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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município de Canoinhas faz parte da Macrorregião Norte do Estado de Santa Ca-

tarina. Localizado na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná, Canoinhas 

é limítrofe com os municípios de Três Barras, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Timbó 

Grande e Irineópolis, no estado de Santa Catarina, e São Mateus do Sul, Paula Freitas 

e Paulo Frontin, no estado do Paraná. Além disso, está inserido na região do Vale do 

Contestado, nome relacionado ao conflito ocorrido no início do século XX, a Guerra 

do Contestado.

A área total de Canoinhas é de 1.148,36 km², que se divide em 32,09 km² (2,79%) de 

área urbana e 1.116,27 km² (97,21%) de área rural, e encontra-se a 370 km da capital 

catarinense, Florianópolis, e a 180 km da capital paranaense, Curitiba. O município 

está dividido em seis distritos: Marcílio Dias, Pinheiros, Campo do Água Verde, Paula 

Pereira, Felipe Schimdt e Canoinhas (Distrito da Sede Municipal).

De acordo com dados do último Censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a população total de Canoinhas, em 2010, era de 52.765 

habitantes, sendo que 74,4% da população vivia em área urbana, e sua densidade 

demográfica estimada em 2018 era de 46,27 hab/km².

No que se refere às condições econômicas, o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de Canoinhas, de acordo com Atlas de Desenvolvimento Humano 

(2019) - que avalia os dados coletados pelo IBGE no último Censo (2010) - é de 0,757. 

O IDHM de Canoinhas encontra-se acima da média nacional, de 0,727, porém abai-

xo da média estadual de Santa Catarina, que é de 0,774.

No tocante à renda, de acordo com IBGE (2018), o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita municipal em 2016 foi de R$ 26.851,08, o salário médio mensal dos trabalha-

dores formais era de 2,2 salários mínimos per capita e 24,5% da população estava 

ocupada em 2014. C. ZUCCO, 2016
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APRESENTAÇÃO 

Conforme o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o Plano 

Diretor Municipal (PDM) trata-se do instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. Em virtude de sua relevância para 

o ordenamento territorial e crescimento sustentável das cidades, o Esta-

tuto prevê a revisão do PDM a cada 10 anos. 

Em 2019, deu-se início o processo de revisão do Plano Diretor do mu-

nicípio de Canoinhas – Santa Catarina. Este processo contemplou a re-

alização de eventos públicos e reuniões técnicas, a atualização e 

georreferenciamento dos dados municipais, a elaboração de levan-

tamentos em campo e por meios digitais, a produção de relatórios 

técnicos abordando os diversos temas que compõem as dinâmicas ur-

banas, e, por fim, a proposição de ações e a adequação da legislação 

vigente em busca de um cenário de sustentabilidade e resiliência para 

o município. 

O presente caderno tem por objetivo apresentar a síntese do processo 

supracitado, abarcando todas as etapas da Revisão do PDM de Canoi-

nhas. O conteúdo apresentado a seguir abrange desde a organização 

dos trabalhos relativos à revisão, bem como as principais questões le-

vantadas no diagnóstico temático do município e a apresentação das 

propostas elaboradas. 

A abordagem adotada neste caderno difere dos Relatórios Técnicos 

previamente produzidos, uma vez que busca destacar as principais 

informações priorizando uma linguagem gráfica e acessível.  Dessa 

forma, espera-se facilitar a apropriação dos técnicos municipais e dos 

cidadãos canoinhenses pelo conteúdo produzido.
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            O QUE É PLANO DIRETOR

O Estatuto da Cidade define as bases para o planejamento urbano 

das cidades brasileiras. Segundo o Estatuto, dentre outras obrigatorie-

dades, todo município com população acima de 20 mil habitantes deve 

elaborar um Plano Diretor, instrumento legal que define critérios de or-

denamento urbano.

O Plano Diretor deve levar em consideração o contexto da cidade, 

suas dinâmicas, potencialidades e deficiências para traçar diretrizes a 

serem seguidas pelos próximos 10 anos, que possibilitem um melhor 

desenvolvimento do município. Definido pela legislação federal, este 

processo deve contar com participação popular, na qual moradores 

deverão opinar e ajudar a definir o futuro de sua cidade. Questões 

como uso e ocupação do solo, zoneamento urbano e sistema viário 

são pensados em conjunto, buscando ordenar todas as dinâmicas de 

maneira compatível, considerando suas relações e interdependências.

O Plano Diretor é um importante instrumento de planejamento, pois 

permite direcionar esforços para alcançar um melhor desenvolvimento 

urbano, promovendo cidades mais justas, sustentáveis e com maior 

qualidade de vida.

O município de Canoinhas passa hoje pela sua primeira revisão do Pla-

no Diretor Municipal. Aspectos desenvolvidos pelo último plano, seus 

efeitos e as novas dinâmicas urbanas são levadas em consideração 

para elaborar um novo plano de ação urbana que será posto em prática 

ao longo da próxima década. O processo de elaboração foi realizado 

em diferentes etapas e contou com a participação da Prefeitura Munici-

pal em conjunto com a sociedade civil. 

