se que Canoinhas e seus cidadãos são 

resilientes às adversidades do tempo, e esse conceito poderá direcionar a cidade para 

outros horizontes, não apenas de adaptar-se, mas também reinventar-se. 

 CIDADES SUSTENTÁVEIS  

A “Cidade Sustentável” deve conciliar no seu planejamento o tecido urbano e 

suas infraestruturas com as atividades cotidianas dos seus habitantes. Ou seja, os 

espaços públicos e espaços privados de primeira necessidade devem ser acessíveis a 

toda a população, garantindo ao território diversidade de usos, a densificação da 

ocupação do solo, desde que os parâmetros ambientais permitam, e evitar a 

manutenção de espaços vazios e subutilizados. Além dos aspectos de uso e ocupação 

do solo, a cidade sustentável deve valorizar o transporte coletivo, priorizando os modos 

não-motorizados de deslocamentos. Resumidamente, o planejamento urbano deve 

favorecer o fortalecimento de novas centralidades, reduzindo a convergência de 

deslocamentos para o centro, e evitar a expansão urbana, muitas vezes desordenada. 

Para a consolidação do conceito, precisa-se colocar em prática ações que 

direcionem para tal resultado. Contudo, alguns eventos marcaram a construção de 

métodos para alcançar a sustentabilidade das cidades. O primeiro deles foi a 

“Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, Rio de 

Janeiro 1992, na qual 179 países assinaram o documento que identificava os principais 

problemas globais e designava recursos para solucionar ou minimizar os danos causados 

ao meio ambiente, a Agenda 21, “ instrumento de planejamento para a construção de 
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sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.” (MMA, 2018). 

Com base na Agenda 21, o governo brasileiro elaborou, em 2002, a Agenda 21 

Brasileira e, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, tal documento visa o 

desenvolvimento sustentável a partir da conservação do meio ambiente, justiça social e 

crescimento econômico, sendo um instrumento para a construção da democracia 

participativa dos cidadãos. 

 O decreto n° 6.101 de 2007 institui que o Ministério do Meio Ambiente deve 

propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados a: a) 

política ambiental urbana; b) gestão ambiental urbana; c) desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento e gestão que 

incorporem a variável ambiental; d) avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e 

fragilidades ambientais em áreas urbanas; e) controle e mitigação da poluição em áreas 

urbanas; e f) gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Essas ações, além de 

proteger o meio ambiente, resultam em ações favoráveis ao desenvolvimento 

socioeconômico. 

Paralelamente a essas diretrizes, o Estatuto da Cidade, Lei  Federal n° 10.257 

de 2001, determina que toda cidade deve garantir o direito à sustentabilidade urbana, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi atualizado e fortalecido no ano 

de 2015 pela Agenda 2030, documento produzido pelo PNUD (Programa das Nações 

Unidas), na conferência realizada em Nova York que prevê a parceria do Estado, 

sociedade civil e organizações privadas para implantação dos 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são: I) 

erradicação da pobreza; II) fome zero; III) boa saúde e bem-estar; IV) educação de 

qualidade; V) igualdade de gênero; VI) água limpa e saneamento; VII) energia acessível 

e limpa; VIII) emprego digno e desenvolvimento econômico; IX) indústria, inovação e 
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infraestrutura; X) redução das desigualdades; XI) cidades e comunidades sustentáveis; 

XII) consumo e produção sustentável; XIII) combate às alterações climáticas; XIV) vida 

de baixo d’água; XV) vida sobre a terra; XVI) paz, justiça e instituições fortes; XVII) 

parcerias em prol das metas. A Figura 1 contempla os 17 objetivos ilustrados. 

Figura 1: Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030. 

 
Fonte: Nações Unidas do Brasil 

Para avaliar o desempenho dos municípios brasileiros quanto ao atingimento 

dos ODS, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) criou e mantem a “Mandala 

ODS”. É uma ferramenta online que tem por objetivo disponibilizar aos gestores públicos 

municipais e à sociedade um instrumento que possibilite “diagnosticar, monitorar e 

avaliar o desempenho dos municípios brasileiros quanto ao nível do alcance da Agenda 

2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” (CNM, 2019).  

De acordo com a CNM (2019), são avaliados 28 (vinte e oito) indicadores para 

os 5.570 municípios brasileiros, os quais são divididos em quatro eixos distintos: a) 

Institucional; b) Econômico; c) Social; d) Meio Ambiente. Os resultados são expressos 

em um gráfico do tipo “radar” (chamado de “Mandala ODS”), que mostra o grau de 

desenvolvimento do município em questão, sendo separado em três áreas 

representadas por cores: vermelho (abaixo do parâmetro), amarelo (mediano) e verde 
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(acima do parâmetro). As informações disponibilizadas são de 2017 a 2019 e têm como 

fonte órgãos oficiais do governo.  

No caso específico de Canoinhas, são disponibilizados 27indicadores entre 2017 

e 2019. Para esse período, os indicadores que mais evoluíram foram: a) índice de acesso 

à internet rápida; b) taxa de homicídio de mulheres; c) índice de equilíbrio fiscal. Já os 

índices que apresentaram maiores quedas foram: índice de aprendizado adequado até 

9º ano em português e matemática, bem como, gastos com pessoal (CNM, 2019). 

Em relação aos eixos, o “Econômico” e “Meio Ambiente” apresentaram 

evolução na avaliação dos indicadores entre 2017 e 2019. Já os outros dois (Institucional 

e Social) pioraram seus índices.  

As Mandalas ODS para Canoinhas entre 2017 a 2019 estão apresentadas na 

Figura 2 e a evolução dos 27 indicadores está exposto na Tabela 4.  

Figura 2: Mandala ODS de Canoinhas entre 2017 e 2019  

   
2017 2018 2019 

Fonte:  CNM (2019) 

Tabela 4: Evolução dos indicadores da Mandala ODS para Canoinhas entre 2017 e 2019 

Nº Indicador 
Evolução entre 

2017 e 2019 
ODS 

relacionadas 

INSTITUCIONAL 

1 Gastos com Pessoal -32,9%  16 e 17 

2 Índice de Equilíbrio Fiscal 20,1%  12, 16 e 17 

3 Custeio da Máquina -1,4%  16 e 17 

4 Participa de Consórcios 0,0%  16 e 17 

5 Índice de Transparência de Governos Municipais -10,8%  12, 16 e 17 

ECONÔMICO 

6 PIB per capita -3,4%  1 e 8 

7 Remuneração Média dos Trabalhadores Formais 0,7%  1 e 8 

8 Evolução dos Estabelecimentos Empresariais 17,0%  8 e 9 
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9 Empresas Exportadoras do Município -21,6%  8, 9 e 17 

10 Índice de acesso à internet rápida 45,0%  5, 9 e 12 

11 Evolução dos Empregos Formais (%) -9,0%  1 e 8 

SOCIAL 

12 
Proporção de pessoas vivendo em extrema 
pobreza 

-2,3%  
1, 2, 3, 6 8 e 10 

13 Mortalidade Infantil -5,2%  1, 2, 3 e 6 

14 Nascidos Vivos com Baixo Peso 10,6%  1, 2, 3 e 10 

15 
Índice de aprendizado adequado até 5o ano - 
Matemática 

-11,0%  
4 e 8 

16 
Índice de aprendizado adequado até 5o ano - 
Português 

-3,6%  
4 e 8 

17 
Índice de aprendizado adequado até 9o ano - 
Matemática 

-50,2%  
4 e 8 

18 
Índice de aprendizado adequado até 9o ano - 
Português 

-56,1%  
4 e 8 

19 Abandono Escolar - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) -7,6%  1, 4 e 8 

20 Abandono Escolar - Anos Finais (6º ao 9º ano) -6,8%  1, 4 e 8 

21 
Índice de mortes por abuso de álcool e outras 
drogas 

-21,3%  
3 

22 Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes 6,6%  11 e 16 

23 Taxa de homicídio de mulheres 29,8%  5 e 16 

24 Taxa de óbitos maternos 0,0%  3, 5, 6 e 16 

MEIO AMBIENTE 

25 
Participação em políticas de Conservação 
Ambiental 

0,0%  
4, 6, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 e 17 

26 Índice de perdas na distribuição de água urbana 3,3%  3, 6, 9, 11 e 12 

27 
Taxa de cobertura de coleta de resíduos 
domiciliares urbanos 

-0,9%  
3, 6, 11, 12, 14 

e 15 
Fonte:  CNM (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

Em relação aos ODS, as maiores evoluções foram nos objetivos “9 – Indústria, 

Inovação e Infraestrutura”, “5 – Igualdade de Gênero” e “16 – Paz, Justiça e Instituições 

Eficazes”, enquanto as variações negativas foram nos seguintes objetivos: “8 – Trabalho 

Decente e Crescimento Econômico”; “4 – Educação de Qualidade”; “12 – Consumo e 

Produção Responsáveis” (CNM, 2019).  

 CIDADES RESILIENTES 

O termo “Cidades Resilientes” surgiu em 2010, quando a ONU lançou a 

campanha “Construindo Cidades Resilientes”, a qual tinha como objetivo formar aliança 

entre os poderes locais e globais, organizações e a comunidade em prol da redução de 

desastres naturais, através da aplicação dos princípios do Marco de Ação de Hyogo no 
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planejamento urbano. Tais princípios foram elaborados em 2005, durante a primeira 

conferência sobre redução de perdas causadas por desastres, no Japão. São eles: I) fazer 

com que a redução dos riscos de desastres seja uma prioridade; II) conhecer o risco e 

tomar medidas; III) desenvolver uma maior compreensão e conscientização; IV) reduzir 

riscos; e V) esteja preparado e pronto para atuar.  

Os exemplos de origens de desastres relacionados ao ambiente urbano ligados 

ao crescimento populacional e alta densidade urbana com prevalência de ocupações 

irregulares, falta de investimentos em infraestrutura, falta de planejamento urbano, 

construções vulneráveis, alto índice de Gini e a alteração e degradação do ecossistema.   

Pautada nos princípios de Hyogo, as cidades resilientes são aquelas em que a 

população participa das decisões de planejamento urbano, possui um administrador 

público responsável e competente, possui capacidade de oferecer habitação digna e 

infraestrutura adequada a todos os habitantes, realiza campanhas educacionais de 

conscientização da população sobre os possíveis riscos de desastres da cidade, toma 

medidas de prevenção, preparação e mitigação em caso de risco eminente, capacidade 

de gerenciamento e gestão de riscos, aptidão em reestabelecer os serviços básicos, 

atividades sociais e econômicas com agilidade após o desastre e entende que as 

mudanças climáticas devem ser levadas em consideração no planejamento urbano. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Ministério da Integração Nacional 

lançaram no Brasil a campanha global “Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade 

está se Preparando”, em parceria com a Estratégia Internacional para Redução de 

Desastres (EIRD) e as Organizações Unidas (ONU), com o objetivo de sensibilizar 

governos locais e a população para os benefícios na redução de riscos, seguindo os 10 

passos baseados no Quadro de Hyogo. Em Santa Catarina, as cidades que estão 

cadastradas como participantes da campanha são:  Araranguá, Blumenau, Criciúma, 

Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Ponte Alta, Rio do Sul e Tubarão. 

A relevância em diminuir os riscos de desastres reflete diretamente no conforto 

e desenvolvimento social, na geração de empregos e aquecimento da dinâmica 
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econômica, além de tornar os ecossistemas mais equilibrados, fortalecendo as 

oportunidades locais. Os 10 passos para a construção de cidades resilientes são: 

I. Estabeleça mecanismos de organização e coordenação de ações com 

base na participação de comunidades e sociedade civil organizada. 

II. Elabore documentos de orientação para redução do risco de desastres e 

ofereça incentivos aos moradores de áreas de risco. 

III. Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades 

de sua cidade. 

IV. Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco. 

V. Avalie a segurança de todas as escolas e postos de saúde de sua cidade. 

VI. Aplique e faça cumprir regulamentos sobre construção e princípios para 

planejamento do uso e ocupação do solo. 

VII. Invista na criação de programas educativos e de capacitação sobre a 

redução de riscos de desastres. 

VIII. Proteja os ecossistemas e as zonas naturais. 

IX. Instale sistemas de alerta e desenvolva capacitações para gestão de 

emergências em sua cidade. 

X. Garanta o apoio necessário à população afetada e suas organizações 

comunitárias após desastres. 

 QUADRO CONCEITUAL  

O quadro a seguir trata dos principais temas para o direcionamento de 

Canoinhas para os próximos 10 anos, através de uma reflexão sobre os aspectos atuais 

do município e a cidade desejada pelo viés de cada tema. 
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Quadro 1: Relação por tema do cenário atual e cenário desejado para Canoinhas 

TEMAS CIDADE ATUAL  CIDADE DESEJADA 

MEIO AMBIENTE 

Construções em áreas de risco Garantia do direito coletivo ao 
meio ambiente saudável e 

equilibrado, a partir da 
preservação, uso racional dos 
recursos, da recuperação dos 

ecossistemas, da gestão e 
fiscalização da ocupação do 

solo desordenado e irregular. 

Áreas de alagamento 

Degradação do corpo hídrico 

USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

Ocupação de baixa densidade 
urbana 

Munícipio espacialmente 
organizado considerando a 

proteção e gerenciamento dos 
recursos naturais e construído, 

oferecendo um 
desenvolvimento integrado, 

sustentável e seguro.   

Vazios urbanos   Ocupação dos vazios urbanos.  

Baixa permeabilidade do solo 
Garantia de condições de 

percolação de águas pluviais no 
solo 

Uso comercial predominantemente 
na área central, com algumas 

ramificações em vias de 
adensamento 

Núcleos comerciais inseridos 
em áreas periféricas e 

fortalecimento de novas 
centralidades 

HABITAÇÃO 

Ocupações irregulares Garantir o acesso à moradia 
digna, a inclusão social e 

acesso a todos os serviços 
públicos essenciais. 

Habitações populares em regiões de 
risco e ou sem infraestrutura básica 

TURISMO E 
PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO 

Falta de incentivo ao turismo rural 

Turismo consolidado como 
atividade de importância 
econômica e geração de 

recursos para o município   

Falta de conservação e proteção do 
patrimônio histórico imóvel 

Proteção e valorização do 
patrimônio cultural móvel e 

imóvel, através do estímulo de 
ocupação e uso público dos 

bens imóveis 

ECONÔMIA E 
POPULAÇÃO 

 
Baixa dinâmica econômica e 

populacional 
Garantia de condições 

favoráveis ao desenvolvimento 
econômico sustentável   Falta incentivo ao pequeno 

agricultor  
  



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 47 
                                                           

TEMAS CIDADE ATUAL  CIDADE DESEJADA 

SANEAMENTO, 
EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
Carência de drenagem 

 
Universalização do acesso à 
infraestrutura urbana e aos 

serviços públicos 
correspondentes.  

Carência de pavimentação 

Carência de iluminação pública 

Carência de acessibilidade das 
calçadas 

Carência de creches 

Falta de saneamento básico Equipamentos públicos seguros 
e acessíveis e infraestrutura 

adequada para diminuição de 
riscos 

Falta aterro sanitário 

Falta profissionais médicos Gestão eficiente dos recursos 
para a garantia de acesso a 

infraestrutura  
Falta profissionais veterinários 

Falta área de lazer 

MOBILIDADE 

Carência de ciclovias 
Mobilidade urbana facilitada 
pelo incentivo e condições 

favoráveis de deslocamento e 
uso de modos não motorizados 

individuais, e transporte 
público. 

Falta de integração no transporte 
público 

Fonte: URBTEC TM(2019) 
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4 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA CANOINHAS 

A seguir, são apresentadas as diretrizes estratégicas para cada um dos cinco eixos 

considerados para o Plano Diretor de Canoinhas, são eles: Socioespacial, Ambiental, 

Infraestrutura, Institucional e Socioeconômico. Estas diretrizes foram pautadas nas 

deficiências e nas potencialidades existentes no município, conforme levantadas nas 

fases anteriores, de modo a mitigar os impactos negativos e aprimorar os impactos 

positivos, respectivamente. 
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 DEFICIÊNCIAS, POTENCIALIDADES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O EIXO SOCIOESPACIAL 

T a b e l a  5 :  E i x o  s o c i o e s p a c i a l :  D e f i c i ê n c i a s ,  p o t e n c i a l i d a d e s  e  d i r e t r i z e s  e s t r a t é g i c a s  

 

SOCIOESPACIAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

USO E 
OCUPAÇÃO 

DO SOLO 
MUNICIPAL 

1.Inexistência dos perímetros 
urbanos dos distritos de Paula 

Pereira, Felipe Schmidt e 
Pinheiros. 

Localização dos distritos bem 
espacializada no município, 

permitindo um planejamento 
bem estruturado. 

1.Definir os perímetros urbanos dos 
distritos. 

Buscar financiamentos 
junto aos órgãos 

estaduais e federais. 

Médio  

2. Falta de infraestrutura e 
serviços em cada um dos 

distritos. 

2. Elaborar plano de requalificação 
urbana de cada um dos distritos e 

incentivo à implantação de serviços 
locais, de forma a manter a 

população local. Esta diretriz está 
relacionada com os seguintes ODS: 10 

e 11. 

Contratar empresa para 
realização dos serviços 

de engenharia. 

3. Ligações precárias entre 
distritos. 

3. Fortalecer as ligações entre 
distritos favorecendo os 

deslocamentos no município. Esta 
diretriz está relacionada com o ODS 

11. 
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SOCIOESPACIAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

USO E 
OCUPAÇÃO 

DO SOLO 
URBANO 

1.Muitos vazios Urbanos na 
Sede Municipal. 

 

1. Estruturar os vazios urbanos com 
projetos de ocupação, e verificar o 

interesse público sobre eles. 

Buscar financiamento 
junto aos órgãos 

estaduais e federais.  