URBTECTM, 2019



6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

PREFEITO MUNICIPAL: Gilberto dos Passos

VICE PREFEITO MUNICIPAL: Renato Jardel Gurtinski

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Secretário: João Engelberto Linzmeier

Engenheiro Civil: Benedito Therézio de Carvalho

Engenheira Civil: Fernanda Anselmo 

Engenheiro Civil: Tiago Murbach 

Engenheiro Eletricista: Adilson Eduardo Sobczack

Fiscalização: Nelson de Lima

Fiscalização: Michele Adriano Grosskopf

Assistente Técnico: Dorval Padilha Junior

Agente Administrativa: Liliane Taís Grosskopf

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 

E ORÇAMENTO

Secretário: Diogo Carlos Seidel

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretária: Cintia Aguiar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária: Rosemari Schiessl dos Passos

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚS-

TRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Secretário: Marcos Tiago Gonçalves

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Secretário: Itamar Zakaluzne

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Secretário: Régis Schadeck

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretário: Agostinho Machado FIlho

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretário: Luiz Alceu Witt Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretária: Kátia Oliskowski Munhoz



7

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CANOINHAS

Diretor: Handerson Luiz Melo

DEFESA CIVIL

Coordenador: Dario Gravi Gonçalves

FUNDAÇÃO CULTURAL HELMY WENDT MAYER

Gestor Cultural: Roberto das Neves

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Diretor Presidente: Francisco de Assis Ferreira da Silva

NÚCLEO GESTOR E 
COMISSÃO TÉCNICA

NÚCLEO GESTOR (NG)

João Engelberto Linzmeier - Secretário Municipal de Planejamento

Fernanda Anselmo - Engenheira Civil

Liliane Taís Grosskopf - Agente Administrativa

Handerson Luiz Melo - Diretor de Trânsito

COMISSÃO TÉCNICA (CT)

Tiago Murbach - SMP

Jessica de Jesus Vieira - SMAS

Marina Haag - Departamento Jurídico

Andreia Fontana Kauva - SMAFO

Luiz Ricardo Kraus Selenko - Defesa Civil

Rafaeli Maize Zieruth - SMS

Marcio Bonete Cavalheiro - Fundação Cultural

Michele Fernanda Gonçalves Padilha Pereira - SMH

Hercílio Adriano Rodrigues Figueiredo – SME



8

EQUIPE TÉCNICA URBTECTM

COORDENADOR GERAL: ENGENHEIRO CIVIL

Gustavo Taniguchi

COORDENADORA SETORIAL PLANO DIRETOR: ARQUITETA URBANISTA 

Zulma das Graças Lucena Schussel

COORDENADOR SETORIAL PLANO DE MOBILIDADE: ARQUITETO URBA-

NISTA Paulo Cavalcanti de Albuquerque

COORDENADORA OPERACIONAL: ARQUITETA URBANISTA

Manoela Fajgenbaum Feiges

ADMINISTRADORA: Mari Ligia Carvalho Leão

ADMINISTRADORA: Viviane Cristina Cardoso

ADVOGADA: Luciane Leiria Taniguchi

ADVOGADO: Claudio Marcelo Rodrigues Iarema

ARQUITETA URBANISTA: Ana Cecília Parisi

ARQUITETA URBANISTA: Graciele Pedroso Busko

ARQUITETA URBANISTA: Jussara Maria Silva

ARQUITETA URBANISTA: Lissandra Baldissera

ARQUITETO URBANISTA: Leonardo Fernandes de Campos

ARQUITETA URBANISTA: Tami Szuchman

ENGENHEIRA AMBIENTAL: Evelin de Lara Pallú

ASSISTENTE SOCIAL: Tatiana Hellender de Quadros Zarth

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO: Máximo Alberto S. Miquelles

ENGENHEIRA CIVIL: Vanessa Fontana Godoi

ENGENHEIRO CIVIL: Tiago Otto Martins

GEÓGRAFO: Augusto dos Santos Pereira

GEÓLOGA: Fabiana Marcon Bettu Herbst

JORNALISTA: Paulo Victor Grein

SOCIÓLOGA: Suely Fischer de Morais

ESTAGIÁRIOS:

Ana Lucia Ceccon | Arquitetura e Urbanismo

Carolina Miskalo | Arquitetura e Urbanismo

Karina Tonietto | Arquitetura e Urbanismo

Lucas Alves de Castro | Arquitetura e Urbanismo

Renato Stall Filho | Arquitetura e Urbanismo

Sabrina Kurchaidt | Arquitetura e Urbanismo

Vanessa de Carli Gomes | Engenharia Civil



9

SUMÁRIO

ETAPA 01 - ESTRUTURAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E METODOLOGIA.....................................................10

ETAPA 02 - DIAGNÓSTICO..........................................................................................................................16
CONTEXTO   REGIONAL.................................................................................................................................18
EIXO SOCIOECONÔMICO..........................................................................................................................20
EIXO AMBIENTAL........................................................................................................................................24
EIXO SOCIOESPACIAL................................................................................................................................28 
EIXO INFRAESTRUTURA.............................................................................................................................32
EIXO INSTITUCIONAL  E ASPECTOS LEGAIS.................................................................40
EFETIVIDADE DO PLANO DIRETOR VIGENTE................................................................42
CENÁRIOS.............................................................................................................................44

ETAPA 03 - DIRETRIZES E PROPOSTAS................................................................................................46
CONCEITUAÇÃO E CENÁRIO DESEJÁVEL............................................................................................48
REORDENAMENTO TERRITORIAL............................................................................................52
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS............................................................................................68
PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE...........................................................................................70
CENTRO HISTÓRICO DE MARCÍLIO DIAS...........................................................................................72

ETAPA 04 - MINUTAS DE LEI.....................................................................................................74
ETAPA 05 - PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS..........................................................78
SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE..............................................................80
INDICADORES DE MONITORAMENTO...............................................................................82
PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS...........................................................................84

CONSIDERAÇÕES   _FINAIS...........................................................................................................................98

REFERÊNCIAS.................................................................................................................................................100



10



11

01 ESTRUTURAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E
METODOLOGIA

A Etapa 1, apresentada neste capítulo, corres-

ponde à fase inicial dos trabalhos, em que fo-

ram planejadas as atividades decorrentes da 

revisão do Plano Diretor, tais como elaboração 

de relatórios, realização e divulgação de even-

tos, entre outros.  O objetivo desta etapa con-

sistiu em balizar as expectativas da Prefeitura 

Municipal, as exigências do Termo de Refe-

rência e os objetivos do Plano Diretor, visando 

a eficiência técnica e a otimização dos trabalhos. 