Médio  

2. Os problemas de enchentes 
e inundações que se refletem 
no uso do solo urbano são os 

principais da área urbana, 
trazendo muitos incômodos 

para a população. 

2. Elaborar um plano de drenagem 
urbana para a sede municipal. Esta 

diretriz está relacionada com o ODS 6. 

Contratar empresa para 
realização dos serviços 

de engenharia para 
elaboração do plano de 

drenagem.  

3. Os distritos de Marcílio Dias 
e Campo da Água Verde estão 

com suas áreas urbanas 
conurbadas à área urbana da 

sede. 

3. Elaborar um novo perímetro 
urbano da sede, incluindo as áreas 
dos dois distritos na área da sede 

urbana. 

 
A proposta está 

apresentada no PDM.  
Contratar serviços e 

topografia com vistas à 
demarcação do novo 

perímetro.  
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SOCIOESPACIAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

 PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E 
CULTURAL 

Algumas edificações 
consideradas de interesse 

para o patrimônio foram ou 
demolidas ou 

descaracterizadas. 

O município dispõe de um 
sistema de municipal de 

cultura muito bom, claramente 
definido em legislação própria. 

I - estabelecer um processo 
democrático de participação na 

gestão das políticas e dos recursos 
públicos na área cultural; 

Buscar financiamento 
junto aos órgãos 

estaduais e federais 
sobre o tema. 

Curto  

 

II - assegurar uma partilha equilibrada 
dos recursos públicos da área da 

cultura entre os diversos segmentos 
artísticos e culturais, distritos, regiões 

e bairros do município; 

IV - promover o intercâmbio com os 
demais entes federados e instituições 

municipais para a formação, 
capacitação e circulação de bens e 

serviços culturais. 
       

ASPECTOS 
FUNDIÁRIOS 
E HABITAÇÃO 

O município, apesar de 
possuir o plano municipal de 
habitação de interesse social, 
tem realizado poucas obras 

na área de habitação 
favorecendo o crescimento de 

ocupações irregulares. 

Foram realizadas 
regularizações fundiárias na 

área urbana da sede, que 
necessitavam de uma ação 

emergencial. 
  

Revisar e implementar o Plano 
Municipal de Habitação de Interesse 
Social. Esta diretriz está relacionada 

com os seguintes ODS: 10 e 11. 

Buscar financiamento 
junto aos órgãos 

estaduais e federais 
sobre o tema. 

Curto  
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 DEFICIÊNCIAS, POTENCIALIDADES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O EIXO AMBIENTAL 

T a b e l a  6 :  E i x o  a m b i e n t a l :  D e f i c i ê n c i a s ,  p o t e n c i a l i d a d e s  e  d i r e t r i z e s  e s t r a t é g i c a s   

AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

RECURSOS 
HÍDRICOS - 
NASCENTES 

Nascentes na área 
urbana com ausência de 

área de proteção, 
antropizadas, 
canalizadas. 

 

Promover a recuperação das 
nascentes. Esta diretriz está 

relacionada com os seguintes 
ODS: 6 e 15. 

Recomendar PRAD - Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas 
para os proprietários das áreas e 

delimitação de APP - Área de 
Preservação Permanente.  

Curto/ 
Médio 

Promover a conscientização através 
de programas educacionais para 

mostrar a importância das nascentes 
e de sua preservação.  

Curto 

Falta de conhecimento 
da localização das 

nascentes no município. 

 

Identificar a localização das 
nascentes no município. Esta 
diretriz está relacionada com 

os seguintes ODS: 6 e 15. 

Desenvolver estudo para identificação 
geográfica da localização das 

nascentes no município com intuito 
de desenvolver um banco de dados 
para a secretaria do meio ambiente 

ter a informação das áreas com 
necessidade de delimitação de APP 

em futuros licenciamentos.  

Médio 
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AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

RECURSOS 
HÍDRICOS - 

HIDROGRAFIA 

Córregos tubulados no 
perímetro urbano com 

assoreamento e 
escoamento para os 

chamados valetões, por 
vezes o 

dimensionamento não 
sendo suficiente para a 

vazão. Ligações de 
esgotos clandestinas nas 

redes fluviais.  
Deficiência na coleta de 

esgoto possibilita a 
contaminação das águas 

superficiais e 
subsuperficiais. 

 

Recuperar áreas de mata ciliar 
no entorno dos rios e córregos. 

Esta diretriz está relacionada 
com os seguintes ODS: 3 e 15. 

Realizar limpeza periódica dos 
valetões, fiscalizações periódicas 

juntamente com os órgãos 
competentes para proibição de 
canalização de novos córregos e 
ligações clandestinas de esgoto. 

Estímulo para que a comunidade se 
utilize do uso de cisternas para 

armazenamento de águas, reduzindo 
a vazão das águas pluviais que correm 

nos chamados valetões.  

Curto 

Realizar a recuperação e replantio de 
espécies nativas nas áreas de 

preservação permanente.  

Curto 
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AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

MINERAÇÃO 

Exploração irregular, 
passivo ambiental, 

deficiências na 
fiscalização, potencial 

poluente e conflitos de 
exploração em áreas. 

Alto potencial para 
exploração de bens 

minerais como argila, 
areia, água mineral, etc. 

Adequar a exploração mineral 
do município, trabalhando em 
conjunto com a ANM de forma 
que as lavras operem de forma 

legalizada. 

Fiscalizar e incentivar a regularização 
de pequenas jazidas de exploração 
mineral de acordo com a legislação 
vigente que possam estar operando 

no município. 

Curto/ 
Médio 

O município de Canoinhas 
possui requerimento de 

extração mineral 
regularizado junto à ANM 
para extração de saibro 

para recuperação de 
estradas. 

Fiscalizar se as lavras apresentam e 
executam Plano de Controle 

Ambiental e Plano de Recuperação 
Ambiental. 

Curto/ 
Médio 

Áreas mineráveis são 
fonte de arrecadação 

municipal, minas 
fechadas podem se tonar 
belos parques através de 

PRAD - Projeto de 
Recuperação de áreas 

Degradadas. 

Buscar a arrecadação prevista em lei 
para os mineradores. Estabelecer 

contrapartidas ao município e 
incentivos às práticas inovadoras, 
fomentando a pesquisa científica. 
Implantar incentivos fiscais e de 
compensação social. Incentivo à 
instauração de uma ferramenta 

municipal regulamentadora para as 
atividades de mineração. 

Curto/ 
Médio 
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AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

OCUPAÇÕES 
IRREGULARES 

Famílias em áreas 
ambientalmente frágeis 
em áreas de proteção 

ambiental, áreas 
inundáveis e de alta 

declividade. 

 Impedir novas ocupações em 
áreas irregulares. 

Estabelecer um plano de relocação 
para moradores em área de risco e 
utilizar instrumentos do Estatuto da 
Cidade para priorizar a demanda de 
familiar de baixa renda por moradia.  

Curto/ 
Médio 

ÁREAS DE 
INTERESSE 

AMBIENTAL 

 

Preservação ambiental. 
Possibilidade de 

arrecadação municipal, 
com base em lei 

ambiental. 

Promover o a aumento de 
áreas com potencial de 

preservação ambiental no 
município. Esta diretriz está 
relacionada com o ODS 15. 

Estimular a criação de RPPNs e 
pagamento por serviços ambientais. 

Curto/ 
Médio 

FONTES DE 
POLUIÇÃO 

Cemitérios não 
licenciados com 

potencial poluidores de 
necrochorume. 

Presença de áreas com 
latossolos (solos mais 

espessos) e mais 
apropriados para 
implantação de 

empreendimento 
potencialmente 

poluidores. 

Minimizar no município fontes 
de poluição e adequar os 

empreendimentos 
potencialmente poluidores 

com menor impacto ambiental 
possível e adequar/ 

compatibilizar atividades 
econômicas potencialmente 
poluidoras com a ocupação 
humana. Esta diretriz está 

relacionada com os seguintes 
ODS: 13 e 15. 

Estabelecer uma política de 
fiscalização em convênio com órgãos 

estaduais para controle das atividades 
potencialmente poluidoras, com 

redução de índices. 

Curto 

Poluição atmosférica das 
empresas papeleiras. 

Estimular que novos cemitérios a 
serem implantados no município, 
sejam do tipo cemitério vertical.  

Curto/ 
Médio 

Criar um banco de dados das 
atividades altamente poluidoras 

inclusive com as criações suínas e 
granjas. 

Curto 
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AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Tendência a poluição de 
solo e águas 

subterrâneas por 
utilização de agrotóxicos 
e instalação de granjas 
de aves e de criação de 

suínos sem manejo 
adequado. 

Determinar que empreendimento 
com potencial poluidor alto sejam 
instalados onde há ocorrências de 

solos mais espessos e que 
possibilitam com maior segurança em 

não contaminação de solos e águas 
subterrâneas. 

Curto 

Trabalhar em conjunto com o comitê 
da Bacia do Rio Canoinhas. 

 

Curto 

ÁREAS 
INUNDÁVEIS 

Cota de inundação do 
município (761 m) de 
acordo com técnicos 

municipais já não condiz 
com a realidade. 

Áreas inundáveis podem 
ser utilizadas para uso 

comum como 
parques/praças. 

Evitar maior adensamento 
populacional em áreas de risco 

de inundação.  Esta diretriz 
está relacionada com os 
seguintes ODS: 3 e 11. 

Utilizar áreas desocupadas que se 
encontram abaixo da cota de 

inundação como áreas de lazer para a 
comunidade.  

Curto/ 
Médio 

Falta de estudos 
históricos de cota de 

inundação. 

Estabelecer a partir de estudos de 
dados históricos levantados junto ao 

CIRAM/EPAGRI nova cota de 
inundação.  

Curto/ 
Médio 

Contratar empresa especializada para 
realização de estudo de drenagem da 

área urbana do município. 

 

LEGISLAÇÃO 

Ausência de legislação e 
de código ambiental 
municipal, servidores 
tem dificuldades em 

 

Criar um código ambiental 
municipal para auxiliar os 

servidores. Esta diretriz está 
relacionada com o ODS 15. 

Contratar serviço técnico 
especializado que possa junto ao 

corpo técnico municipal desenvolver 

Curto/ 
Médio 
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AMBIENTAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Alguns casos, como por 
exemplo legislação para 
aterros de resíduos de 

construção civil, 
deficiência em relação às 

normativas do código 
florestal federal e código 

florestal de Santa 
Catarina. O estadual por 
vezes é menos restritivo, 
deixando o servidor com 
dificuldade em algumas 

tomadas de decisão. 

o código ambiental para subsidiar 
ações da secretária do meio ambiente 

VEGETAÇÃO 
Poucas áreas públicas 
com remanescentes 

florestais 

Possibilidade de 
implantação de novos 

parques em áreas 
inundáveis. 

Aumentar áreas verdes/de 
lazer/parques aumentando a 

qualidade de vida dos 
munícipes. Esta diretriz está 

relacionada com os seguintes 
ODS: 3, 11 e 15. 

Delimitar áreas verdes no município 
com plantio de espécies nativas e 

implantação de projetos voltados ao 
lazer e educação ambiental. 

Curto 

Desenvolver plano e projeto de 
arborização urbana, aumentando 

áreas verdes. 
Curto 

GEOLOGIA 

Problemas geotécnicos 
em áreas com rochas 
intemperizadas que 

geram solos mais frágeis, 
solos rasos tem maior 

probabilidade a 
contaminação de lençol 

freático. 

A diversidade geológica 
possibilita exploração 
econômica de várias 
substâncias minerais. 

Respeitar as condições 
geológicas/geotécnicas 

naturais reduzindo riscos a 
ocupação. 

Utilizar o mapeamento realizado pela 
CPRM referente as áreas de risco do 

município evitando ocupação nas 
áreas levantadas como problemáticas. 

Curto 
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 DEFICIÊNCIAS, POTENCIALIDADES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O EIXO INFRAESTRUTURA 

T a b e l a  7 :  E i x o  i n f r a e s t r u t u r a :  D e f i c i ê n c i a s ,  p o t e n c i a l i d a d e s  e  d i r e t r i z e s  e s t r a t é g i c a s  

 

INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

REDE DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

Existem localidades rurais 
que não são atendidas pelo 

serviço, como na 
comunidade agrícola 

Estação Paciência. 

Lei Municipal n° 
4510/2010 que 

institui o conselho 
municipal de 

saneamento e outras 
providências. 

Promover o abastecimento de 
água de qualidade a todos os 

cidadãos, garantir a 
preservação do manancial 

atual e viabilizar outras fontes 
de abastecimento. Esta diretriz 

está relacionada com A 
seguinte ODS:  6.  

Realizar estudos de viabilidade de 
captação de águas subterrâneas. 

Médio  

Delimitar área de conservação em 
áreas de influência das bacias do 

manancial de Canoinhas. 
Curto  

 
Realizar o monitoramento mensal 
da qualidade da água e divulgar os 

resultados. 

Curto  

O Rio Canoinhas em tempos 
de estiagem tem o nível da 

água comprometido, 
havendo risco de 

racionamento 

Realizar estudos para locação de 
poços nas áreas rurais que possam 

abastecer as comunidades com 
água de boa qualidade. 

Médio  

Existem problemas com 
relação a qualidade da água 

coletada nos poços em 
localidades rurais. 

Incentivar o uso de cisternas para 
captação de águas pluviais. 

Curto  

  

Promover a conscientização através 
de programas educacionais da 

preservação da área de captação. 
Curto 

  
Promover a preservação da mata 
ciliar no entorno do manancial de 

abastecimento. 
Curto  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

REDE DE 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Apenas 20% dos domicílios 
atendidos pela rede de 

coleta de esgoto fizeram a 
ligação ao sistema, devido 

aos altos custos de 
implantação, alguns casos 
dependendo de instalação 
de bombas.  Há despejo de 

esgoto na rede fluvial 
acarretando em mal cheiro 
e proliferação de insetos. 

Existe projeto para a 
implantação da rede 
de saneamento em 
toda a área urbana, 

com previsão de 
conclusão das obras 

para 2030  

Implantar rede de coleta de 
esgoto em toda área urbana do 

distrito sede, e garantir a 
ligação das residências na rede 

de saneamento. Esta diretriz 
está relacionada com os 

seguintes ODS: 3, 6, 11, 12 e 
14. 

Realizar a conclusão da rede de 
coleta de esgoto urbano. E durante 
o processo de implantação da rede, 
fiscalizar as construções de fossas 

sépticas e filtros anaeróbios. 

Médio  

Lei Municipal n° 
4510/2010 que 

institui o Conselho 
Municipal de 

Saneamento e outras 
providências. 

Incentivar ao morador que realize a 
ligação de seu esgoto a rede 

pública, com algum programa de 
financiamento no caso em que se 

precise instalação de bombas 
devido a declividade dos terrenos. 

Curto, 
médio 
e longo  

    
 

Fiscalizar ligações irregulares de 
despejo de esgotos na rede fluvial. 

Curto  

    

 
Desenvolver projeto de 

conscientização da população da 
importância do tratamento dos 

efluentes. 

Curto  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

DRENAGEM URBANA 

O município não possui 
plano de drenagem urbana. 

Coleta de lixo diária 
na região urbana, 

evitando o acúmulo 
de resíduos. 

Adequar a infraestrutura de 
drenagem a demanda de vazão 
e minimizar o volume de águas 
pluviais que acessam o sistema 
de drenagem. Esta diretriz está 
relacionada com os seguintes 

ODS: 3, 6 e 11. 

Contratar empresa especializada 
para realização de estudo de 
drenagem da área urbana do 

município. 

Curto  

A rede de microdrenagem 
está subdimensionada, 

prejudicando a vazão das 
águas. 

Prever regulamentação técnica para 
dimensionamento e execução de 
cisterna de contenção de cheias. 

Curto  

Topografia 
predominantemente plana, 
dificultando o escoamento 

das águas. 

  

Viabilizar pela lei do uso solo áreas 
de permeabilidade do solo em 

propriedades. E prever pela lei do 
sistema viário áreas permeáveis ao 

longo dos passeios públicos. 

Curto  

Não possui levantamento 
do sistema de 

microdrenagem. 

Preservar as várzeas e planícies 
abaixo da cota 761 não 

urbanizadas numa condição 
que minimize as interferências 
do escoamento das vazões de 
cheias, com a sua capacidade 

de armazenamento. Esta 
diretriz está relacionada com 

os seguintes ODS: 3, 6, 11 e 14. 

Destinar áreas de várzea para uso 
de lazer. 

Médio  

Ocorrência de enchentes 
em diversos pontos da 

cidade. 

Reduzir a exposição da 
população e das propriedades 
ao risco de inundações. Esta 
diretriz está relacionada com 
os seguintes ODS: 3, 6 e 11. 

Realizar obras de melhoramento da 
drenagem urbana incidente a bacia 

do Arroio Monjolo. 
Médio  

  

Realizar obras de melhoramento da 
drenagem urbana incidente a bacia 

do Rio Água Verde. 

Médio 
prazo 
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

RESÍDUOS SÓLIDOS E 
LIMPEZA DE 

LOGRADOUROS 

Não existe legislação 
municipal para a 

regulamentação do descarte 
de resíduos da construção 

civil. 

Coleta de lixo diária 
na região urbana, 

evitando o acúmulo 
de resíduos. 

Priorizar a não geração de 
resíduos, e garantir a 

disposição de resíduos sólidos 
doméstico. Esta diretriz está 

relacionada com os seguintes 
ODS: 3, 6, 11, 12 e 15. 

Readequar os abrigos dos pontos de 
coleta nas áreas rurais. 

Curto  

Não possui aterro sanitário 
próprio. 

Áreas com 
potencialidade de 
abrigar um aterro 

sanitário. 

Realizar campanhas educativas 
de separação do lixo reciclável. 
Esta diretriz está relacionada 

com os seguintes ODS: 3, 6, 11, 
12 e 15. 