Nesse sentido, o Plano de Trabalho, principal 

relatório produzido nesta fase, define e detalha 

as metodologias empregadas por etapa, bem 

como ordena a produção de relatórios e reali-

zação de eventos.

Esta etapa refere-se ao Relatório Técnico 01 

da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

A Revisão do PDM de Canoinhas foi estrutu-

rada a partir de cinco etapas, a saber:

Etapa 1 – Estruturação, Mobilização e Meto-

dologia.

Etapa 2 – Diagnóstico e Avaliação do Plano 

Diretor Vigente.

Etapa 3 – Diretrizes e Propostas.

Etapa 4 – Minutas de Lei.

Etapa 5 – Plano de Ação e Resumo 

Executivo.
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ETAPAS DO PLANO

ESTRUTURAÇÃO, 

MOBILIZAÇÃO E 

METODOLOGIA

DIAGNÓSTICO

DIRETRIZES E 

PROPOSTAS

MINUTAS DE 

LEI

PLANO DE AÇÃO 

E RESUMO

EXECUTIVO

Apresenta a metodologia adotada para revisão do Plano, descreve atividades referentes ao desen-

volvimento dos trabalhos e pesquisas. São definidos o cronograma e as estratégias de comunica-

ção para participação popular.

Levanta e analisa as condições atuais do município de Canoinhas.

Apresenta diretrizes e propostas para a Revisão do Plano Diretor. Fornece à gestão pública subsí-

dios para tomada de decisões a partir de áreas prioritárias de ação.

Refere-se à revisão e à elaboração da legislação necessária para viabilizar a implementação do 

Plano Diretor.

Define ações e projetos necessários, categorizados por prioridade, para implementação do Plano 

Diretor. Indicam-se possíveis fontes de recurso, prazos, responsáveis, e índices de monitoramento 

para análise de efetividade das propostas.

ETAPA
 01

ETAPA
 02

ETAPA
 03

ETAPA
 04

ETAPA
 05
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NG CT

CTAGA

URBTEC™

NÚCLEO DE GESTÃO

Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, possui, 
dentre outras, a atribuição de Gestão Técnica e Política.

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

Representantes do Conselho Municipal do Plano Diretor, da Câmara 
Municipal e outros segmentos da sociedade, possui, dentre outras, as 
seguintes atribuições: participar dos espaços de colaboração e avaliar, 
monitorar o conteúdo técnico produzido.

COMISSÃO TÉCNICA

Formada por técnicos das secretarias municipais, possui as seguintes 
atribuições, entre outras: fiscalizar o processo e disponibilizar informa-
ções técnicas à consultora. 

COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO

Formada por técnicos de diversas secretarias municipais possui, dentre 
outras atribuições, disponibilizar informações e documentos. 

PAPEL DOS ENVOLVIDOS
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ETAPAS, PRODUTOS E EVENTOS

ETAPA 
02

RELATÓRIO 01 - PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO 02 - PARTICIPAÇÃO DOS 

EVENTOS

OFICINA DE LEITURA TÉCNICA

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ETAPA 
03

ETAPA 
01

Estruturação, 
Mobilização e 
Metodologia

Diagnóstico
e Avaliação do 
PDM Vigente

Diretrizes e 
Propostas

RELATÓRIO 03 - DIAGNÓSTICO E 

ANEXOS

RELATÓRIO 04 - PARTICIPAÇÃO DOS 

EVENTOS

1ª OFICINA COMUNITÁRIA

1ª OFICINA TÉCNICA

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

REUNIÃO MODELAGEM DO SISTEMA 

VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO

REUNIÃO TÉCNICA DIAGNÓSTICO

RELATÓRIO 05 - DIRETRIZES E 

PROPOSTAS

RELATÓRIO 06 - PARTICIPAÇÃO DOS 

EVENTOS 

2ª OFICINA COMUNITÁRIA

2ª OFICINA TÉCNICA

3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO  

TÉCNICA

3 REUNIÕES DIRETRIZES/PROPOSTAS

1 REUNIÃO USO E OCUPAÇÃO SOLO

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

URBTECTM, 2019 URBTECTM, 2019 URBTECTM, 2019
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“Para a elaboração do Plano Diretor é pre-

ciso um acompanhamento da população 

em todas as etapas previstas, garantin-

do a visão da sociedade nos processos de 

leitura do território, na visão de futuro e na 

definição das estratégias, bem como na 

pactuação dos instrumentos e na estrutu-

ração da gestão democrática que deverá 

ser realizada para sua implementação e 

posterior monitoramento.”

Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores

Ministério do Desenvolvimento Regional, 2020,  p.19

ETAPA 
04

ETAPA 
05

Minutas de Lei Plano de Ação
e Resumo
Executivo

RELATÓRIO 07 - MINUTAS DE LEI RELATÓRIO 08 -  PLANO DE AÇÃO E 

INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE MONI-

TORAMENTO E CONTROLE

RELATÓRIO 09 - PARTICIPAÇÃO DOS 

EVENTOS
5ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

2 VIDEOCONFERÊNCIAS

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

4ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

URBTECTM, 2020 URBTECTM, 2020 URBTECTM, 2020URBTECTM, 2020
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02 DIAGNÓSTICO 
E AVALIAÇÃO
PDM VIGENTE

A análise por eixos possibilitou a identificação 

de condicionantes e tendências do município 

ante os diversos temas abrangidos pelos ei-

xos, consolidando os cenários atual e tenden-

cial de Canoinhas. 