Estimular os munícipes a separação 
do lixo reciclável, aumentando o 

percentual de coleta seletiva. 
Curto  

  

Há no município solos 
espessos que podem 
suportar a instalação 
de aterro sanitário, 

diminuindo os custos 
com a disposição 
destes resíduos 

Promover maior eficiência na 
coleta de resíduos sólidos a um 
menor custo para o município. 
Esta diretriz está relacionada 

com os seguintes ODS: 3, 6, 11, 
12 e 15. 

Contratar serviço técnico 
especializado para a escolha de área 

adequada e para projeto de 
implantação de aterro sanitário 

para resíduos domésticos e 
hospitalares. 

Médio  

Apenas a região central e 
principais vias de acesso à 

cidade de Canoinhas possui 
serviço de varrição. 

Cooperativa de 
reciclagem Recanto 
da reciclagem tem 
apoio da Secretaria 
Municipal do Meio 

Ambiente. 

  
Realizar projeto de gerenciamento 

de resíduos da construção civil. 
Curto  

      

Estimular o uso de compostagem 
para resíduos orgânicos, diminuindo 
a quantidade de lixo orgânico a ser 

levado para o aterro sanitário. 

Curto  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

EQUIPAMENTOS DE 
EDUCAÇÃO 

80% dos CMEIs não 
atendem à demanda atual. 

População atendida 
no nível fundamental 

e médio. 

Garantir acesso à educação 
infantil de toda população 
urbana. Esta diretriz está 

relacionada com os seguintes 
ODS: 4 e 8. 

Ampliar o número de vagas na 
educação infantil. 

Curto  

Garantir acessibilidade dos 
equipamentos à população de 
mobilidade reduzida e tornar 

os equipamentos de educação 
resilientes. Esta diretriz está 
relacionada com o ODS 11. 

Ampliar a estrutura física dos 
centros de educação infantil Carlos 

Drummond de Andrade, Cecília 
Meireles, Monteiro Lobato, Prefeito 

Antônio Souza Costa, Vinícius de 
Moraes e Emília Ferreiro 

prioritariamente. 
  

Curto  

Promover escolas técnicas em 
agronomia e marcenaria.  

Médio  

Realizar reformas de adaptação ao 
acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida aos equipamentos, e que 
garantam a segurança em caso de 

desastres ambientais.  

Curto  

  Polo universitário 
Ampliar o acesso de educação de 

ensino médio técnico. 
Médio  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

EQUIPAMENTOS DE 
SAÚDE 

Os atendimentos nas 
localidades rurais são 

realizados apenas 1 vez na 
semana em função do baixo 
número de residentes, com 

exceção de Marcílio Dias. 

Consórcio 
intermunicipal de 

saúde – CISAMURC. 
Possui plano 

municipal de saúde 
válido até 2021. 

Identificar a demanda 
populacional das localidades 

rurais. Esta diretriz está 
relacionada com os seguintes 

ODS: 1 e 3. 

Realizar o levantamento e cadastro 
da população das unidades de 
saúde das localidades rurais. 

Curto  

    

Realizar reformas de adaptação ao 
acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida aos equipamentos, e que 
garantam a segurança em caso de 

desastres ambientais. 

Curto  

As unidades de Pinheiros, 
Willy Radke, Eurico Paul, 

Ervino Treml, Cohab I, 
Central e Campo d’Água 

Verde não possuem equipe 
médica suficiente para o 

atendimento da população 
cadastrada, segundo 

critérios da portaria do 
Ministério da Saúde. 

Alto índice de 
longevidade da 

população. 

Garantir acesso a saúde 
integral da população, através 

da promoção do bem estar 
físico, psíquico e social. Esta 
diretriz está relacionada com 

os seguintes ODS: 1 e 3. 

Implantar equipe médica nas 
unidades de saúde que não 

atendem o número de pessoas 
adscritas. 

Curto  

Algumas unidades não 
possuem dados de 

demanda. 

Garantir atendimento de toda 
população cadastrada no 

sistema de saúde. Esta diretriz 
está relacionada com os 

seguintes ODS: 1 e 3. 

Criar centro de prevenção de 
doenças e promoção a saúde 

integral, e realização de campanhas 
educativas e preventivas. 

Médio  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Áreas como Paula Pereira e 
Pinheiros são consideradas 

áreas de vulnerabilidade 
social, e não possuem 

equipamentos nas 
proximidades. Os 

moradores devem se 
deslocar à Secretaria de 

Assistência Social no centro 
de Canoinhas. 

A distribuição dos 
equipamentos na 
sede urbana são 

suficientes e 
praticamente 

atendem toda a 
demanda. 

Promover o acesso da 
população de áreas rurais ao 
atendimento de assistência 

social. Esta diretriz está 
relacionada com os seguintes 

ODS: 1 e 3. 

Criar centro de apoio a mulheres 
vítimas de violência 

Médio  

  
Possuem Plano de 
Assistência Social 
válido até 2021. 

  

Realizar atendimento de Assistência 
Social itinerante, para acesso aos 

serviços de moradores da área 
rural. 

Curto  

SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS 

Poluição do solo por 
necrochorume. 

Lei nº 6191/2018 de 
invólucro do 

necrochorume. 

Licenciar e aumentar a oferta 
de vagas em cemitérios 

municipais. 

Estimular que novos cemitérios a 
serem implantados no município, 
sejam do tipo cemitério vertical.  

Curto  

Não há espaço para novas 
sepulturas nos cemitérios 

municipais. 

Congelar o uso dos cemitérios 
municipais até a realização do 

licenciamento ambiental. 
Curto  

  

Construir novo cemitério municipal 
na área urbana ou proximidades do 

distrito sede. Seguir IN 52, IMA. 
Curto  
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INFRAESTRUTURA 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

ESPORTES E LAZER 
Faltam parques urbanos 

para a população e áreas de 
lazer nos bairros. 

Existem diversas 
academias ao ar livre 

espalhadas pela 
cidade. 

Implantar áreas de lazer na 
área urbana. Esta diretriz está 
relacionada com os seguintes 

ODS: 3 e 11. 

Implantar parques e praças em 
áreas de várzea. 

Longo  

Implantar parque urbano adjunto 
ao Rio água Verde. 

Curto  

ENERGIA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

Difícil acesso das 
comunidades rurais às 

telecomunicações. 
  

 
 

Promover a expansão do 
acesso as telecomunicações. 

Prever regulamentação a novas 
tecnologias em transmissão de 

informações. 
Curto  

Baixa cobertura e qualidade 
da comunicação de dados. 

    

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

Não há bases de dados 
disponíveis sobre a 
iluminação pública. 

  

Melhorar a eficiência 
energética e luminosa do 

sistema de iluminação pública. 
Esta diretriz está relacionada 

com o ODS 7.  

Realizar levantamento e criar base 
de dados da infraestrutura de 

iluminação pública. 
Curto  

Ruas escuras nos bairros, 
segundo depoimento da 

comunidade. 
  

Documentar a rede de 
iluminação pública, e implantar 

iluminação nos bairros. Esta 
diretriz está relacionada com 

os seguintes ODS: 7 e 11. 

Implantar iluminação pública nos 
bairros que não possuem 

infraestrutura. 
Curto  

      
Adequar a infraestrutura de 

iluminação a tecnologias de maior 
eficiência energética. 

Médio  
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 DEFICIÊNCIAS, POTENCIALIDADES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O EIXO INSTITUCIONAL 

T a b e l a  8 :  E i x o  i n s t i t u c i o n a l :  D e f i c i ê n c i a s ,  p o t e n c i a l i d a d e s  e  d i r e t r i z e s  e s t r a t é g i c a s   
 

INSTITUCIONAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Secretaria Municipal de 
Saúde 

Insuficiência do número de 
funcionários para atender 

às demandas. 

Instalações em boas 
condições e qualidade, Avaliar a quantidade necessária 

de novos funcionários para 
atender às demandas. 

Promover concurso público 
para contratação de mais 

funcionários. 
Curto  Materiais de apoio 

suficientes para a 
demanda. 

Poucos incentivos para 
capacitação continuada 

dos servidores. 
  

Identificar as áreas e temas nos 
quais os funcionários devem 

ser capacitados. 

Criar programas de capacitação 
continuada dos servidores. 

Curto   

Ausência de Plano de 
Cargos e Salários. 

Computadores com 
softwares compatíveis 

com as atividades 
realizadas. 

      

Insuficiência da 
quantidade de estações de 

trabalho. 
  

Levantar quantas estações de 
trabalho são necessárias para 

atender o quadro de 
funcionários. 

Promover licitação para 
compra de estações de 

trabalho. 
Curto   

Falta de sanitários 
exclusivo aos funcionários. 

Espaços e mobiliários 
acessíveis nos termos 

da NBR 9050. 

      



  

 

                

 

 

P á g i n a  |  6 7  

                                                           

INSTITUCIONAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Secretaria Municipal de 
Planejamento 

Insuficiência do número de 
funcionários para atender 

às demandas. 

Instalações em boas 
condições e qualidade, 

Avaliar a quantidade necessária 
de novos funcionários para 

atender às demandas. 

Promover concurso público 
para contratação de mais 

funcionários. 
Curto   

Número de veículos 
insuficiente para atender 

às demandas. 

Materiais de apoio 
suficientes para a 

demanda. 

Avaliar a quantidade necessária 
de veículos para atender às 

demandas. 

Promover licitação para 
compra de mais veículos. 

Curto   

Ausência de equipamentos 
que permitam 

aprimoramento das 
atividades exercidas pelo 

órgão. 

  

Identificar quais equipamentos 
podem auxiliar no 

aprimoramento das atividades 
da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de equipamentos. 

Curto   

Estrutura da Secretaria 
não cumpre a NBR 9050 

de 2015. 

Espaço adequado para 
atendimento da 

população, 

      



  

 

                

 

 

P á g i n a  |  6 8  

                                                           

INSTITUCIONAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente 

Insuficiência do número de 
funcionários para atender 

às demandas 

As estações de trabalho 
são suficientes para o 

número de 
funcionários. 

Avaliar a quantidade necessária 
de novos funcionários para 

atender às demandas. 

Promover concurso público 
para contratação de mais 

funcionários. 
Curto   Os servidores realizam 

atividades além das 
específicas de seus 
respectivos cargos. 

Insuficiência de material 
de apoio para 

atendimento da demanda. 

Identificar os materiais de 
apoio necessários para atender 

às demandas da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de materiais de apoio. 

Curto   

Ausência de equipamentos 
que permitam 

aprimoramento das 
atividades exercidas pelo 

órgão. 

Identificar quais equipamentos 
podem auxiliar no 

aprimoramento das atividades 
da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de equipamentos. 

Curto   

Softwares utilizados 
desatualizados. 

Identificar quais softwares 
estão atualizados. 

Atualizar e/ou adquirir 
softwares. 

Curto   

Número de veículos 
insuficiente para atender 

às demandas. 

Avaliar a quantidade necessária 
de veículos para atender às 

demandas. 

Promover licitação para 
compra de mais veículos. 

Curto   

Estrutura da Secretaria 
não cumpre a NBR 9050 

de 2015. 

Mapear os pontos de 
descumprimento da NBR 9050 

de 2015. 

Adaptar a estrutura segundo a 
NBR 9050 de 2015. 

Curto   

Espaço físico insuficiente.       
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INSTITUCIONAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, 
Comércio e Turismo 

Insuficiência de material 
de apoio para 

atendimento da demanda. 

Espaço adequado para 
atendimento da 

população e possui sala 
de reuniões. 

Identificar os materiais de 
apoio necessários para atender 

às demandas da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de materiais de apoio. 

Curto   

Os servidores realizam 
atividades além das 
específicas de seus 
respectivos cargos. 

        

Insuficiência de material 
de apoio para 

atendimento da demanda. 

As estações de trabalho 
são suficientes para o 

número de 
funcionários. 

Identificar os materiais de 
apoio necessários para atender 

às demandas da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de materiais de apoio. 

Curto   

Ausência de equipamentos 
que permitam 

aprimoramento das 
atividades exercidas pelo 

órgão. 

  

Identificar quais equipamentos 
podem auxiliar no 

aprimoramento das atividades 
da secretaria. 

Promover licitação para 
compra de equipamentos. 

Curto   
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INSTITUCIONAL 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

Departamento de 
Trânsito de Canoinhas 

Insuficiência do número de 
funcionários para atender 

às demandas. Espaço adequado 
destinado para 
atendimento da 

população. 

Avaliar a quantidade necessária 
de novos funcionários para 

atender às demandas. 

Promover concurso público 
para contratação de mais 

funcionários. 
Curto   

Ausência de programa de 
capacitação de 
funcionários. 

Identificar as áreas e temas nos 
quais os funcionários devem 

ser capacitados. 

Criar programas de capacitação 
dos servidores. 

Curto   

Geral 
Dificuldade de localização 
de informações e dados. 

  

Identificar quais foram as 
informações e dados que não 
foram localizados. Esta diretriz 
está relacionada com o ODS 16. 

Atualizar os softwares para 
gestão e armazenamento de 

informações. 
Curto   

Capacitar os funcionários para 
utilização de novos softwares. 

Curto   
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 DEFICIÊNCIAS, POTENCIALIDADES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O EIXO SOCIOECONÔMICO 

T a b e l a  9 :  E i x o  s o c i o e c o n ô m i c o :  D e f i c i ê n c i a s ,  p o t e n c i a l i d a d e s  e  d i r e t r i z e s  e s t r a t é g i c a s   

SOCIOECONÔMICO 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

INSERÇÃO 
REGIONAL 

Concorrência assimétrica com 
centros regionais que contam 

com maior diversidade de 
funções urbanas. 

Funções urbanas de média-baixa 
intensidade, capitaneando serviços 
voltados para demandas locais de 

municípios do entorno (Três Barras, 
Monte Castelo, Bela Vista do Toldo e 

Irineópolis). 
Fomentar as condições 

de centralidade em 
relação aos municípios 

adjacentes. 

Intensificar as cooperações e 
convênios intermunicipais. 

 
Identificar as iniciativas em 

serviços públicos capazes de 
servir como fatores de 

integração intermunicipal. 
 

Estimular estratégia 
locacional de negócios que 
reforcem integração com 

municípios adjacentes. 
 

Orientar alocação de 
infraestruturas viárias para 

reforço de integração 
intermunicipal. 

Longo  
Limites para desenvolvimento 
de funções urbanas complexas 
que dependam de fatores de 

aglomeração. 

Presença em contexto urbano-
regional dotado de infraestruturas, 

serviços e cadeias de negócios que se 
encontram bastante maduros para 

funções urbanas em diferentes escalas 
Não desprezível recepção de 

trabalhadores em movimento 
pendular de municípios do entorno. 
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SOCIOECONÔMICO 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

ECONOMIA 

Exportações caracterizadas por 
produtos de baixa intensidade 

tecnológica. 
 
 

Limites para desenvolvimento 
de atividades econômicas que 

dependam de fatores de 
aglomeração. 

Margem para exploração de 
complementaridades nas cadeias 
produtivas regionais, a partir de 

especializações locais, como a cadeia 
produtiva de erva mate e da indústria 
ervateira, ou da extração de madeira e 

da indústria madeireira, e demais 
cadeias agroindustriais, por meio de 
aplicação cada vez mais intensiva de 

tecnologia. Fortalecer as cadeias 
inteligentes baseadas 

nas especializações 
locais do agronegócio e 
da agroindústria. Esta 

diretriz está relacionada 
com os seguintes ODS: 2 

e 11. 

Investir  em cooperação para 
instalação de cursos técnicos 
para capacitação de pessoal 
especializado em ocupações 
do agronegócio inteligente. 

 
Investir em cooperação para 

incentivo a inovações de 
diversos tipos, especialmente 

de marketing, para 
agregação de valor a 

produtos locais de elevada 
qualidade, como produtos 
derivados de fumo, mate e 

madeira. 
 

Incentivar a formação de 
pessoal com elevada 

qualificação superior voltada 
para o agronegócio 

inteligente. 

Longo  

Presença em região rural altamente 
produtiva e articulada, capitaneada, 

sobretudo, por funções do 
agronegócio presentes em centros de 

maior porte, como Ponta Grossa. 

Parcela importante da população nos 
serviços, indicando espaço para sua 

participação na agregação de valor de 
produtos tradicionais. 

Resiliência da empregabilidade formal, 
mesmo em período de crise. 

A estrutura etária ainda contando com 
participação relevante de população 

em idade para o trabalho. 
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SOCIOECONÔMICO 
TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZ AÇÕES PRAZO 

SAÚDE 

Mudança do padrão de 
demanda de serviços. 

Elevado nível de previsibilidade de 
demanda por serviços de saúde, em 
face de estabilidade populacional. 

 

Adequar os planos 
municipais de saúde às 

mudanças do padrão de 
demanda por gerontologia. 

Longo  

Necessidade de adequação dos 
serviços de saúde, lazer e 

assistência social para 
atendimento de uma 

população com crescente 
participação de idosos. 

 

FINANÇAS 
PÚBLICAS 

Volatilidade no cenário 
nacional, que pode implicar 
mudanças nas participações 

sobre impostos federais e 
estaduais e em seus 

respectivos fundos de 
participação. 

Margem para ganhos de 
produtividade dos serviços públicos 
locais e otimização de aplicação de 

recursos. 

Melhorar a capacidade 
de investimento público 
municipal. Esta diretriz 
está relacionada com o 

ODS  17. 

Estimular a inovação nos 
serviços públicos com vistas 
a ganhos de produtividade. Médio  

Espaço para ampliação de 
arrecadação com tributos municipais. 

Revisar e adequar os tributos 
locais. 

EDUCAÇÃO 

Índices de qualidade de ensino 
nos anos finais da educação 

básica abaixo da meta 
municipal. 

 
Elevada taxa de escolarização 

de jovens com 6 a 14 anos. 
 