A seguir são apresentadas as principais infor-

mações recolhidas durante a Etapa 2 – Diag-

nóstico e Avaliação do Plano Diretor Vigente. 

A íntegra do conteúdo produzido pode ser 

consultada no Relatório Técnico 3 – Diagnós-

tico. 

O presente capítulo dedica-se à apresenta-

ção do Relatório Técnico 03, o diagnóstico 

do Município de Canoinhas, elaborado a 

partir de material produzido pela prefeitura, 

órgãos públicos, instituições de pesquisa e 

pela participação da população e da socie-

dade civil organizada através das Oficinas de 

Leitura Comunitária.

A metodologia de elaboração do diagnóstico 

considerou a análise a partir de eixos temá-

ticos, a saber: Ambiental, Socioeconômico, 

Socioespacial, Infraestruturas, Institucional e 

Mobilidade.  
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CONTEXTO 
REGIONAL
No que tange à escala interurbana ou urbano-re-

gional, as análises correspondem à inserção da 

cidade de Canoinhas em processos de articula-

ção para funções que envolvem centros urbanos 

de diferentes hierarquias em uma rede urbana 

na qual ocorrem trocas, complementaridades e 

competições entre os diversos núcleos.

Presença em contexto urbano-
regional dotado de infraestruturas, 
serviços e cadeias de negócios 
bastante maduros para funções 
urbanas em diferentes escalas, da 
local à global, e em crescente nível 
de intensidade tecnológica e de 
emprego de capital.

Possui necessidade de funções urbanas encontra-

das em centros de hierarquias superiores, como 

Mafra (Centro Sub-Regional B) e Joinville (Capital 

Regional B) (IBGE, 2007). Essa condição de Ca-

noinhas na rede de cidades a coloca na região 

imediata de articulação urbana de Mafra e na re-

gião intermediária de articulação urbana de Join-

ville.

A posição estratégica de Canoinhas no seu con-

texto regional não se refere somente à sua capaci-

dade de prover serviços urbanos e a seu acesso a 

outros centros agregadores desses serviços, mas 

também à sua articulação em cadeias produtivas 

eminentemente rurais, sobretudo na agropecuária. 

Segundo o IBGE (2015), Canoinhas se insere na 

Região Rural de Ponta Grossa.  A região é alta-

mente produtiva e articulada, capitaneada princi-

palmente por funções do agronegócio presentes 

em centros maiores como a cidade de Ponta Gros-

sa.

O estudo Região de Influência 
das Cidades – REGIC (2018) 
– apresenta Canoinhas na 
posição de centro sub-regional 
B, caracterizado por 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).

REGIÃO RURAL DE PONTA GROSSA - IBGE (2015)

REGIÃO DE ARTICULAÇÃO IMEDIATA DE MAFRA (SC) - IBGE (2007)

REGIÃO DE ARTICULAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE JOINVILLE - IBGE (2007)
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EIXO SOCIOECONÔMICO
ESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA

Entre os levantamentos necessários sobre aspec-

tos socioeconômicos do município, encontra-se a 

caracterização de sua estrutura econômica, que 

corresponde ao diagnóstico da situação dos se-

tores primário, secundário e terciário da econo-

mia.

O PIB de Canoinhas, no ano de 2016, foi da or-

dem de R$ 1,5 bilhão, o que corresponde a um 

PIB per capita de pouco menos de R$ 27 mil. As-

sim, Canoinhas é o 34º município catarinense no 

ranking do PIB e 157º em PIB per capita, entre os 

295 municípios do estado.

A estrutura econômica do município de Canoinhas 

segue uma lógica comum àquela da média do 

Brasil, com participação proeminente do setor de 

serviços.

Serviços
43%

Indústria
17%

Agropecuária
16%

Administração e 
Serviços Públicos

15%

Impostos
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DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGOS

Canoinhas conta com 1.974 unidades em-

presariais locais que empregaram formal-

mente 13.393 trabalhadores em 2017. Es-

ses postos de trabalho remuneraram, em 

média, 2,2 salários mínimos, o que gerou 

um aporte de salários da ordem de R$ 310 

milhões naquele ano (IBGE, 2017).

Acerca da estrutura de 
emprego municipal, os 
setores da indústria, comércio 
e serviços são os maiores 
responsáveis pela geração 
do emprego formal, o qual 
encontra-se crescente em 
Canoinhas. 

S
A

Ú
D

E
 E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
S

O
C

IA
IS

C
IÊ

N
C

IA
 E

 
T

E
C

O
N

O
L

O
G

IA

OCUPAÇÃO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO      
NACIONAL  DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE) 

...

4%

4%

3%

3%

11%
C

O
M

É
R

C
IO

IN
D

Ú
S

T
R

IA
 D

E
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
A

D
M

IN
IS

T
R

A
Ç

Ã
O

P
Ú

B
L

IC
A

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

35%

20%

10%

5%

5%
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
E

 L
O

G
ÍS

T
IC

A

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

C
IV

IL
H

O
S

P
E

D
A

G
E

M
E

 A
L

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

D
E

M
A

IS
A

T
IV

ID
A

D
E

S

PRINCIPAIS PONTOS:

• Predominância de participação do setor de serviços no Valor Adicionado Fiscal.