Baixo nível de permanência de 
estudantes no nível médio. 

Ritmo constante de crescimento de 
índice de qualidade de ensino nos 
anos iniciais da educação básica, 

acima da meta municipal. 
 

Ampla gama de cursos técnicos em 
unidades como SENAI-Canoinhas. 

Intensificar as atividades 
dedicadas a adequação 

da educação para os 
desafios das novas 

condições tecnológicas, 
econômicas e sociais. 

Esta diretriz está 
relacionada com os 

seguintes ODS: 4, 8 e 9. 

Modernizar o Plano 
Municipal de Educação. 

 
Estimular o contato com 

tecnologias disruptivas nos 
diversos níveis de ensino 

para formação de 
capacidades técnicas de 

ponta. 

Longo  
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5 REORDENAMENTO TERRITORIAL 

 PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO SEDE E 

PROPOSTA DE DEMARCAÇÃO DOS PERÍMETROS DISTRITAIS 

 CANOINHAS 

 A proposta de revisão do perímetro urbano da sede de Canoinhas considera, 

principalmente, as seguintes questões: (i) a quantidade relevante de vazios urbanos 

existentes; (ii) a retificação de áreas do limite sem relação com marcos naturais ou 

antrópicos; e (iii) novas diretrizes viárias para redirecionamento da ocupação. 

 Conforme analisado neste relatório, os vazios urbanos, a ampliação desordenada 

do perímetro urbano e as baixas projeções populacionais comprovam a necessidade de 

evitar a expansão excessiva do perímetro, uma vez que ainda existem inúmeras áreas 

remanescentes com possibilidade de ocupação.  

 A existência de inúmeros imóveis sem utilização ou ocupação, dispersos em toda 

a área urbana e com disponibilidade de acesso a serviços e equipamentos públicos, é 

uma das principais condicionantes para a manutenção do perímetro urbano de 

Canoinhas. Objetiva-se, sobretudo, o melhor aproveitamento dos espaços urbanos e a 

otimização das infraestruturas existentes e das despesas públicas.  

 Na proposta de revisão, serão agregadas ao perímetro urbano apenas cinco 

áreas rurais, conforme demonstra a figura a seguir, além dessas novas áreas, algumas 

bordas foram incluídas para estarem retificadas a corpos hídricos ou estradas, 

totalizando uma área adicionada total de 5,30 Km2, e excluída de 1,33 km2. As áreas 

incluídas ao perímetro urbano foram: i) área de ampliação da diretriz viária ao norte da 

rua Henrique Sorg, direcionando o crescimento da cidade em direção oposta às áreas 

de risco de inundação, ou em áreas contribuintes da bacia do Arroio Monjolo; ii)  área a 

oeste do bairro Industrial I, próxima aos loteamentos em fase de aprovação; e iii) área a 

sudoeste do perímetro urbano, no bairro Piedade, com o objetivo de potencializar a área 

de fins industriais. As áreas descritas estão ilustradas na figura a seguir.  
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Figura 3: Proposta perímetro urbano sede de Canoinhas. 

 

Fonte: URBTEC TM(2019) 

 PROPOSTA PERÍMETRO URBANO DISTRITO PAULA PEREIRA 

A demarcação da proposta do perímetro urbano do distrito de Paula Pereira foi 

realizada através de um buffer de 250 m paralelo às estradas rurais que abrigam a maior 
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densidade estabelecida, a noroeste do distrito, próximo ao rio Iguaçu, totalizando uma 

área de 1,13 Km2, conforme figura abaixo. 

 Figura 4: Proposta perímetro urbano do distrito de Paula Pereira 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 
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 PROPOSTA PERÍMETRO URBANO DISTRITO FELIPE SCHMIDT 

O perímetro foi proposto a partir da área de maior densidade, limitada pela 

estrada férrea a norte e oeste, e por estradas rurais a sul e leste, nas proximidades da 

área de maior ocupação, totalizando uma área de 2,09 Km2, conforme figura a seguir. 

Figura 5: Proposta perímetro urbano do distrito de Felipe Schmidt 

 

Fonte: URBTEC TM(2019) 

 PROPOSTA PERÍMETRO URBANO DISTRITO PINHEIROS 

A proposta do perímetro urbano do distrito de Pinheiros foi realizada através 

de um buffer de 400 m paralelo às estradas rurais que abrigam a maior densidade 

estabelecida, com área total de 2,46 Km2. O perímetro urbano foi considerado a 

localidade de Santa Bárbara, pois é a maior densidade populacional. A figura a seguir 

ilustra a demarcação do perímetro.  
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Figura 6: Proposta perímetro urbano do distrito de Pinheiros. 

 

Fonte: URBTEC TM(2019) 

 

 MACROZONEAMENTO 

 MACROZONEMANTO MUNICIPAL 

O Macrozoneamento visa estabelecer a estratégia geral de ocupação do solo 

urbano e rural do município, servindo também como fonte de consulta para a tomada 

de decisões que afetem o espaço municipal.  

Considerando as áreas rurais, o Macrozoneamento objetiva qualificar a 

diversidade e as áreas de interesse para preservação ambiental dos recursos hídricos, 

nascentes, cursos d’água, maciços vegetais, solos agricultáveis, dentre outros recursos 

naturais, bem como a recomposição de áreas degradadas. Neste contexto, são 

incorporadas as legislações já definidas de outras esferas de poder, como é o caso das 

Unidades de Conservação já existentes no território.  
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Nesse sentido, o Mapa Macrozoneamento Municipal apresenta as principais 

diretrizes de ocupação do solo municipal e divide o território em Macrozonas 

relacionadas abaixo (Mapa 6): 

Macrozona Urbana - corresponde à porção urbanizada do território, 

compreendendo a ocupação urbana da Sede Municipal e das Sedes Distritais. A 

delimitação da Macrozona Urbana tem como objetivo controlar e direcionar o 

adensamento urbano, em especial nas áreas urbanizadas, adequando-o à infraestrutura 

disponível, e garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não 

utilizados. Estão incluídos nessa Macrozona os seguintes perímetros urbanos: da Sede 

Municipal; de Pinheiros; de Felipe Schmidt; de Paula Pereira; de Marcílio Dias e de 

Campo da Água Verde. 

Macrozona Rural – compreendendo a porção do território que se caracteriza 

pela maior aptidão ao desenvolvimento de atividades primárias. A Macrozona Rural tem 

como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, preservando 

as atividades rurais e incentivando a produção agropecuária e de exploração mineral 

nos espaços aptos para tal, de forma a garantir o manejo adequado das propriedades 

rurais. 

Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico – refere-se à faixa de 

150m. ao longo de cada lado do eixo rodoviário BR 280, e 50m. ao longo de cada lado 

dos eixos SC 120 e SC 477, que cortam o município e que se caracterizam por corredores 

de passagem da produção econômica intermunicipal. Nesses eixos, serão permitidas 

atividades de médio porte compatíveis com o desenvolvimento econômico, desde que 

previamente aprovadas pelo órgão competente municipal e licenciadas pelo órgão 

ambiental e demais órgãos competentes.  

Macrozona de Controle da Ocupação - Corresponde à porção sudoeste do 

território municipal, onde se encontram as maiores declividades no relevo e os 

fragmentos de mata nativa. Essa região, como já foi citado, ainda tem áreas de floresta 

Ombrófila Mista, que deverão ser protegidas. As atividades de reflorestamento ali 



  
 
                

 
 

P á g i n a  | 80 
                                                           

existentes são adequadas à região. 

Macrozona de Proteção de Áreas Verdes - Segundo o Atlas Geográfico de Santa 

Catarina, “atualmente, a floresta Ombrófila Mista está quase que totalmente 

modificada pela ocupação humana – cerca de 90% da floresta for ocupada pela 

exploração da madeira, por pastos e culturas. A vegetação secundária da mata Mista é 

vista em todo o planalto, mesmo nas reservas florestais, sobretudo nas bordas. E é 

representada, de acordo com o Inventário Florístico Florestal dos Remanescentes 

Florestais do Estado de Santa Catarina (Vibrans, 2012), por árvores de porte médio. No 

levantamento realizado na região do município de Canoinhas (2007-2008), o 

grupamento não foi sequer considerado como floresta, tal o estado de degradação. 

Segundo o Inventário, as causas eram variadas: plantações de erva-mate (Ilex 

paraguariensis), mecanização das lavouras e estradas vicinais, que formaram clareiras 

ocupadas por gramíneas pioneiras. A fisionomia geral era de vegetação secundária em 

estágio médio muito alterado (Vibrans, 2012). A floresta Ombrófila Mista, mesmo a 

secundária, ocupa relevo mais escarpado, enquanto os campos preferem terrenos 

suavemente ondulados”. 
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Figura 7: Classificação das Florestas do Estado de Santa Catarina 

  

Fonte: Atlas Geográfico de Santa Catarina, 2016. 

 

Nesse sentido, a região sudoeste de Canoinhas ainda tem áreas de floresta 

Ombrófila Mista, que deverão ser protegidas, visando o equilíbrio regional do município. 

Na Tabela abaixo, estão descritas as macrozonas municipais de Canoinhas. 
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Tabela 10: Proposta de Macrozonas Municipais para Canoinhas 
Macrozonas Localização Objetivos Considerações 

sobre o Uso e 
Ocupação do 

Solo 

Parcelamento 

do Solo 

Urbana Corresponde à 
porção urbanizada 
do território, 
compreendendo a 
ocupação urbana 
da sede municipal 
e distritos.  

- Controlar e 
direcionar o 
adensamento 
urbano 
- Otimizar a 
infraestrutura 
instalada 
- Permitir o pleno 
desenvolvimento 
das funções urbanas 
- Garantir a função 
social da cidade e da 
propriedade. 
- Aplicar os 
instrumentos de 
política urbana 
descritos no Estatuto 
da Cidade. 

Uso residencial, 
comercial, 
serviços e 
industrial. 

Definidos na Lei 
de Uso e 
Ocupação do 
Solo. 

Conforme 

definição da 

Lei de 

Parcelamento 

do Solo Urbano 

Rural Compreende a 
porção do 
território que se 
caracteriza pela 
maior aptidão ao 
desenvolvimento 
de atividades 
agropecuárias, 
conforme indicado 
no Mapa do 
Macrozoneamento 
Municipal. 

- Contribuir para o 
desenvolvimento 
econômico 
sustentável de 
Canoinhas. 
- Preservar as 
atividades rurais 
existentes reduzindo 
os impactos 
ambientais inerentes 
à mesma. 
- Fortalecer a 
produção agrícola 
nos espaços aptos 
para tal, garantindo o 
manejo adequado 
das propriedades 
rurais. 

Uso 
agrosilvipastoril 
e turístico. 

Exploração 
mineral. 

Segundo 

disposições do 

INCRA. 

Macrozona do 
Eixo de 

Desenvolvimento  

Corresponde à 
faixa de 100 m ao 
longo de cada lado 
da BR 280 e de 50 
m nas rodovias 
estaduais que 
existem em seu 
território. 

- Garantir o 
desenvolvimento de 
atividades 
econômicas de 
médio e grande 
porte ao longo dos 
eixos rodoviários 
federal e estaduais. 
- Compatibilizar as 
atividades ao longo 
da rodovia com as 

Uso comercial, 
serviços e 
turístico. 

Segundo 

disposições do 

INCRA. 
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Macrozonas Localização Objetivos Considerações 
sobre o Uso e 
Ocupação do 

Solo 

Parcelamento 

do Solo 

características do 
município, 
promovendo seu 
desenvolvimento 
sustentável 
 

Macrozona de 
Controle da 
Ocupação 

Corresponde à 
porção do 
território 
municipal onde se 
encontram as 
maiores 
declividades no 
relevo e os 
fragmentos de 
mata nativa. 

- Garantir o manejo 
adequado do solo, 
permitindo a 
manutenção da 
atividade rural 
existente. 
- Controlar as 
atividades rurais 
existentes, de modo 
a garantir as 
condições naturais 
do terreno e 
proteger os 
remanescentes de 
mata nativa. 

Uso 
Agrosilvipastoril 
e turístico. 

Segundo 

disposições do 

INCRA. 

Macrozona de 
Proteção de 

Áreas Verdes 

Formada pelas 
APPS e UCs 
existentes na área 
rural do município. 

- Garantir a 
preservação 
ambiental a partir da 
obediência legislação 
ambiental sobre o 
tema 

Preservação 
Ambiental 

Segundo 

disposições do 

INCRA e da 

legislação 

ambiental 

sobre o tema 
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Mapa 6: Proposta macrozoneamento municipal 
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 MACROZONEAMENTO URBANO 

Macrozoneamento urbano é o primeiro nível de definição das diretrizes 

espaciais do Plano Diretor, estabelecendo “um referencial espacial para o uso e a 

ocupação do solo na cidade, em concordância com as estratégias de política urbana” 

(BRASIL, 2002, p. 41). 

O macrozoneamento urbano de Canoinhas foi elaborado a partir da observação 

de condicionantes ambientais, tais como corpo hídrico, áreas verdes, e bacias 

hidrográficas, áreas de risco de inundação ou alagamento, condicionantes antrópicas, 

tais como hierarquia viária, uso do solo consolidado e densidade populacional. 

A espacialização em macrozonas urbanas tem por objetivo propor uma 

compartimentação do espaço urbano de acordo com as potencialidades constatadas no 

diagnóstico, assim como as restrições de uso e ocupação do solo de determinadas áreas, 

evidenciando a urgência do controle sobre a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, 

como as margens dos córregos e as franjas das unidades de conservação. (Mapa 7). 

As diferentes macrozonas estabelecidas possuem como principal objetivo 

definir as áreas:  

i) De desenvolvimento urbano, (MZ-UM - Macrozona Urbana de Uso Misto) 

cuja característica é viabilizar a promoção do desenvolvimento aliada à proteção dos 

recursos naturais e intensificação dos investimentos, por parte do poder público, em 

serviços urbanos.  

ii) De requalificação urbana, (MZU-C - Macrozona Urbana Central), assumindo 

a definição do Plano Diretor de São Paulo, do termo requalificação urbana que se refere 

às melhorias na qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente; o estímulo das 

atividades de comércio e serviços; à preservação e à reabilitação do patrimônio 

arquitetônico. No caso de Canoinhas, a Macrozona Central incorpora grande parte do 

patrimônio histórico municipal, a área de comércio e serviços mais estruturada e 

condições de melhoria dos espaços urbanos, como praças, ruas largas e boas calçadas. 

E ao mesmo tempo enfrenta o problema de inundações em suas ruas, em função da 

canalização do Arroio Monjolo, afluente do rio Canoinhas.  
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iii) As áreas de proteção e conservação - áreas verdes, APPs, unidades de 

conservação e as áreas de monitoramento e áreas degradadas ou em processo de 

degradação, porém de interesse de preservação e monitoramento. 

iv) As áreas de transformação, que são aquelas onde se localizam os conjuntos 

de habitação de interesse social, ou aquelas áreas que poderão ser utilizadas para esse 

fim. O objetivo é dotá-las de infraestrutura urbana e equipamentos públicos de forma a 

se transformarem em áreas aprazíveis para moradia. 

v) As áreas de baixa densidade, São aquelas áreas em que se pretende controlar 

a ocupação urbana. São áreas limítrofes as bordas do perímetro e funcionam como zona de 

amortecimento da expansão urbana. Em Canoinhas, as macrozonas de baixa densidade são 

definidas principalmente em função dos limites viários que dificultam a transposição entre 

as barreiras lineares como a Rodovia Federal BR 280 e a Rua Sérgio Gapski e o limite urbano.  

vi) As áreas de controle, que apesar da sua fragilidade ambiental sofrem com 

taxas de crescimento mais altas. É o caso do Campo d’Água Verde, cujas condições 

hídricas não favorecem uma densidade alta. Nesse sentido, cabem ações que evitem o 

incentivo a implantações de conjuntos residenciais de alta densidade. 

vii) Áreas definidas como de fortalecimento econômico, são aquelas que têm 

o potencial logístico para receberem indústrias e equipamentos de serviços de médio 

porte. Muitos moradores de Canoinhas trabalham nas indústrias existentes em Bela 

Vista do Toldo. O objetivo dessa macrozona é, além de gerar áreas aptas para a 

industrialização, gerar empregos para os moradores do município, dando-lhes a 

possibilidade de trabalhar mais próximos das suas residências. 

Por fim, a proposta de macrozoneamento define a política de gestão dos 

recursos naturais e antrópicos, de forma a orientar o poder público, tanto no sentido de 

direcionar os investimentos em infraestrutura e serviços urbanos, como também uma 

forma de garantir o equilíbrio necessário entre as diversas regiões da área urbana. 

É necessário ressaltar que a proposta de macrozoneamento apresentada 

anteriormente deve, obrigatoriamente, ser complementada pelas leis de Zoneamento e 

de Uso e Ocupação do Solo. Desta forma, as zonas especiais ambientais e de interesse 

urbanístico merecem destaque neste sentido.  
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São propostas as seguintes macrozonas urbanas (MZUs): 

A macrozona da sede urbana municipal é formada pelos perímetros urbanos da 

sede municipal, de Marcílio Dias e Campo da Água Verde. 

Abaixo, apresenta-se a proposta do macrozoneamento urbano, com 

detalhamento por macrozonas. 

Tabela 11: Proposta de Macrozonas Urbanas para a Sede Municipal 

MACROZONAS DESCRIÇÃO/ OBJETIVOS 

Macrozona Urbana Central 
MZU-C              

Requalificação Urbana 

É área mais impermeabilizada da cidade e congrega o maior volume de 
comércio, serviços e de infraestrutura. Contém o Arroio Monjolo, no seu 
trecho canalizado, onde com certa frequência ocorre enchentes e 
alagamentos. 