• Participação de produtos agropecuários e industriais na composição de especializações econômicas 

voltadas para mercados externos.

• Exportações caracterizadas por produtos de baixa intensidade tecnológica.

• O município conta com diversos produtos agropecuários e extrativos relevantes, entre eles erva mate, 

madeira, soja, milho, fumo, frango e suínos.
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DEMOGRAFIA
 

Os resultados do levantamento censitário de 2010, 

último realizado no Brasil, mostram que o município 

de Canoinhas contava com 52.765 habitantes na-

quela data (26º município mais populoso de Santa 

Catarina, e 565º do país), dos quais 39.273 (74,4%), 

moravam em áreas urbanas, enquanto 13.492 

(25,6%) em áreas rurais. Tomando-se a projeção do 

IBGE para o ano de 2018, é possível se depreender 

que há a expectativa de um crescimento anual na 

casa dos 0,4%. 

Patamar populacional médio-baixo, 
configurando o 26º município mais 
populoso de Santa Catarina em 
2010.
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• Após período de perda populacional, nos últimos 

anos observa-se uma estabilidade populacional, 

com ritmo de crescimento anual modesto, por volta 

de 0,4%.

• Inversão de perfil urbano-rural da população des-

de a década de 1970, com decréscimo constante da 

participação da população rural no total municipal.

• Forte ritmo de crescimento populacional urbano en-

tre os anos de 1970 e 2010, com estabilização recen-

te em ritmo de aproximadamente 0,3% ao ano.

• Atratividade de migração em ritmo relativamente 

baixo.

• Estrutura etária com início de diminuição da popula-

ção em primeira infância, predominância de adultos 

e adultos jovens, com baixa participação de idosos.

• Padrão predominante de baixo adensamento popu-

lacional, com alguns pontos com maior aglomeração.
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Principais demandas em Pediatria e 
Educação Infantil

Demandas do Ensino Básico: 
Fundamental e Médio

Ensino Profissionalizante e Superior,  
Inserção no Mercado de Trabalho

População Economicamente Ativa já 
inserida no mercado

Desenvolvimento de programas de saú-
de específicos para idosos
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MOVIMENTOS PENDULARES

O município apresenta alta taxa de atração e bai-

xa de repulsão. Em outras palavras, consegue 

reter seus trabalhadores e estudantes, bem 

como atrair a população de fora. Isso porque a ci-

dade possui empreendimentos comerciais, além 

de contar com escolas de ensino fundamental e 

médio, Instituto Federal e universidades.

A cidade com maior intensidade 
de viagens pendulares com desti-
no a Canoinhas é Três Barras, se-
guida por Major Vieira e Bela Vista 
do Toldo. As demais cidades, Monte 
Castelo e Irineópolis, possuem um 
movimento bem baixo. 
Por sua vez, o município que mais 
recebe a população de Canoinhas 
é Três Barras, seguido por Bela Vis-
ta do Toldo e Porto União. Vale res-
saltar que não há deslocamento de 
Canoinhas para Irineópolis, Major 
Vieira e Monte Castelo. (IBGE, 2010)

PERCENTUAL SOBRE OS DESLOCAMENTOS TOTAIS:

DE CANOINHAS PARA OUTRO MUNICÍPIO

DO MUNICÍPIO  DO ENTORNO PARA CANOINHAS
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PROJEÇÕES POR BAIRROS

Para adequação da capacidade de suporte futura, 

é necessária a projeção da população. 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. (WALDVOGEL,1998) 

Destaca-se que o método adotado para projetar 

a população de Canoinhas para os próximos 10 

anos é uma estimativa. Sua sede acomoda com 

predominância baixas e médias densidades. As 

áreas consideradas densas são aquelas superio-

res a 100 hab/ha.  

Apenas dois setores censitários apre-
sentam elevadas densidades, locali-
zados no bairro Industrial I e Campo 
d’Água Verde, que possuem juntos, 
em 2019, quase 35% de toda popu-
lação do distrito Sede.

Estima-se que haverá a diminuição da população 

residente no Centro, entretanto pondera-se que o 

uso predominantemente comercial e de serviços 

influencie nestes valores. Os bairros que apresen-

tam maiores porcentagens de crescimento são o 

Industrial I, Alto da Tijuca, Boa Vista e o Campo 

d’Água Verde.  

00 - 25,00

25,01 - 50,00

50,01 - 75,00

75,01 - 100,00

DENSIDADE POP. LÍQUIDA
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EIXO AMBIENTAL

Geologia

Ventos mais frequentes vêm do norte nos meses 
de maio a agosto e do sul de agosto a maio. A 
velocidade média do vento em Canoinhas não 
apresenta variações significativas durante o ano. 
Os valores variam aproximadamente a menos de 
0,4km/h até 4,3km/h durante praticamente todo o 
ano. (Weather Spark,2019)

Clima

Ventos

Geomorfologia

Solos

Declividades

Hidrografia
Os principais rios do município são: Rio Canoinhas, 
Rio Negro, Rio Iguaçu, e Rio Timbó. Apresenta três 
grandes sistemas fluviais, as bacias dos rios Canoi-
nhas e Negro, e do rio Paciência, que cruza o muni-
cípio em sua porção central. Destaca-se a bacia do 
rio Canoinhas, cuja área maior de drenagem está 
localizada na Sede do município.