Macrozona Urbana de Uso 
Misto MZ-UM Possui menor grau de impermeabilização do solo do que a MZU-C, 

porém com tendência a aumentar. Como é uma área que possui ainda 
potencial para maximização do uso da infraestrutura urbana, seu uso 
deve ser intensificado, porém de forma controlada.  

Desenvolvimento Urbano 

 

Macrozona Urbana de 
Baixa Densidade MZU-BD  

Transição 

São áreas agregadas as bordas do perímetro urbano e que não devem 
ser adensadas. Ao sul os impactos são ligados a temáticas sociais por se 
tratar de uma área com baixa infraestrutura e segregada pela BR 280. A 
norte e a noroeste do perímetro urbano, são áreas de bordas que não 
devem ter altos índices de ocupação, pois são áreas de transição com o 
meio rural, e que se adensadas podem exercer pressão para expansão do 
perímetro urbano. 

Macrozona Urbana de 
Habitação de Interesse 

Social MZU – HIS 
Transformação 

Objetiva a promoção do adensamento construtivo e populacional, das 
atividades econômicas e dos serviços públicos, a diversificação de 
atividades e a qualificação paisagística dos espaços públicos de forma a 
adequar o uso do solo à demanda de habitações de interesse social. 

Macrozona urbana de 
controle de ocupação 

MZU-CO 
Controle 

Refere-se à área já urbanizada, que pela sua localização, ao norte do 
bairro Campo d’Água Verde, atraem novos moradores e que, se 
atingirem médias e altas densidades, poderão sofrer reveses ambientais 
sérios. Para garantir um uso do solo adequado é necessária uma 
frequente e rígida fiscalização. 

Macrozona Urbana de 
Proteção e Conservação 

MZU – PC                     
Proteção e Conservação 

Possui como objetivo a recuperação, a manutenção e o controle de áreas 
essenciais para o meio ambiente municipal. É necessário observar a 
necessidade da revisão da delimitação das atuais APPs (Áreas de 
Preservação Permanente), para garantir a sua manutenção. 

Macrozona Industrial             
MZU - I Fortalecimento 

Econômico 

Se constitui na seleção de áreas que já dispõem de indústrias 
implantadas ou ainda vazias, mas que oferecem além de uma aptidão 
locacional, condições adequadas de infraestrutura. 

Eixo de Desenvolvimento 
Econômico 

Desenvolvimento 
Econômico 

A BR 280 divide o perímetro urbano da Sede de Canoinhas em duas 
partes, uma ao norte e outra ao sul, a qual é bem menor. Porém a 
localização da BR favorece a criação de um eixo de serviços e indústrias 
de pequeno porte, que poderão promover a geração de renda para as 
famílias ali residentes. 
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MACROZONAS DESCRIÇÃO/ OBJETIVOS 

Eixo de Estruturação 
Urbana                           

Estruturação viária 

Trata-se das principais vias urbanas, que formam a armadura urbana e 
são prioritárias para a definição dos fluxos de veículos e pedestres na 
cidade.  

 Fonte: URBTEC TM(2019) 

1 enchente quando ocorre o aumento do nível da água, porém sem que isso gere o transbordamento. A enchente é 

causada sobretudo pela elevada vazão da chuva. Quanto a inundação, ela é caracterizada pelo transbordamento. Este 
transbordamento inunda a região quando o sistema de drenagem não dá conta da vazão de chuva. No que diz respeito 
ao alagamento, ele é definido pelo acúmulo de água e sistema de drenagem sem eficácia ou até mesmo em falta 
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Mapa 7: Proposta  macrozoneamento urbano. 
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 ZONEAMENTO URBANO 

As zonas urbanas apresentadas abaixo determinam parâmetros de uso e 

ocupação do solo que possibilitem alcançar os objetivos e as diretrizes propostas. Estes 

índices compreendem, inclusive, a implantação do edifício no lote, que se subordina a 

normas adequadas, visando favorecer a estética urbana e assegurar a insolação, a 

iluminação e a ventilação, com objetivos urbanísticos de maior alcance, como propiciar 

o equilíbrio da densidade urbana, sob dois aspectos: populacional e edificado. 

Os índices urbanísticos constituem os instrumentos normativos determinantes 

dos modelos de assentamento urbano, em função da densidade populacional e da área 

edificada desejável para determinada zona ou área. Os parâmetros indutores para a 

ocupação de um lote são, dentre outros: 

▪ testada (ou frente) mínima e área mínima do lote; 

▪ afastamentos mínimos da edificação em relação às divisas do lote; 

▪ recuos mínimos da edificação em relação ao alinhamento predial; 

▪ taxa máxima de ocupação do lote pela edificação; 

▪ coeficiente máximo de aproveitamento construtivo da edificação no lote; 

▪ gabarito de altura da edificação;  

▪ taxa mínima de permeabilidade do lote. 

Os parâmetros e índices, portanto, traduzem as intenções da política de uso e 

ocupação do solo urbano e tornam possível a adequação das intervenções vindouras 

aos objetivos desta política. 

No caso de Canoinhas, os índices das áreas aptas ao adensamento estão 

baseados nas características da ocupação existente e nas intenções do planejamento 

aqui determinado. Essas áreas se dividem basicamente em áreas de características de 

ocupação vicinais e de bairro, e outras com maior potencial de ocupação, definidas entre 

os principais eixos de circulação de pessoas e mercadorias, além da área central com 

suas características peculiares e das áreas industriais e de serviços que respondem pela 



  
 
                

 
 

P á g i n a  | 91 
                                                           

localização de equipamentos industriais de maior porte, que necessitam uma 

localização específica, quer seja pelo movimento gerado pelo tráfego de caminhões, 

quer seja por problemas de ruídos, uma vez que problemas ambientais deverão ser 

resolvidos ainda na fase de sua instalação. 

Além disso, os parâmetros visam dar caráter aos espaços públicos e privados, e 

ressignificar os espaços de transição da cidade, como as áreas de recuo frontal, têm 

influência determinante na vida no espaço urbano. Segundo Gehl (2010) é o local onde 

se entra e sai do edifício, onde pode haver interação da vida dentro das edificações e da 

vida ao ar livre. Essas áreas de transições proporcionam uma oportunidade para a vida, 

são as áreas onde as atividades realizadas dentro das edificações podem ser levadas 

para fora, para o espaço comum da cidade.  

Os recuos frontais vão determinar como os lotes se comunicam com a rua e 

com a cidade. Para áreas de centralidade de usos, precisa-se garantir espaços 

confortáveis, com fachadas atrativas e ativas, uma variedade de tamanhos e tipos de 

espaços públicos que acomodem diversas funções.  Uma estratégia geral é garantir 

fachadas convidativas em todas as vias no centro da cidade, introduzindo elementos que 

convidam as pessoas a sentar-se de forma a pausar, esperar, apreciar a vista. Segundo 

Holston (1993) a baixa ocorrência de atividades e a falta de conexões físicas e visuais 

nos pavimentos térreos tendem a tornar o espaço urbano pouco atraente e inseguro 

para o pedestre, que passa a priorizar o uso de veículos (Holston, 1993). 

Para as zonas residenciais, o recuo frontal também é importante para a 

qualidade da habitação e da vitalidade da área urbana do entorno, os espaços livres, as 

plantas, as cores combinadas, são elementos simples e valiosos da arquitetura da 

cidade. Precisa-se ter muito cuidado para que essas áreas não sejam ocupadas, 

indiscriminadamente, por garagens e estacionamentos.  

Os diferentes tipos de zonas residenciais visam a distribuição homogênea da 

população no espaço urbano, tendo em vista o dimensionamento das redes da 

infraestrutura urbana, do sistema viário e a configuração da paisagem. 
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Tabela 12: Características das zonas propostas para o zoneamento urbano de Canoinhas. 

Zona Localização 
 

Objetivos / Uso e Ocupação 
do Solo 

Zona Central – ZC Área que se caracteriza pela maior 
concentração de atividades   
comerciais, bancárias e serviços 
públicos. Situada na região central da 
cidade onde concentram-se atividades 
ligadas ao poder público, atividades 
ligadas ao turismo e lazer. 

Manter a área central densa, com 
diversificação de usos e atividades 
que garantam a dinamicidade 
econômica e a acessibilidade da 
população em geral. 
Proposta de verticalização, com até 
doze pavimentos de altura e com alta 
densidade de ocupação. 

Zona de Transição -  
ZT 

Compreende áreas consolidadas 
adjacentes à zona central, cuja 
ocupação do solo se caracteriza por 
uso misto. 

Possibilitar um maior adensamento 
residencial, combinando este uso às 
atividades de comércio, serviço e 
habitação transitória. 
Proposta de verticalização, com até 
doze pavimentos de altura e com alta 
densidade de ocupação. 

Zona Residencial de 
Alta Densidade – 

ZR3 

Compreende as áreas onde é possível 
o aumento da densidade, com 
construções elevadas e que pela sua 
localização forneçam serviços de 
bairro aos moradores. 

Possibilitar a implantação de áreas de 
uso misto, prevalecendo o uso 
residencial de alta densidade, como 
também usos comunitários, comércio 
e serviços de maior porte. 
Áreas de uso misto, com até sete 
pavimentos, com alta densidade de 
ocupação. 

Zona Residencial de 
Média Densidade – 

ZR2 

Compreende áreas já utilizadas 
predominantemente pelo uso 
residencial ou que apresentam 
aptidão para este. 

Priorizar uso residencial unifamiliar, 
multifamiliar, habitação transitória, 
coletiva e geminada. 
Áreas de uso residencial, com até 
quatro pavimentos, com média 
densidade de ocupação, sendo 
permitidas atividades de comércio e 
serviços e institucionais de caráter 
local, desde que não causem 
incômodos a vizinhança. 

 Zona Residencial de 
Baixa Densidade – 

ZR1 

Compreende áreas já utilizadas pelo 
uso residencial ou que apresentam 
aptidão para este. 

Áreas de uso residencial, com baixa 
densidade de ocupação. 
São áreas destinadas ao uso 
residencial unifamiliar com até dois 
pavimentos de altura. 
 

 Zona Residencial de 
Ocupação 

Controlada – 
ZOC 

Compreende áreas já ocupadas, que 
por suas peculiaridades, não devem 
ser adensadas. 
O risco de enchentes e alagamentos 
exige que sejam feitas restrições 
quanto ao uso e ocupação dessas 
áreas. 

Áreas de uso residencial e misto, com 
baixa densidade de ocupação. 
São áreas que necessitam de uma 
legislação mais específica em virtude 
dos problemas ambientais ali 
existentes. 
 

Zona Industrial 
Especial 

Compreende a área localizada a oeste 
no perímetro urbano, conforme 
indicado no Mapa do Zoneamento 
Urbano. 

Área para uso industrial com lotes de 
1000m2, que deverão conter 
atividades que não sejam incômodas 
nem nocivas à população do entorno. 
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Deverão ter parecer do órgão 
ambiental liberando suas atividades 
no local. 
 

Zona de Habitação 
de Interesse Social- 

ZHIS 

Compreende as áreas já ocupadas por 
habitação de interesse social 
produzidas pelo poder público ou em 
parceria com o mesmo; ou áreas 
ocupadas irregularmente e que já 
tenham projeto de regularização ou 
ainda, áreas vazias que tenham 
potencial para implementação de HIS, 
as quais sejam de interesse do poder 
público municipal em adquirir. 
 
 
 

Áreas destinadas à construção de 
habitação de interesse social, sendo 
que nas quais poderão ser 
implantados equipamentos públicos 
de saúde e educação, assim como 
comércio e serviços vicinais e de 
bairro. 

Zona de 
Desenvolvimento 

Econômico –  
ZDE 

Compreende as áreas limítrofes ou 
próximas ao Eixo de Desenvolvimento 
Econômico, que pelas suas 
características, não devem ampliar o 
número de moradias ali existentes, 
evitando acidentes na BR 280 e 
gerando empregos para os moradores 
da cidade. 
 

Essa zona tem como objetivo localizar 
atividades de serviços gerais e 
indústrias que possam conviver em 
áreas já urbanizadas sem gerar 
incômodos à vizinhança. 

Eixo de 
Desenvolvimento 

Econômico –  
EDE 

Compreende os lotes confrontantes a 
rodovia BR 280, e aos lotes 
confortantes a rodovia SC 477, desde 
a BR 280 até o limite do perímetro 
urbano ao sul.  

Nessa faixa, serão permitidas 
atividades de serviços gerais e 
indústrias que, pelo seu porte ou 
natureza, exijam confinamento em 
áreas próprias ou sejam geradoras de 
tráfego pesado ou intenso, podendo 
ser ligadas às atividades de apoio às 
rodovias. Deverão ainda obedecer ao 
afastamento da faixa de domínio da 
rodovia e as normas definidas pelos 
órgãos responsáveis pela rodovia. 
 

Eixo de 
Desenvolvimento 

Urbano 1 – 
EDU1 

Formado pelos lotes confrontantes ao 
da Rua Sergio Gapski; a R. Reinoldo 
Hubner, virando na R. Emídio de Souza 
e virando na R. Abel Rosa Nascimento; 
e a Av. Sem. Ivo D’Aquino desde da 
Henrique Sorg até o limite do 
perímetro urbano. 

Seu objetivo é consolidar a ocupação 
de comércio e serviços ao longo da 
via. Prevê-se: média densidade de 
ocupação; predominância de 
comércio e serviço de médio e 
pequeno porte. 
 
 
 
 
 
 

Eixo de 
Desenvolvimento 

Urbano 2 
EDU2 

Formado pelos lotes confrontantes ao 
longo das seguintes vias:  
Av. dos Expedicionários desde a BR 
280 até a Adolfo Bading e a Av. Rubens 

Seu objetivo é consolidar a ocupação 
de comércio e serviços ao longo da 
via. Prevê-se: média densidade de 
ocupação; predominância de 
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Ribeiro da Silva desde a BR 280 até Rua 
São José. 

comércio e serviço de médio e 
pequeno porte. 

Eixo de 
Desenvolvimento 

Urbano 3 – 
EDU3 

Formado pelos lotes confrontantes ao 
longo da Avenida Duque de Caxias e 
da Rua Roberto Elke entre as ruas 3 de 
Maio e Henrique Sorg. 

Seu objetivo é manter área de usos 
diversificados com atividades que 
garantam a dinamicidade econômica 
e a acessibilidade à população em 
geral e aos turistas oriundos de 
outros municípios.  

Eixo de 
Desenvolvimento 

Urbano 4 – 
EDU4 

Formado pelos lotes confrontantes ao 
longo da Rua Henrique Sorg desde a 
rua Guilherme Gonchorowski até o 
início da rua Adão Tyszka, e desta até 
a Estrada Dona Francisca.   

Seu objetivo é manter área de usos 
diversificados com atividades que 
garantam a dinamicidade econômica 
e a acessibilidade à população em 
geral, além de gerar área de transição 
entre residências e trafego de cargas. 

Eixo Parque do 
Água Verde – 

EPAV 

Formado pelos lotes confrontantes ao 
longo da Rua Wendelin Metzger, com 
início em Marcílio Dias na intercessão 
com a rua Wiegando Olsen, o qual 
continua a sul até o cruzamento com a 
Travessa Sete de Setembro. 

Trata-se da criação de uma avenida 
parque que terá como atributo 
margear o Rio Canoinhas. 

Parque Urbano do 
Água Verde – 

PUAV 
 

O Parque Urbano do Água Verde 
corresponde à área que margeia o Eixo 
Parque e segue ladeando Rio Água 
Verde até a BR 280. 

Sua função é tornar-se uma bacia de 
contenção das enchentes do rio 
Canoinhas e seus afluentes. Ao 
mesmo tempo criar uma área de lazer 
para a população de toda a cidade.  

Zona Histórica 
Marcílio Dias – 

ZHMD 

Em Marcílio Dias encontra-se a 
Estação de Trem, cuja linha férrea de 
passageiros foi desativada na década 
de 70, estando a estação abandonada 
até os dias atuais.   

Trata-se da criação de uma zona em 
Marcílio Dias que incorpore a estação 
e sua história, assim como a paisagem 
ao seu entorno, transformando a 
estação num Centro de 
Documentação da Guerra do 
Contestado em Canoinhas. 

Zona Urbana de 
Distrital de Paula 

Pereira, Felipe 
Schmidt e Pinheiros 

– 
ZUDPP, ZUDFS e 

ZUDP. 

Corresponde à área urbana dos 
distritos de Paula Pereira, Felipe 
Schmidt e Pinheiros. 

Possibilitar a implantação de áreas de 
uso misto, prevalecendo o uso 
residencial, como também usos 
comunitários, comércio e serviços em 
localidades distritais. 
 

A seguir o mapa de zoneamento e os parâmetros de cada zona. 
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Mapa 8: Proposta de zoneamento urbano 
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Tabela 13:Proposta de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo de Canoinhas 

ZONA CENTRAL - ZC | MACROZONA URBANA CENTRAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupaçã

o (%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3) (nº 

pav.) 
Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (4) 

(m)** 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 
Testada (m) 

Fundos (m) 

(2)  
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação de 

Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

400 10 40 75 4 6(5) 7 12(6) 15 

              

Recuo flexível 

entre 0-5m 

para térreo e 

primeiro 

pavimento 

(Fachada 

Ativa) ( 7) . 

 

Quando 

edificação de 

uso misto 

com até dois 

pavimentos o 

uso 

residencial 

fica com 

recuo 

facultado. 

                   

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

Sem recuo 

para térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas. 

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 

2 – Culto 

Religioso 

médio e de 

pequeno 

porte. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro.  

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura de 

médio e 

pequeno 

porte. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), Operação Urbana Consorciada (OUC) e Outorga Onerosa do Direito de Construir pela Parceria Ambiental, de acordo com 

legislações municipais específicas. 
 (1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimos. 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir, o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o 
máximo da tabela. 
(6) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir, o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o 
máximo da tabela. 
(7) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5m para acesso ao 
subsolo)  
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ZONA DE TRANSIÇÃO - ZT | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura(3)   (nº pav.) Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal(4) (m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)    
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

de Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 3,5 4,5(6) 7 10(6) 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m 

para térreo e 

primeiro 

pavimento 

(Fachada 

Ativa) (7).   