A temperatura média anual fica entre 17ºC e 18ºC, 
com verões mornos, mais úmidos que o inverno, 
precipitações uniformes durante todos os meses do 
ano, sem apresentar estações secas e com ocorrên-
cias de geadas frequentes durante os períodos mais 
frios.Canoinhas apresenta, em sua composição litológi-

ca, rochas de idades que vão do Paleozóico até 
o Cenozóico. Afloram, na região, rochas da Bacia 
Sedimentar do Paraná, sendo assim unidades lito-
estratigráficas do segundo e terceiro planalto catari-
nense. (Boletim de geociências da Petrobrás, 2007)

Segundo o Atlas Geográfico de Santa Catarina, Ca-
noinhas apresenta três unidades geomorfológicas 
recobrindo seu território: Planície Fluvial, Patamar 
de Mafra e Planalto dos Campo Gerais. 

A região do município de Canoinhas está contex-
tualizada praticamente pelos solos cambissolos e 
latossolos e em menor proporção compreende os 
gleissolos, neossolos e o nitossolo. (SIBCS, 2013)

Altitude média de 839 m acima do nível do mar. To-
pografia se caracteriza por áreas com declividades 
suaves a suavemente onduladas, áreas de baixa-
das próximas aos rios com declividades de 0% a 
5%. A Sede se caracteriza principalmente por baixos 
topográficos de 5% a 20%. 
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Minérios

Flora

Canoinhas apresenta 286 processos de mineração, mas somente 110 desses 

processos encontram-se ativos. Observa-se que a substância mineral de maior 
representatividade de arrecadação é a argila. A geologia e a geomorfologia de 

Canoinhas foram responsáveis pela geração dessas jazidas de argila, utilizadas 

como matéria prima para fabricação de cerâmica, tijolos, telhas e manilhas. 
Normalmente, essas jazidas estão localizadas nas planícies de inundação dos 

rios que cortam o município. (ANM,2019)

No Segundo Planalto Catarinense, a vegetação predominante é a floresta ombró-

fila mista, que também é conhecida como Floresta de Araucárias. É um ecos-

sistema originário do bioma Mata Atlântica. No município de Canoinhas, é carac-

terizada pela ocorrência de espécies naturais como a erva-mate, araucária, 
bracatinga, imbuia, canela, e algumas espécies de madeiras brancas e de 
matas de capoeiras. (KLEIN, 1978)

No limite entre Canoinhas e Três Barras, a Floresta Nacional de Três Barras 
– FLONA tem como vegetação nativa associações de Araucária e Imbuia entre 

outros. A unidade recebe atualmente entre 7 mil e 8 mil visitantes anuais e é 

uma área de grande interesse de pesquisas.URBTECTM, 2019

Áreas Verdes PreserVadas

O município de Canoinhas apresenta algumas porções de áreas verdes preservadas. 

Por meio do mapeamento por imagem aérea, foram identificados lotes públicos em 

que se percebem massas de vegetação. Estas áreas foram avaliadas considerando 

a possibilidade de sua utilização enquanto parques para uso dos munícipes e como 

forma de potencializar o turismo na região.
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ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

A resolução COMDEMA nº 005/2011, determina 

como áreas de risco à inundação aquelas abai-

xo da cota altimétrica 761 m. Em 2019, a consul-

toria recebeu as cotas de recorrência de inunda-

ção. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina 

solicitou à empresa Fractal Engenharia um estudo 

hidrológico que resulta em previsões de manchas 

de inundações para o município de Canoinhas. 

Através de estudos hidráulicos e hidrológicos, a 

empresa foi capaz de apresentar mapas com co-

tas de recorrência de cheias para períodos de 

2, 5, 10, 25, 50, 100 e 1000 anos. Esse material 

serviu como subsídio para determinação de níveis 

restritivos para uso e ocupação do solo na área 

urbana do município, determinando quais por-

ções requerem maior atenção e necessidade de 

critérios mais específicos para edificações. 

Determinou-se a utilização da cota 
de recorrência de 50 anos para 
definição de limites de parâme-
tros mais restritivos no município, 
sendo que, abaixo dessa cota de 
recorrência, áreas edificáveis irão 
necessitar de critérios mais espe-
cíficos para construção. 

2 anos

5 anos

10 anos

25 anos

50 anos

100 anos

1000 anos

COTA
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_______  O mais restritivo, deve ser evitado o uso 

e ocupação.

_______  Requer uma atenção mais cautelosa em 

relação ao seu uso e ocupação. Fica localizado 

entre o rio Piedade e o rio Água Verde, na área 

urbana do município, e que apresenta baixas decli-

vidades e passíveis de serem áreas de recorrentes 

cheias e inundações. Pode ocorrer uso e ocupação 

controlados, desde que se atenda condicionantes 

adequadas.

_______  Permite o uso e a ocupação, mas requer 

cuidados especiais. É um pouco menos restritivo 

que o nível anterior, mas também é passível de exi-

gências para seu uso e ocupação.

_______  É o nível menos restritivo. Porções mais 

apropriadas para uso e ocupação antrópica.

NÍVEIS DE RESTRIÇÃO

Para analisar as áreas com restrições ao uso e 

ocupação antrópicos, foi elaborado um mapa con-

siderando 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. Após esses levantamentos realiza-

dos, optou-se por delimitar quatro níveis restri-

tivos do ponto de vista ambiental e que ficaram 

assim denominados:

Nível 1: 

Nível 2:

Nível 3:

Nível 4: 
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GUERRA DO CONTESTADO

Um fator histórico que teve grande influ-
ência no seu desenvolvimento foi, sem 
dúvida, a Guerra do Contestado, que ocor-
reu entre 1912 e 1916. O município teve 
envolvimento no conflito entre 1914 e 1915, 
quando seu interior foi várias vezes atacado 
pelos revoltosos.