 

Quando 

edificação de 

uso misto 

com até dois 

pavimentos o 

uso 

residencial 

fica com 

recuo 

facultado. 

          

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

Sem recuo 

para térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas. 

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos 

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 

2 – Culto 

Religioso. 

 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura de 

pequeno e 

médio porte. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 

2 – Ensino 

 

Comunitário. 

2- Saúde ( 5) 

 

Indústrias 

Tipo 1. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5)  Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o 
máximo da Tabela.  (7) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 
5 m. para acesso a subsolo). 
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ZONA RESIDENCIAL 3 - ZR3 | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura  (nº pav.) Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal(3) 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2) 
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo 

flexível entre 

0-5m para 

térreo e 

primeiro 

pavimento 

(Fachada 

Ativa). ( 6 )  

 

Quando 

edificação de 

uso misto 

com até dois 

pavimentos 

o uso 

residencial 

fica com 

recuo 

facultado. 

  

              

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

Sem recuo para 

térreo e primeiro 

pavimento, ou até 

7m de altura, 

quando não 

houver aberturas.      

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, sendo 

no mínimo 1,5m. Não 

Habitacional 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura. 

 

Comunitário 

2 – saúde de 

pequeno e 

médio porte. 

( 4) 

 

Comercial e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 

3 – ensino. 

 

Comunitário. 

3 – Lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. ( 4)   

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
 (2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(4)  Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o 
máximo da Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a 
subsolo). 
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ZONA RESIDENCIAL 2 - ZR2 | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidad

e (%) 

Recuo 

Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 
 

Habitação em 

série. (3) 
 

Habitação 

Coletiva. 
 

Habitação Uso 

Institucional. 
 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 4 30 5 

Sem recuo para térreo 

e primeiro pavimento, 

ou até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas.  

1,5 m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário- 1. 

 

Comunitário 2 - 

lazer e cultura. 
 

Comunitário 2 – 

ensino. 
 

Comunitário 2 – 

saúde. (3) 
 

Comunitário 2 – 

culto religioso 

de pequeno e 

médio porte. 
 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 
 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

  

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

Indústrias Tipo 1 e 

2 de pequeno 

porte. 

Na ZR2 poderão ser implantados os novos empreendimentos de Habitação de Interesse Social, conforme previsto em Lei de Regularização Fundiária Municipal. 

 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
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ZONA RESIDENCIAL 1 - ZR1 | MACROZONA DE BAIXA DENSIDADE 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)             

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação em 

série. (4) 

 

Habitação 

Coletiva. 

  

360 12 30 50 1 2 35 5 

Sem recuo para 

térreo e primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não 

houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos Não 

Habitacional 

Comunitário-1. 

 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (4) 

 

Comunitário 2 – 

culto religioso 

Pequeno e 

médio porte. 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

Indústrias Tipo 

1. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre 
pilotis de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
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ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA - ZOC | MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 
 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)             

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar 
  

600 15 40 35 0,7 2 40 5 

Sem recuo para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, quando 

não houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos 

Não 

Habitacional 

Comunitário 1. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre 
pilotis de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m 
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ZONA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ZHIS | MACROZONA URBANA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)             

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Uso 

Institucional. 

  

200 10 20 75 2 4 15 3 

Sem recuo para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, quando 

não houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário- 

1. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 2 

– ensino. 

 

Comunitário 2 

– saúde. (4) 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

 

Comunitário 2 

– culto 

religioso. 

 

Indústrias Tipo 

1 de pequeno 

porte. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4 – EDU 4** 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 
  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura (nº pav.) Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal (3) 

(m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 
(2) (m) 

Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

400 10 30 65 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa).( 6 ) 

     

Quando 

edificação de uso 

misto com até 

dois pavimentos o 

uso residencial fica 

com recuo 

facultado. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

3m. 

Sem recuo 

térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas.      

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

médio e 

grande porte. 

 

Comunitário 

2 – saúde. (4) 

 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria 

Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

** A descrição das ruas referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2, 3 e 4 está na Tabela 12. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão 
ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o 
máximo da Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a 
subsolo) 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3 - EDU3 ** 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura (nº pav.) Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (3) (m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 
(2) (m) 

Mínimo Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 0,5 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m 

para térreo e 

primeiro 

pavimento 

(Fachada 

Ativa).( 6 )  

 

Quando 

edificação de 

uso misto com 

até dois 

pavimentos o 

uso residencial 

fica com recuo 

facultado. 

    

 Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

0m para térreo 

e primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas.      

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

médio porte. 

 

Comunitário 2 

– saúde. (4) 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo e Outorga onerosa do 

direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

** A descrição das ruas referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2,3 e 4 está na Tabela 12. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo) 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2 - EDU2**   

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal(4) 

(m) 

Afastamento 

das Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2)             

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 2,5 4 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa) ( 6).                  

 

Quando 

edificação de uso 

misto com até 

dois pavimentos o 

uso residencial 

fica com recuo 

facultado. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

3m. 

0m para térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não 

houver 

aberturas. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (5) 

 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 

 2 – Culto 

religioso.  
** A descrição das ruas referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2,3 e 4 está na Tabela 12. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo). 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1 - EDU1**  

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)           

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo (4) 

Frontal (m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)            

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 50 2 4 20 

Recuo flexível 

entre 0-5m 

para térreo e 

primeiro 

pavimento 

(Fachada 

Ativa) ( 6 ).                  

 

Quando 

edificação de 

uso misto 

com até dois 

pavimentos o 

uso 

residencial 

fica com 

recuo 

facultado. 

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

0m para 

térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas. 

1,5 m para 

demais 

pavimentos 
Não Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (5) 

 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

culto religioso.  

** A descrição das ruas referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2,3 e 4 está na Tabela 12. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo) 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EDE  

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento 

das Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 

 Habitação 

Transitória 

600 20 30 50 2(4) 4(4) 15 

10m, ou 

indicação do 

DNIT/ DEINFRA 
2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Indústrias Tipo 

2 e 3 de médio 

e grande porte. 
(3) 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

Comércio e 

Serviços Gerais 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, 
os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras). 
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ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ZDE | MACROZONA URBANA INDUSTRIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo 
Taxa de 

Ocupação (%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos (2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 
  

800 20 50 50 2(4) 4(4) 15 5 2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Indústrias 

Tipo 2 e 3. (3) 

de médio e 

grande 

porte. 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

Comércio e 

Serviços Gerais 

 (1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras). 
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ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL - ZIE | MACROZONA URBANA INDUSTRIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento 

das Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 
  

1000 20 50 50 2(4) 4(4) 15 10 2,5m 

Não 

Habitacional 

Indústria Tipo 1 

e 2. (licenciada 

pela Secretária 

de Meio 

Ambiente)(3) 

Comércio e 

Serviços 

Específicos.(3) 

 

Comércio e 

Serviços Gerais. 

 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais 
não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras).     
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EIXO PARQUE - EP | EIXO PARQUE 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)           

(m) 

Habitacional 

Habitação Unifamiliar. 

 

Habitação Coletiva. 

 

Habitação Transitória. 

  

400 10 40 50 1,5 3 30 5 1,5 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

Culto Religioso de 

médio e pequeno 

porte. 

 

Comércio e Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e Serviços 

de Bairro. 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura de 

médio e 

pequeno 

porte. 

 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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ZONA HISTÓRICA DE MARCÍLIO DIAS - ZHMD | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)           

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal (m) 
Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)            

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 

2 para lotes 

limítrofes a 

edificações 

históricas (4).       

4 para 

demais lotes  

30 5 2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

pequeno e 

médio 

porte. 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura. 

 

Comunitário 

2 – culto 

religioso. 

Comunitário 

2 – Ensino. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) poderá ser aplicado na Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE - PUAV | MACROZONA DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO USO OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo 
Coeficiente de 

Aproveitamento 

Taxa de Ocupação (%) 
Altura (1)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 
Mínima Básica Máxima 

Não 

Habitacional 

Atividades 

de pesquisa 

Atividades 

de lazer e 

esportes 

Atividades 

culturais e 

de 

educação 

ambiental 

Deverá atender as exigências da legislação ambiental 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) poderá ser aplicado na Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4. 

 (1) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE PAULA PEREIRA - ZUDPP | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO (1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(2) (m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

450 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte (3). 

 

Comércio e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro  

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3)  

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE FELIPE SCHMIDT - ZUDFS | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº 

pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

450 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e primeiro 

pavimento, ou até 7m de 

altura, quando não 

houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte. (3) 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro  

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3)  

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE PINHEIROS - ZUDP | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte. (3) 

 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos (3)  

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão de Urbanismo municipal e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e lote mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2m. 
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5.3.2. CLASSIFICAÇÃO, DEFINIÇÃO E RELAÇÃO DOS USOS DO SOLO 

A proposta de uso do solo urbano, no município de Canoinhas, está classificada 

de acordo com sua capacidade de harmonizar-se ou causar conflitos com os demais 

usos, especialmente os usos habitacionais em: 

I - USO HABITACIONAL - as edificações destinadas à habitação permanente 

ou transitória, sendo classificadas em: 

a) HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – edificação isolada destinada a servir de 

moradia a uma só família. 

b) HABITAÇÃO COLETIVA – edificação que comporta unidades residenciais 

autônomas, agrupadas verticalmente com áreas de circulação interna comuns à 

edificação e acesso ao logradouro público. 

c) HABITAÇÕES UNIFAMILIARES EM SÉRIE – unidades autônomas de 

residências unifamiliares agrupadas horizontalmente, paralelas ou transversais ao 

alinhamento predial. 

d) HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL – edificação destinada à assistência 

social, onde se abrigam estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais como: albergue, 

alojamento estudantil, casa do estudante, asilo, convento, seminário, internato, 

orfanato. 

e) HABITAÇÃO TRANSITÓRIA – edificação com unidades habitacionais 

destinadas ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração. 

 

QUANTO AOS DEMAIS USOS: 

 

II - USOS COMUNITÁRIOS - espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas 

à educação, lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos, com parâmetros 

de ocupação específicos, sendo classificados em: 

a) COMUNITÁRIO 1 – atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao 

uso residencial, tais como: ambulatório, assistência social, berçário, creche, hotel para 

bebês; biblioteca; ensino maternal, pré-escolar, jardim de infância; escola especial. 
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b) COMUNITÁRIO 2 – atividades que impliquem em concentração de pessoas ou 

veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, classificando-se em: 

b.1) COMUNITÁRIO 2 – LAZER E CULTURA – auditório, boliche, casa de 

espetáculos artísticos, cancha de bocha, cancha de futebol, centro de recreação, centro 

de convenções, centro de exposições, cinema; colônias de férias, museu, piscina pública, 

ringue de patinação, sede cultural, esportiva e recreativa, sociedade cultural, teatro. 

b.2) COMUNITÁRIO 2 – ENSINO - estabelecimentos de 1º e 2º graus. 

b.3) COMUNITÁRIO 2 – SAÚDE – hospital, maternidade, pronto socorro, 

sanatório. 

b.4) COMUNITÁRIO 2 – CULTO RELIGIOSO - casa de culto, templo religioso. 

c) COMUNITÁRIO 3 – atividades de grande porte, que impliquem em 

concentração de pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas a 

controle específico, classificando-se em: 

c.1) COMUNITÁRIO 3 – LAZER - autódromo, kartódromo, centro de equitação, 

hipódromo, circo, parque de diversões, rádio, pista de treinamento, rodeio. 

c.2) COMUNITÁRIO 3 – ENSINO - campus universitário, estabelecimento de 

ensino de 3º grau. 

 

III - USOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS - atividades pelas quais fica definida uma 

relação de troca visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou 

atividades pelas quais fica caracterizado o préstimo de mão de obra ou assistência de 

ordem intelectual ou espiritual. 

a) COMÉRCIO E SERVIÇO 

a.1) COMÉRCIO VICINAL - atividades comerciais varejistas de pequeno porte, 

disseminadas no interior das zonas, de utilização imediata e cotidiana, entendidas como 

um prolongamento do uso residencial, tais como: açougue, armarinhos, casa lotérica, 

drogaria, ervanário, farmácia, floricultura, flores ornamentais, mercearia, 

hamburgueria, hortifrutigranjeiros, papelaria, revistaria, peixaria, padaria, bar, 

cafeteria, cantina, casa de chá, confeitaria, comércio de refeições embaladas, 
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lanchonete, livraria, panificadora, pastelaria, posto de venda de gás liquefeito, 

relojoaria, sorveteria. 

a.2) SERVIÇO VICINAL - atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno 

porte não incômodas ao uso residencial, tais como: profissionais autônomos, atelier de 

profissionais autônomos, digitação, montagem de bijuterias, agência de serviços 

postais, consultórios, escritório de comércio varejista, instituto de beleza, salão de 

beleza, jogos eletrônicos.  

b) COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO - atividades comerciais varejistas e de 

prestação de serviços de pequeno e médio porte destinadas a atendimento de 

determinado bairro ou zona, tais como: academias, agência bancária, banco, 

borracharia, chouparia, churrascaria, petiscaria, pizzaria, comércio de material de 

construção, comércio de veículos e acessórios, escritórios administrativos, 

estabelecimentos de ensino de cursos livres, estacionamento comercial, joalheria, 

laboratórios de análises clínicas, radiológicos e fotográficos, lavanderia, oficina 

mecânica de veículos, restaurante e tabacaria. 

c) COMÉRCIO E SERVIÇO SETORIAL - atividades comerciais varejistas e de 

prestação de serviços, destinadas a um atendimento de maior abrangência, tais como: 

buffet com salão de festas, danceteria, centros comerciais, clínicas, edifícios de 

escritórios, entidades financeiras, escritório de comércio atacadista, hospital 

veterinário, hotel para animais, imobiliárias, lojas de departamentos, sede de empresas, 

serviço de lavagem de veículos, serviços públicos, super e hipermercados. 

d) COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL - atividades comerciais varejistas e atacadistas 

ou de prestação de serviços destinadas a atender à população em geral, que por seu 

porte ou natureza, exijam confinamento em área própria, tais como: agenciamento de 

cargas, canil, marmorarias, comércio atacadista, comércio varejista de grandes 

equipamentos, depósitos, armazéns gerais, entrepostos, cooperativas, silos, grandes 

oficinas, gráficas, editoras, grandes oficinas de lataria e pintura, serviços de coleta de 

lixo e transportadora. 
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e) COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO - atividades peculiares cuja adequação à 

vizinhança e ao sistema viário depende de análise especial, tais como: comércio varejista 

de combustíveis, comércio varejista de derivados de petróleo, serviços de bombas de 

combustível para abastecimento de veículos da empresa, serviço de reboque, capela 

mortuária e cemitério. 

IV - USO INDUSTRIAL - Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos, classificando-se em: 

a) INDÚSTRIA TIPO 1 - atividades industriais compatíveis com o uso residencial,  

não incômodas ao entorno, tais como: confecção de cortinas, fabricação e restauração 

de vitrais, malharia, fabricação de: absorventes, acessório do vestuário, acessórios para 

animais, adesivos aeromodelismo, artigos de artesanato, artigos de bijuteria, artigos de 

colchoaria, artigos de cortiça, artigos de couro, artigos de decoração, artigos de 

joalheria, artigos para brindes, artigos para cama, mesa e  banho, bengalas, bolsas 

bordados, calçados, capas para veículos, clichês, etiquetas, fraldas, gelo,  guarda-chuva, 

guarda-sol, material didático, material ótico, mochilas, painéis cerâmicos e mosaicos 

artísticos, pastas escolares, perucas e cabeleiras, produtos alimentícios, produtos 

desidratados, produtos naturais, relógio, rendas, roupas, sacolas, semijóias, 

sombrinhas, suprimentos para informática. 

b) INDÚSTRIA TIPO 2 - atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos 

parâmetros construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos, 

tais como: cozinha industrial, fiação, funilaria, indústria de panificação, indústria gráfica, 

indústria tipográfica, serralheria, fabricação de: acabamentos para móveis, marcenaria, 

acessórios para panificação, acumuladores eletrônicos, agulhas, alfinetes, anzóis, 

aparelhos de medidas, aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos 

ortopédicos, artefatos de bambu, artefatos de cartão, artefatos de cartolina, artefatos 

de junco, artefatos de lona, artefatos de papel e papelão, artefatos de vime, artigos de 

caça e pesca, artigos de carpintaria, artigos de esportes e jogos recreativos, artigos 

diversos de madeira, artigos têxteis, box para banheiros, brochas, capachos, 

churrasqueiras, componentes eletrônicos, componentes e sistema de sinalização, 
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cordas e barbantes, cordoalha, correias, cronômetro e relógios, cúpulas para abajur, 

embalagens, espanadores, escovas, esquadrias, estandes para tiro ao alvo, estofados 

para veículos, estopa, fitas adesivas, formulário contínuos, instrumentos musicais, 

instrumentos óticos, lareiras, lixas, luminárias, luminosos, materiais terapêuticos, 

molduras, móveis, painéis e cartazes publicitários, palha de aço, palha trançada, paredes 

divisórias, peças e acessórios e material de comunicação, peças p/ aparelhos eletro 

eletrônicos e acessórios, persianas, pincéis, portas e divisões sanfonadas, portões 

eletrônicos, produtos alimentícios com forno a lenha, produtos veterinários, sacarias, 

tapetes, tecelagem, toldos, varais, vassouras. 

c) INDÚSTRIA TIPO 3 - atividades industriais em estabelecimento que implique 

na fixação de padrões específicos, quanto às características de ocupação do lote, de 

acesso, de localização, de tráfego, de serviços  urbanos e disposição dos resíduos 

gerados, tais como: construção de embarcações, curtume, desdobramento de madeira, 

destilação de álcool, entreposto de madeira p/ exportação (ressecamento), frigorífico, 

fundição de peças, fundição de purificação de metais preciosos, geração e fornecimento 

de energia elétrica, indústria cerâmica; indústria de abrasivo, indústria de águas 

minerais, indústria de artefatos de cimento, indústria de beneficiamento, indústria de 

bobinamento de transformadores, indústria de compensados e/ ou laminados, indústria 

de fumo, indústria de implementos rodoviários, indústria de madeira, indústria de 

mármore, indústria de plásticos, indústria de produtos biotecnológicos, indústria 

eletromecânica, indústria granito, indústria mecânica, indústria metalúrgica, indústria 

petroquímica, montagem de veículos, peletário, produção de elementos químicos, 

produção de óleos vegetais e produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais 

reciclagem de plásticos, reciclagem de sucatas metálicas, (ferro velho), reciclagem de 

sucatas não metálicas, recuperação de resíduos têxteis, refinação de sal de cozinha, 

secagem e salga de couro e peles, cementação de aço, sintetização ou pelotização de 

carvão de pedra e coque, tanoaria, têmpera de aço, têmpera e cementação de aço, 

torrefação e moagem de cereais, tratamento e distribuição de água, usina de concreto, 

zincagem, fabricação de: açúcar, adubos, água sanitária, álcool, alvaiade, anodos, 
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antenas, aparelho, peças e acessórios p/ agropecuária, aparelhos e equipamentos 

elétricos, terapêuticos e eletroquímicos, aquecedores, peças e acessórios, arames 

metálicos, argamassa, armas, artefatos de borracha, artefatos de concreto, artefatos de 

espuma de borracha, artefatos de fibra de vidro, artefatos de metal, artefatos de 

parafina, artigos de caldeireiros, artigos de cutelaria, artigos de material plástico e/ou 

acrílico, artigos de tanoaria, artigos diversos de fibra, artigos para refrigeração, artigos 

pirotécnicos, asfalto, bebidas, bicicletas, biscoitos e bolachas, bombas e motores 

hidrostáticos, borracha e látex sintéticos, brinquedos, caçambas, café, cal, caldeiras, 

máquinas, turbinas e motores marítimos, câmaras de ar, canos, canos metálicos, 

carretas para veículos, carroças, carrocerias para veículos automotores, cartão, 

cartolina, casas pré-fabricadas, celulose, ceras para assoalhos, chapas e placas de 

madeira, cimento, cola, combustíveis e lubrificantes, componentes e turbinas, 

concentrados aromáticos, corretivos do solo, cosméticos, cristais, defensivos agrícolas, 

desinfetantes, elevadores, equipamentos contra incêndio, equipamentos e mat. de 

proteção e segurança de trabalho, equipamentos eletrônicos e/ou elétricos, 

equipamentos esportivos, equipamentos hospitalares, equipamentos industriais, peças 

e acessórios, equipamentos náuticos, equipamentos p/ transmissão industrial, 

equipamentos para telecomunicação, equipamentos pneumáticos, esmaltes, espelhos, 

espumas de borracha, estruturas de madeira, estruturas metálicas, explosivos, 

fermentos e leveduras, ferramentas, fertilizantes, fios e arames de metais, fios 

metálicos, formicidas e inseticidas, fósforos, fungicidas, gás de hulha e nafta, gelatinas, 

germicidas, glicerina, graxas, impermeabilizantes, lacas, laminados, lâmpadas, louças, 

manilhas, canos, tubos e conexão de material plástico, máquinas e aparelhos para 

produção e distribuição de energia elétrica, máquinas e equipamentos agrícolas, 

máquinas motrizes não elétricas, máquinas, peças e acessórios, massa plástica, massas 

alimentícias, massas para vedação, materiais p/ recondicionamento de pneumáticos 

materiais para estofados, material eletro eletrônico, material fotográfico, material 

hidráulico, material p/ medicina, cirurgia e odontologia, matérias primas p/ inseticidas 

e fertilizantes, medicamentos, moldes e matrizes de peças e embalagem plástica, 
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montagem de tratores, máquinas, peças e acessórios e aparelhos de terraplenagem, 

motociclos, motores para tratores agrícolas, munição para caça e esporte, oxigênio, 

papel, papelão, peças de gesso, peças e acessórios para máquinas agrícolas, peças e 

acessórios para motociclos, peças e acessórios para veículos, peças e equipamentos 

mecânicos, pisos, placas de baterias, pneumáticos, preparados p/ limpeza e/ ou 

polimentos, produtos agrícolas, produtos de higiene pessoal, produtos de perfumaria, 

produtos derivados da destilação do carvão de pedra, produtos químicos em geral, 

rações balanceadas e alimentos preparados p/ animais, relaminados de metais e ligas 

de metais não ferrosos, resinas de fibras, sabões, saponáceos, secantes, soldas, 

solventes, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos, tecidos, telas 

metálicas, telhas, tintas, oficina lateria e pintura de veículos,  tubos metálicos, veículos, 

vernizes vidros, vinagre, xaropes; usinagem, tornearia e solda. 

V - USO AGROPECUÁRIO - atividades de produção de plantas, criação de animais, 

agroindustriais e piscicultura, tais como: abate de animais, aração e/ ou adubação, 

cocheira, colheita, criação de chinchila, criação de codorna, criação de minhocas, criação 

de peixes, criação de rãs, criação de répteis, granja, pesque e pague, produção de 

húmus, serviços de imunização e tratamento de hortifrutigranjeiros, serviços de 

irrigação, serviços de lavagem de cereais, serviços de produção de mudas e sementes, 

viveiro de animais. 

VI - USO EXTRATIVISTA - atividades de extração mineral e vegetal, tais como: 

extração de areia, extração de argila, extração de cal, extração de caolim, extração de 

cimento, extração de madeira, extração de minérios, extração de pedras, extração 

vegetal, olaria. 
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As atividades são classificadas: 

I - Quanto à sua natureza:  

a) Perigosas - atividades que possam dar origem a explosões, incêndios, 

trepidações, produção de gases, poeiras, exalação de detritos danosos à saúde ou que 

eventualmente possam colocar em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas. 

b) Nocivas - atividades que impliquem a manipulação de ingredientes, matérias-

primas ou processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos possam poluir a atmosfera, o solo e/ou os cursos d’água. 

c) Incômodas - atividades que possam produzir ruídos, trepidações, gases, 

poeiras, exalações ou conturbações no tráfego, induções à implantação de atividades 

urbanisticamente indesejáveis, que venham incomodar a vizinhança. 

II – Quanto à escala das atividades: 

a) Pequeno Porte - área de construção até 200 m2. 

b) Médio Porte - área de construção entre 200 m2 e 800 m2. 

c) Grande Porte - área de construção superior a 800 m2. 

III - Quanto ao grau de aceitação do uso à zona: 

a) Uso permitido - é o uso que apresenta clara compatibilidade com as 

finalidades urbanísticas da zona correspondente. 

b) Uso permissível - é o uso que pode eventualmente ser permitido, dependendo 

da análise específica pelo órgão competente. Uso permissível terá sempre alvará de 

funcionamento em caráter precário, podendo este ser cassado a qualquer momento, a 

critério do órgão competente da prefeitura. 

c) Uso tolerado - é o uso que já existia na zona e que pode eventualmente ser 

permitido, dependendo de uma análise específica pelo órgão competente, desde que 

não haja modificação de espécie alguma da planta original. 

d) Uso proibido - é o uso que, por sua categoria, porte ou natureza é nocivo, 

incômodo ou incompatível com as finalidades urbanísticas da zona correspondente. 



  
 
                

 
 

P á g i n a  | 124 
                                                           

É obrigatória a consulta prévia à Prefeitura Municipal, através do órgão 

competente, quando da instalação de novas indústrias, reforma das instalações e/ou 

mudança de ramo nos estabelecimentos em funcionamento. 

 

USOS GERADORES DE INTERFÊRENCIA NO TRÁFEGO 

São considerados Usos Geradores de Interferência no Tráfego as seguintes 

atividades: 

I - Geradoras de carga e descarga. 

II - Geradoras de embarque e desembarque. 

III - Geradoras de tráfego de pedestres. 

IV - Caracterizadas como Polos Geradores de Tráfego. 

A análise dos Usos Geradores de Interferência no Tráfego será feita pelo órgão 

municipal competente. 

Os parâmetros para enquadramento como Uso Gerador de Interferência no 

Tráfego e as exigências da análise técnica serão definidos em legislação municipal 

específica. 

A análise técnica dos Usos Geradores de Interferência no Tráfego não dispensa 

o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o licenciamento ambiental, nos casos que a 

Lei os exigir. 

 

USOS GERADORES DE IMPACTO À VIZINHANÇA 

Usos Geradores de Impacto à Vizinhança são todos aqueles que possam vir a 

causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na 

capacidade de atendimento da infraestrutura básica, quer se instalem em 

empreendimentos públicos ou privados, os quais serão designados "Empreendimentos 

de Impacto". 

São considerados Empreendimentos de Impacto: 

I - As edificações não-residenciais com área construída igual ou superior a 1.500 

m², com exceção do previsto no Inciso II. 
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II - Os empreendimentos residenciais com mais de 50 unidades ou quando 

situados em terreno com área igual ou superior a 20.000 m². 

São considerados Empreendimentos de Impacto, independentemente da área 

construída: 

I. shopping centers; 

II. centrais de carga; 

III. centrais de abastecimento e postos de combustíveis; 

IV. estações de tratamento; 

V. terminais de transporte, aeroportos, autódromos, heliportos, 

aeródromos; 

VI. transportadoras; 

VII. garagens de veículos de transporte de passageiros; 

VIII. cemitérios e crematórios; 

IX. presídios; 

X. postos de serviço com venda de combustível; 

XI. depósitos de gás liquefeito de petróleo (GLP); 

XII. depósitos de inflamáveis, tóxicos e equiparáveis; 

XIII. supermercados e hipermercados; 

XIV. casas de espetáculos, boates, danceterias e congêneres; 

XV. torres de transmissão de telecomunicações; 

XVI. operações urbanas consorciadas e projetos de revitalização e ou 

recuperação urbana; 

XVII. loteamentos e condomínios; 

XVIII. hospitais e prontos socorros; 

XIX. depósitos de gás  explosivos e produtos químicos; 

XX. centro de convenções, teatros e cinemas; 

XXI. empreendimentos em área de interesse patrimonial e paisagem; 

XXII. base militar; 

XXIII. industrias; 
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A instalação de Empreendimentos de Impacto no Município é condicionada à 

aprovação pelo Poder Executivo de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), conforme 

disposto na legislação específica sobre o assunto. A seguir, tabela de usos para cada 

zoneamento proposto. 
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6 INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS  

Com base no Estatuto da Cidade, Lei Federal Nº 10.257/2001, este documento 

de gestão urbana se apropriará de instrumentos urbanísticos previstos em lei para 

garantir o “desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. 

A aplicação destes instrumentos torna-se necessária para que sejam viabilizadas, 

de forma satisfatória, as diretrizes constantes do Capítulo I do Estatuto da Cidade e 

aquelas que nortearão a política urbana municipal.  

Os instrumentos urbanísticos aqui sugeridos para município podem ser divididos, 

conforme a lei federal em questão, em institutos tributários e financeiros, e institutos 

jurídicos e políticos. Os institutos tributários e financeiros tratam da cobrança do 

Imposto Predial e Territorial sobre a Propriedade Urbana (IPTU), da contribuição de 

melhoria, e de incentivos e benefícios fiscais e financeiros.   

O Plano Diretor, portanto, “(...) é um instrumento legal que visa propiciar o 

desenvolvimento urbano do município, fixando diretrizes e objetivos, programas e 

projetos para tanto, em um horizonte de tempo determinado”. (Mukai, Toshio – 

Estatuto da Cidade, p. 33). 

O Plano Diretor atua em todo o território do município, tanto nas áreas urbanas 

como rurais, estabelecendo as linhas de desenvolvimento social, econômico, territorial 

e administrativo do município e administrando o desenvolvimento do espaço da cidade, 

na busca do desenvolvimento sustentável da mesma. Ainda, é o principal e eficaz 

instrumento para a implantação e manutenção da qualidade de vida da cidade e de sua 

política local de desenvolvimento objetivando, principalmente: 

• Ampliação dos benefícios sociais. 

• Redução de desigualdades. 

• Garantia de oferta de serviços. 

• Garantia de equipamentos urbanos. 
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• Redução de custos operacionais. 

• Garantir a função social da propriedade (atendendo simultaneamente as 

funções econômicas, sociais e ambientais). 

Ressalta-se que, apesar dos instrumentos do Estatuto da Cidade terem maior 

aplicabilidade na área urbana, seu embasamento e influência são municipais e de certa 

forma até regionais.  

O Plano Diretor tem a função de ordenar o desenvolvimento territorial, 

econômico e social do município, e é o instrumento definidor das estratégias criadas a 

partir de objetivos geral e específicos. 

O objetivo geral é a ordenação dos espaços habitáveis do município com o intuito 

de obter a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Os específicos, por sua 

vez, são por exemplo a reurbanização de um bairro, a construção de vias expressas, 

construção de casas populares ou redes de esgoto, o saneamento de determinada área, 

a urbanização das margens de um rio ou lago, o zoneamento, o arruamento, dentre 

outros. 

Assim, para atingir esses objetivos, o legislador criou instrumentos à disposição 

do Poder Público para executar a política urbana elencados no Artigo 4º e seguintes do 

Estatuto da Cidade, com objetivos, requisitos e interesse público próprios. 

O PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, previstos 

nos artigos 5º e 6º, do estatuto, visam corrigir o desequilíbrio oriundo do Estado Liberal, 

de tal sorte a aprimorar o aproveitamento e destinação do solo. Para tanto, deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

• Lei municipal específica incluída no Plano Diretor.  

• Eleição de uma área definida no Plano Diretor (não será demarcada uma 

área específica, mas definidos os critérios para sua utilização). 

• Solo urbano não utilizado ou subutilizado (não atendimento ao potencial 

mínimo de aproveitamento) serão analisados caso à caso, não sendo incluídos em mapa 

do PDM. 

• Ato administrativo de notificação com averbação no Registro de Imóveis. 
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• Lapso temporal para cumprimento das exigências. 

Com isso, combate-se a especulação imobiliária e evita-se o aumento 

indiscriminado do perímetro urbano, além de promover a racional e adequada 

distribuição das atividades no espaço urbano. 

Para tanto, é possível valer-se de outros instrumentos, como o Consórcio 

Imobiliário, mecanismo previsto no Artigo 46 do estatuto, que vem a ser um ajuste entre 

o proprietário, que transfere o domínio do terreno ao município, que viabiliza o seu 

aproveitamento. Nesse caso, o proprietário transfere o imóvel para o município e, após 

ser feito o loteamento ou edificação, recebe lotes ou edificações em quantidade 

equivalente ao valor do imóvel antes da urbanização. 

O IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVO NO TEMPO, 

previsto no Artigo 7º do Estatuto da Cidade, é a primeira consequência pelo 

descumprimento da notificação da(s) exigência(s) acima mencionada(s). 

Assim, de acordo com o Art. 7º do estatuto, não tendo havido o cumprimento 

das obrigações impostas pela notificação ao particular no prazo e nas condições 

determinadas pelo Poder Público, abre-se espaço para que se utilize o segundo 

mecanismo constitucional fixado para o adequado aproveitamento do imóvel urbano, a 

progressividade do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, sendo 

vedado à concessão de anistia ou isenção relativa a esse tipo de tributação. A zona de 

aplicação desse instrumento é o Eixo de Desenvolvimento Urbano 3. 

Os pressupostos para o estabelecimento da progressividade desse imposto são: 

• Inadimplência das condições e prazos do artigo 5º, acima. 

• Lei Municipal específica para a área incluída no Plano Diretor. 

• Notificação do particular com a devida averbação no Registro de Imóveis. 

• Descumprimento das obrigações pelo particular após o prazo estipulado. 

• Alíquota máxima de 15%. 
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A USUCAPIÃO prevista no Estatuto da Cidade pode ser individual ou coletiva. No 

primeiro, compõe-se da pessoa que pratica o ato de possuir como sua, área de até 250 

m², sem interrupção ou oposição, durante cinco anos, com a finalidade de moradia 

própria, ou de sua família, desde que não possua outro imóvel e não tenha obtido esse 

direito anteriormente. Faz-se necessário, portanto, preencher os seguintes requisitos: 

• Posse sem interrupção ou oposição por mais de cinco anos. 

• Área de até duzentos e cinquenta metros quadrados. 

• Finalidade de moradia própria (exclui-se a destinação comercial ou para 

locação). 

• Não possuir outro imóvel. 

• E não ter obtido esse direito anteriormente. 

Quanto à USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA, para a obtenção do 

domínio da propriedade, é preciso cumprir as seguintes exigências: 

• Ocupação por população de baixa renda (com renda familiar entre 0 e 3 

salários mínimos). 

• Área maior que 250 m². 

• Impossibilidade de identificar os terrenos ocupados. 

• Finalidade de moradia própria (exclui-se a destinação comercial ou para 

locação). 

Quanto à legitimação da ação de usucapião, são legítimos o possuidor isolado ou 

em litisconsórcio, os possuidores em estado de composse e as associações de 

moradores regularmente constituídas, sendo obrigatória a intervenção do Ministério 

Público (Artigo 127 da Constituição Federal). 