EIXO SOCIOESPACIAL
CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO

Até 1960, Canoinhas era dividido em seis distritos: Canoinhas, 

Bela Vista do Toldo, Felipe Schmidt, Major Vieira, Paula Pereira e 

Três Barras. Em 23 de dezembro daquele ano perdeu os distri-

tos de Major Vieira e Três Barras e parte do distrito de Canoi-

nhas. 

Bela Vista do Toldo permaneceu distrito de Canoinhas até 1994, 

ano em que foi elevado à categoria de município.

De acordo com as Leis Estaduais nº 632 e nº 633, sua área ficou 

reduzida de 2.866 km² para 1.148,036 km², permanecendo até o 

presente, segundo IBGE (2019). 

1911

1923

1930

Emancipação administrativa pela Lei 

Estadual nº 907, denominado Santa 

Cruz de Canoinhas.

Passou à categoria de Cidade, deno-

minada Ouro Verde, buscando a valo-

rização da cultura da Erva Mate.

Nova alteração do nome do muni-

cípio, voltando ao nome inicial até a 

atualidade, com o nome apenas de 

Canoinhas.

DIVISÕES TERRITORIAIS

EVOLUÇÃO URBANA
A ocupação urbana  iniciou-se antes de 1940, na região do Arroio Monjolo. Entre as décadas de 50 e 60, 

a expansão da ocupação ficou limitada nos bairros limítrofes à região central, com maior área nos bairros 

Tricolin, Sossego e Alto da Palmeiras. A expansão continuou no sentido leste-oeste nas décadas seguintes, 

com a ocupação do bairro Industrial I, Jardim Esperança e o Campo d’Água Verde, entre os anos 70 e 

80, período que demonstra maior expansão da ocupação. Entre as décadas de 2000 e 2019, os novos 

loteamentos foram pontuais, demonstrando o baixo crescimento populacional.

No entanto, essas ocupações estão mais próximas das 

bordas do perímetro urbano, sugerindo um crescimen-

to lento e espraiado, em especial as áreas ao sul da 

rodovia BR 280 e a região nordeste do Campo d´Água 

Verde, áreas de várzea, próximas a áreas de risco de 

inundação. Conclui-se que, mesmo com áreas livres 

em bairros consolidados, Canoinhas tem criado áre-

as de loteamento nas áreas limítrofes ao perímetro 

urbano, pressionando seus limites. Destaca-se, ainda, 

a conurbação entre as áreas urbanas de Canoinhas e 

o distrito de São Cristóvão em Três Barras.

anterior

2019

1940
50
60
70
80
90
00
10

WIKIMEDIA COMMONS, 2019
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Canoinhas dispõe do Sistema Municipal de Cul-

tura – SMC (Lei nº. 5.140 de 19/07/2013). O SMC 

integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e é 

o principal articulador, no âmbito municipal, das 

políticas públicas de cultura. Canoinhas dispõe 

de diverso patrimônio arquitetônico, composto por 

exemplares de arquitetura em madeira, e religiosa 

– tais como capelas e igrejas históricas e edifícios 

históricos, como o edíficio que hoje abriga o Museu 

Histórico Orty de Magalhães Machado e Fundação 

Cultural de Canoinhas, e a Estação Ferroviária de 

Marcílio Dias.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL

IMAGEM MUSEU

DADOS SOCIOESPACIAIS POR DISTRITO

SEDEFELIPE
SCHMIDT

PINHEIROS

PAULA
PEREIRA

4,01%
DO MUNICÍPIO

PRODUÇÃO DE 
FUMO, GRÃOS E 
MADEIRA DE 
REFLORESTA-
MENTO

MARCÍLIO
DIAS

CAMPO 
D’ÁGUA
VERDE

3,57%
DO MUNICÍPIO

DESTAQUE 
PARA PRODU-
ÇÃO DE GRÃOS

6,67%
DO MUNICÍPIO

DESTAQUE 
PARA SILVICUL-
TURA

... REGIÃO ME-
NOS ANTRO-
PIZADA E DE 
MAIS DIFÍCIL 
ACESSO, 
POSSUI REMA-
NESCENTES 
FLORESTAIS 
NATIVOS

52,02%
DO MUNICÍPIO

ALÉM DE ATIVI-
DADES URBANAS, 
DESTAQUE PARA  
PECUÁRIA LEITEIRA 
E SUINOCULTURA. 
NA AGRICULTURA 
PRODUÇÃO DE 
SOJA E MILHO

... POSSUI A MAIOR 
ÁREA URBANA 
DO MUNICÍPIO, 
ABRANGE ÁREA DE 
MANANCIAL E FLO-
RESTAS NATIVOS

4,43%
DO MUNICÍPIO

PECUÁRIA, 
AGRICULTURA E 
SILVICULTURA

... TEM SUA SEDE 
CONURBADA COM 
O DISTRITO DE CA-
NOINHAS, COMPRE-
ENDE A ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA DE M. 
DIAS

29,30%
DO MUNICÍPIO

... TEM SUA ÁREA UR-
BANA CONURBADA 
COM O DISTRITO DE 
CANOINHAS E
COMPREENDE 
PARTE DA ÁREA DE 
MANANCIAL PARA 
ABASTECIMENTO 
DO MUNICÍPIO

Área Rural
Área Urbana

LEGENDA

CANOINHASIMAGENS, 2017

URBTECTM, 2019
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Quanto ao uso e ocupação do solo da área urba-

na da Sede Municipal, verifica-se  a ocupação na 

maioria dos lotes implantados restando glebas 

na periferia do perímetro urbano e poucos va-

zios urbanos na malha urbana propriamente 

dita, destes a maioria encontra-se em áreas ina-

dequadas para a ocupação.