Com relação ao DIREITO DE PREEMPÇÃO, estatuído nos artigos 25,26 e 27, vem 

a ser o direito de preferência do Poder Público Municipal em adquirir imóveis de 

transações particulares, sempre que estes forem necessários ao cumprimento das 
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finalidades públicas de forma menos onerosa ao erário do que a desapropriação, em 

Canoinhas, as áreas de aplicação desse instrumentos são aquelas com raio de 

abrangência de 150 m de distância do perímetro da Zona do Parque Urbano Água Verde, 

conforme Mapa 10. Para que a administração pública exerça esse direito, é preciso 

preencher alguns requisitos: 

• Lei Municipal específica incluída no Plano Diretor. 

• Delimitação da área onde incidirá esse direito. 

• Prazo de vigência não superior a cinco anos, renovável após um ano (não 

pode ter duração infinita).  

No que diz respeito ao procedimento, o Artigo 27 dispõe sobre o assunto, ou 

seja, é necessário: 

• Notificação da intenção da venda pelo proprietário, com a proposta de 

compra assinada por terceiro constando o preço, condições de pagamento e prazo de 

validade. 

• Manifestação do município em 30 dias em caso de interesse em adquiri-

lo. 

• Publicação pelo município de edital de aviso da notificação e sua intenção 

pela aquisição. 

• Apresentação pelo proprietário da cópia da escritura pública de venda e 

compra, em trinta dias. 

• Pena de nulidade em caso de inobservância das condições inicialmente 

propostas. 

Com isso, pretende o legislador fazer valer, por exemplo, os seguintes interesses 

públicos: 

• Regularização fundiária. 

• Execução de programas e projetos habitacionais. 
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• Constituição de reserva fundiária. 

• Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. 

• Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 

• Criação de unidades de conservação de áreas de interesse ambiental. 

• Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Por fim, é importante salientar que esse direito não permite a sua aplicação com 

finalidade diversa da lei nem qualquer desvio do interesse público e do bem comum.  

Os artigos 21 e seguintes do estatuto dispõem sobre o DIREITO DE SUPERFÍCIE, 

que vem a ser um direito real autônomo com o fim de evitar a subutilização de imóvel 

urbano, valorizando o interesse do particular e realizando o interesse público.  

Vem a ser a concessão que o proprietário faz a outrem da superfície de seu 

terreno (solo, subsolo ou espaço aéreo) por meio de escritura pública devidamente 

registrada, gratuita ou onerosa, por prazo estipulado ou não. A escritura pública deverá 

conter os seguintes elementos: 

• Identificação das partes. 

• Identificação do objeto. 

• Identificação do conteúdo do direito em si (plantar, construir, etc.). 

• Estabelecimento do destino do bem superficiário. 

• Previsão dos direitos e obrigações das partes. 

• Causas de resolução: término do contrato ou por inadimplemento). 

• Prazo, quando por tempo determinado. 

Assim, viabiliza-se a quem não é proprietário da utilização do solo, recebendo 

em seu favor o resultado concreto do patrimônio do concessionário, o qual poderá ser 

ainda compartilhado com o proprietário. Favorece a construção de equipamentos, 

edifícios, habitações, quando o proprietário não disponha dos recursos necessários. 
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Outro instrumento previsto no estatuto é a OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 

CONSTRUIR, consubstanciado nos artigos 28 e seguintes da lei. Essa outorga onerosa do 

direito de construir remete ao instituto do solo criado e ao direito de construir. O solo 

criado é a possibilidade de construir acima dos parâmetros legais estabelecidos pelo 

Poder Público. Pelo estabelecimento do coeficiente de aproveitamento, o Poder Público 

poderá indicar, no Plano Diretor, quais áreas urbanas poderão ter edificações acima 

desse limite estabelecido. 

O Plano Diretor, mediante contrapartida, em parte através da Parceria 

Ambiental, poderá as zonas de aplicação desse instrumento, que são a Zona Central, 

Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4, conforme Mapa 9. O direito de construir poderá ser 

exercido acima do coeficiente básico adotado. Para tanto, deverá: 

• Estar previsto no Plano Diretor. 

• Direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento. 

• Alteração do uso do solo. 

• Contrapartida (em espécie, dação em pagamento e Parceria Ambiental). 

Quanto às OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS, previstas nos artigos 32 e 

seguintes do Estatuto das Cidades, vem corporificar princípio da cooperação entre os 

entes públicos (governos), iniciativa privada e demais setores no processo de 

urbanização. Seus pressupostos são os seguintes: 

• Lei municipal específica, que deverá conter: definição de área, programa 

básico de ocupação e de atendimento econômico e social, finalidade, estudo prévio de 

impacto de vizinhança, retribuição dos proprietários e a forma de controle. 

• A destinação dos recursos deverá ser aplicada na própria operação. 

Pode haver vários tipos de operações consorciadas com diferentes objetivos 

(alteração de índices e características do uso e ocupação do solo, regularização de áreas 

construídas), com o objetivo do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
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a garantia do bem-estar de seus habitantes. Trata-se de mais um instrumento de 

desoneração do Poder Público. As zonas que poderão  receber investimentos desse 

instrumento são a Zona do Parque Urbano Água Verde e a Zona Histórica de Marcílio 

Dias.  

A TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR, previsto no Artigo 35 do 

estatuto, refere-se à possibilidade de o proprietário transferir para outro imóvel, seu ou 

de terceiro, o potencial construtivo nele existente.  

Com isso, se o imóvel for considerado necessário para implantar equipamentos 

urbanos e comunitários, preservar interesse ambiental, paisagístico, social ou cultural, 

ou ainda servir o programa de regularização fundiária ou urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda, admite-se que o Poder Público autorize a transferência, 

desde que: 

• Exista lei municipal baseada no Plano Diretor. 

• O imóvel seja considerado relevante. 

• Sejam estabelecidas minuciosamente as condições por meio de lei 

municipal. 

Com isso, pretende-se corrigir as distorções urbanísticas, preservação da 

memória urbana e a implantação de equipamentos urbanos comunitários. As zonas de 

aplicação desse instrumento são a Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3 

Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de Desenvolvimento Urbano 4. 

De acordo com a Lei nº 10.257/2001 e suas alterações ”Considera-se 

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO a forma de viabilização de planos de urbanização, de 

regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por 

meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio 

público.” 
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O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV, que consiste no estudo prévio 

para a concessão de alvarás para a instalação de atividades comerciais (ou 

empreendimentos definidos em lei que possam causar impacto na qualidade de vida da 

população) ao lado do estudo de impacto ambiental (EIA) possibilitam a atitude 

preventiva na ordenação urbana.  

Esse instrumento, previsto nos artigos 36, 37 e 38 do Estatuto da Cidade, 

promove a aplicação concreta do princípio da sustentabilidade das cidades e da 

prevenção e seu objetivo é proteger a estrutura social já existente, de tal sorte a afastar 

os efeitos negativos sobre a qualidade de vida das pessoas. Para a implementação do 

EIV, se fazem necessários os seguintes pressupostos: 

• Lei municipal que defina quais os empreendimentos e atividades 

potencialmente danosas ao desenvolvimento sustentável da cidade; (no PDM/2006 foi 

criado esse instrumento). 

• Seu conteúdo deverá conter o adensamento populacional, equipamentos 

urbanos e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização imobiliária, o tráfego e 

circulação, ventilação e iluminação e a paisagem urbana. 

Com isso, objetiva-se contemplar os efeitos negativos e positivos que incidirão 

na qualidade da vida da população, de tal sorte a atingir o objetivo da lei, qual seja, o 

ordenamento racional, equilibrado e responsável do território, cumprindo a função 

social da propriedade da cidade. 

Por fim, a PARCERIA AMBIENTAL é um instrumento de incentivo que aumenta 

o potencial construtivo do lote, o qual poderá ser aplicado apenas em imóveis que se 

encontram nas seguintes zonas: ZC; ZT; ZR3; EDU-3 e EDU-4. 

A compensação será dada através da adoção de um conjunto de regras de 

ocupação dos lotes que buscam melhorar a drenagem urbana, minimizar as ilhas de 

calor, qualificar a paisagem urbana, contudo, agrega valor ao empreendimento. As 

medidas compensatórias são:   

• Retenção e aproveitamento das águas pluviais. 
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• Cobertura verde. 

• Área com piso semipermeável. 

• Área ajardinada. 

• Destinar o recuo predial para uso compartilhado público. 

• Parede verde. 

O empreendimento deverá apresentar, no mínimo, 50% da fachada principal 

revestida por parede verde. Parede verde consiste no tratamento da face externa da 

edificação com revestimento de vegetação, por meio da utilização de estruturas 

intermediárias de suporte para a vegetação, devendo ser visíveis do logradouro público. 

Além disso, no mínimo 70% da última laje deverá ser encoberta por cobertura verde. O 

empreendimento deverá possuir sistema de cisternas para retenção das águas pluviais, 

ajardinamento sobre recuo e uso de pavimentação com alto índice de permeabilidade. 

As medidas compensatórias deverão ser detalhadas no código de obras municipal.  

A Figura 8 resume as medidas compensatórias e os parâmetros de troca para o 

acréscimo do potencial construtivo, e o Mapa 9 demonstra as áreas de aplicação da 

Parceria Ambiental. 
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Figura 8: Medidas compensatórias da Parceria Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado URBTECTM (2019)
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Mapa 9: Outorga Onerosa do Direito de Construir 
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Mapa 10: Direito de Preempção. 
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7 O PARQUE URBANO ÁGUA VERDE 

Os parques urbanos são áreas verdes que trazem qualidade de vida para a 

população, pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas ambientais. O 

parque serve como equipamento público de recreação, lazer e circulação e, quando 

junto às margens dos rios, previnem a ocupação irregular. 

Cabe destacar que uma das deficiências apontadas pela comunidade foi a falta 

de lugares destinadas ao lazer da população e o relatório técnico apontou como um dos 

maiores problemas a drenagem urbana, o que ocasiona alagamentos e inundações no 

centro da cidade. Por outro lado, o grande potencial para o desenvolvimento urbano e 

paisagístico da cidade está atrelado ao meio natural, através da exploração e valorização 

dos rios Água Verde e Canoinhas. O reconhecimento da paisagem natural é uma 

alternativa resiliente para o incentivo de novos investimentos para a cidade. A proposta 

do Parque Urbano Água Verde, com eixo de abrangência de praticamente norte a sul do 

área urbana, é definido como uma estrutura verde condutora para a formação da 

identidade da cidade de Canoinhas e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

O parque urbano desempenha diversas funções para a cidade e seus 

habitantes, pois promove melhorias na saúde pública, o contato com a natureza, a 

interação social, a preservação da natureza, o alivio de volume das águas de chuva na 

rede de águas pluviais, valorização da paisagem, além de atuar como um corredor 

ecológico.   

Para a implantação do parque urbano, é importante considerar a integração do 

mesmo com o entorno para que o espaço seja agradável e frequentado pela população. 

Para a limitação do perímetro do parque, foi considerado o menor índice possível de 

inclusão das ocupações e lotes estabelecidas aos limites dos rios Água Verde e 

Canoinhas, e incluídas ao perímetro as áreas preservadas e livres. No entanto, nota-se 

que grande porcentagem, cerca de 80%, do perímetro, é confrontante a fundos de lotes 

privados, deste modo, é necessária a adoção de estratégias para a promoção da 

integração física e visual do parque com a cidade. Para isso, propõe-se a utilização de 



  
 
                

 
 

P á g i n a  | 141 
                                                           

instrumento urbanístico como o Direito de Preempção, a criação de vias parques em 

determinados pontos do perímetro, facilitando o acesso da população ao equipamento 

de lazer.  

A seguir, a análise das interfaces do perímetro do parque com o entorno. A área 

do parque urbano é interseccionada diversas vezes pelo sistema viário, ou tem sua 

fluidez interrompida pelo estrangulamento da área ao  limite da área de APP, resultando 

na divisão do parque em sete setores, sugere-se que cada setor apresente um programa 

de uso conforme sua vocação socioespacial. Utilizou-se como estratégia metodológica 

para leitura das interfaces três categorias:  

I.Áreas permeáveis: sem bloqueios físicos de acessos ou visuais da área do parque; 

II.Áreas não permeáveis fisicamente e visualmente ou impenetráveis: bloqueios físicos 

de acesso e visuais;   

III.Áreas permeáveis visualmente: áreas de acesso bloqueado, normalmente por 

barreiras naturais, mas com permeabilidade visual do parque. 
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Figura 9: Parque Urbano do Água Verde 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Gráfico 1: Porcentagem de fachadas impermeáveis do Parque Urbano Água Verde 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

A seguir, a título especulativo, uma ilustração de um dos principais setores e 

seu gráfico de análise da interface com a cidade. Considera-se o setor 4 como  principal, 

pela localização e abrangência, e portando, acredita-se que ao deixar de ser um não 

lugar e tornar-se um espaço com vitalidade influenciará diretamente na qualidade de 

vida da população . 

Gráfico 2: Porcentagem de fachadas impermeáveis do setor 4 do Parque Urbano Água Verde 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 10: Setor 4 do Parque Urbano do Água Verde 

 

Fonte: URBTECTM (2019)
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Tratando-se ainda dos setores 1, 2 e 3, a norte, a  proposta de um Eixo Parque  

com a consolidação de uma via turística, de serviços de hospedagem e gastronomia, 

ligando a Zona Central e a Zona Histórica de Marcílio Dias. A estruturação dessas 

propostas resultará no desenvolvimento econômico através do turismo de paisagem 

natural e histórico.   

O território delimitado pelo parque urbano proposto é composto, em grande 

parte, por lotes não cadastrados, mas sabe-se que alguns são lotes privados. Desta 

maneira, é importante a realização de um diagnóstico para a apropriação do quadro 

atual da ocupação urbana da área e identificar a necessidade de políticas de 

contrapartida ou indenizatórias, através da aplicação de instrumentos urbanísticos 

como a Transferência do Direito de Construir.  

Além do diagnóstico, é necessária a realização do projeto urbano paisagístico 

da área, que deverá levar em consideração a preservação do meio ambiente, a 

implantação de equipamentos de apoio ao parque, vias de passagem e transposição, 

arborização, acessos de pedestres, acessos para ciclistas, áreas de estacionamento, 

manutenção e proteção dos corpos d’água, etc. 

Além da viabilidade técnica, é necessária a realização do estudo de viabilidade 

econômica do novo parque. Uma das estratégias mais utilizadas atualmente é a 

realização de parceria público-privada na implantação e gestão do equipamento urbano. 

Grandes obras de transformação urbana podem ser viabilizadas através da Operação 

Urbana Consorciada. Para a consolidação da proposta, é necessário o planejamento das 

etapas de implantação. A seguir, algumas recomendações para a viabilidade do parque 

urbano em Canoinhas. 
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F i g u r a  1 1 :  E t a p a s  a  s e r e m  i m p l a n t a d a s  p a r a  a  v i a b i l i z a ç ã o  d o  P a r q u e  U r b a n o  d e  C a n o i n h a s  
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8 O CENTRO HISTÓRICO DE MARCÍLIO DIAS  

Segundo Paisana Belo (2016), considera-se centro histórico de uma cidade a área 

correspondente ao núcleo de origem do aglomerado, com características próprias e cuja 

delimitação é sujeita a um conjunto de regras destinadas à sua conservação e 

valorização. Além disso, a área possui força polarizadora de atividades econômicas e 

sociais, atraindo tanto turistas quanto moradores da região. De acordo com a Unesco, o 

patrimônio é o legado herdado do passado, vivenciado no presente e transmitido às 

gerações futuras. 

Posto isso, importante destacar que o centro histórico de Marcílio Dias possui 

casas construídas no estilo enxaimel e uma estação ferroviária que formam importante 

conjunto patrimonial do referido distrito (PORTAL DE TURISMO DE CANOINHAS). 

Narra o Jornal Correio do Norte que, em 1º de abril de 1913, foi inaugurada a 

Estação Ferroviária de Canoinhas, com pouco mais de 325 km de extensão. Era o único 

meio de locomoção rápido da época e transportava pessoas, mantimentos e madeira. 

Ocorre que, no mesmo ano de sua inauguração, durante a guerra do Contestado, a 

estação de Marcílio Dias foi atacada e incendiada pelas pessoas que foram expulsas de 

suas terras por conta da construção da ferrovia. Anos mais tarde, em 1930, foi aberto 

um curto ramal que conectava Marcílio Dias a Canoinhas, sendo que em 1960 ele foi 

desativado para passageiros e definitivamente desativado em 1976 (CORREIO DO 

NORTE, 2019). 

O Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias, tombado como Patrimônio Cultural 

Ferroviário do Iphan, é constituído por três edificações: a estação de passageiros, o 

terminal de cargas (armazém) e o restaurante (CORREIO DO NORTE, 2019). Elas foram 

construídas com duas técnicas construtivas: alvenaria autoportante do edifício de cargas 

e a estrutura autônoma de madeira do terminal de passageiros e do restaurante (IPHAN, 

2019). Com o decorrer dos anos, as edificações do conjunto se degradaram até que, em 

julho de 2019, foi realizada abertura do processo licitatório para contratação de serviços 
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de restauro do Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias, sendo a empresa Albatroz, de 

Curitiba, a vencedora da licitação. (CORREIO DO NORTE, 2019). 

Portanto, a paisagem urbana do centro de Marcílio Dias deve ser preservada, 

diante de novos investimentos para a exploração da vocação turística da região, se faz 

necessária a limitação da Zona Histórica de Marcílio Dias (ZHMD), conforme 

apresentado no capítulo de Zoneamento Urbano deste documento. Os parâmetros e 

usos estipulados para a região devem levar em conta a exploração do contexto histórico 

e propiciar a ambientação do evento da Guerra do Contestado.  

Além da proposta de delimitação da Zona Histórica de Marcílio Dias, é prevista 

também a elaboração de parâmetros específicos para as vias do entorno histórico, 

conforme a figura a seguir. Esta proposta é apresentada em maior detalhe junto ao 

Relatório 05 da elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas. 

Figura 12: Zona Histórica de Marcílio Dias. 

 
Fonte: URBTECTM (2019)
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