No que se refere às atividades comerciais e de 

serviços, as ruas da área central concentram o 

maior número, no polígono formado pelas ruas 

Vidal Ramos, Duque de Caxias, Marechal Flo-

riano, Francisco de Paula Pereira e Getúlio Var-

gas. Encontra-se uma concentração de comércio 

também nos eixos viários:

• Rua Caetano Costa/Av. Rubens Ribeiro da 
Silva entre a rua Coronel Albuquerque e a 
BR 280.

• Av. Expedicionários entre a rua Francisco 
de Paula Pereira e a BR 280. 

• Rua Roberto Elke, entre as ruas Saulo Car-
valho e Rui Barbosa. 

As atividades industriais de grande porte estão 

localizadas nas porções noroeste e sudeste, 

enquanto os serviços públicos estão distribuídos 

pela malha urbana da Sede.

A BR 280, originalmente, tinha como função tor-

nar-se um umbral de crescimento urbano. No 

entanto, a ocupação ao sul foi ocorrendo, crian-

do bairros novos que já se encontram ocupados e 

gerando os problemas inerentes à sua travessia 

por pedestres, ciclistas e crianças.

USO DO SOLO URBANO

Comercial

Industrial

Residencial

Serviço Público

Prestação Serviços

Religioso

Nada consta

USOS
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HABITAÇÃO E QUESTÕES FUNDIÁRIAS
Canoinhas dispõe de Plano Municipal de Ha-

bitação de Interesse Social (Lei Municipal nº 

33/2010). O órgão gestor de habitação prefeitura 

é a Secretaria Municipal de Habitação (SMH).

O município também conta com o Conselho Muni-

cipal de Habitação instituído em 1995 e Fundo Ro-

tativo Habitacional – FROHAB, criado também em 

1995 e administrado por conselho independente.

As principais ações promovidas pela SMH são: 

Projeto Lar Legal, REURB-E e REURB-S, Contra-

tos de Regularização de Lotes, Projeto de Trabalho 

Técnico Social/Minha Casa Minha Vida, compra 

de materiais de construção pelo FROHAB. O muni-

cípio não tem o cadastro consolidado das famílias 

interessadas em programas habitacionais, o que 

inviabiliza a obtenção do número real. Estima-se 

que a demanda seja maior do que 2.500 famílias.

No mapa é possível verificar as áreas de ocupa-

ções em regularização e regularizadas, bem como 

as ainda irregulares, as quais ocorrem em menor 

dimensão, pulverizadas no perímetro urbano da 

Sede, sobretudo nas regiões periféricas. 

A SMH tem como missão garantir à po-
pulação de baixa renda o direito à mo-
radia legal, com foco na inclusão social 
e respeito ao meio ambiente, a partir de 
um processo integrado de planejamen-
to urbano com a participação da socie-
dade.

Irregulares

Em Regularização

Regularizadas

OCUPAÇÕES
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EIXO INFRAESTRUTURA

SANEAMENTO AMBIENTAL

O sistema de abastecimento de 

água para o município é realizado 

pela Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento (CASAN), e 

a captação de água bruta é rea-

lizada no rio Canoinhas.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Segundo o Relatório Anual de 

Qualidade da Água Distribuída 

(2014) da CASAN, a qualidade 

da água do manancial se enqua-

dra em classe apropriada para 

ser tratada para o consumo hu-

mano. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em 2018, foi inaugurada a esta-

ção e tratamento de esgoto de 

Canoinhas, concessionada pela 

CASAN. O projeto está na primei-

ra etapa de implantação do siste-

ma público do município com: 
No entanto, apenas cerca de 20% dos do-

micílios atendidos pela infraestrutu-

ra fizeram a ligação à rede, segundo os 

técnicos da secretaria de planejamento. 

Para as área não atendidas, em Canoinhas utili-

za-se  o sistema individual, composto pela fossa 

séptica e pelo filtro anaeróbio e/ou sumidouro.

Fonte: SNIS, 2017 

100%
da área urbana

a rede de distribuição
 de água atende

coleta e tratamento 

sanitário de 

19,54% 
da população urbana. 

Vias com 

coleta de 

esgoto

LEGENDA
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O Plano Municipal de Sane-

amento Básico atual  pontua 

as fontes de contaminação 

por ligações clandestinas de 

esgoto no sistema de coleta 

de águas pluviais, entre ou-

tros problemas e direciona o 

planejamento para a implantação de soluções susten-

táveis. Mesmo com tais esforços, Canoinhas ainda não 

possui o cadastro da rede de microdrenagem atualiza-

do, sendo um empecilho para a realização de melhorias 

na infraestrutura e até mesmo na manutenção da rede.

COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DRENAGEM URBANA

A coleta e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comer-

ciais e da limpeza urbana são terceirizados no município de Canoinhas. 

Conforme contrato n° 134/2017, os seguintes serviços são previstos: 

Coleta de resíduos sólidos residencial e comercial no pe-

rímetro urbano do município e zonas de expansão urbana 

como Marcílio Dias;

Coleta de resíduos recicláveis em todo perímetro urbano 

e rural do município; zonas de expansão urbana e rural; 

Disposição final de resíduos sólidos urbanos (domiciliar, 

comercial) em aterro sanitário devidamente licenciado, 

incluindo o transbordo e o transporte até o mesmo e a desti-

nação dos resíduos recicláveis à unidade de triagem Recan-

to da Reciclagem.

Os serviços de limpeza de lo-

gradouros públicos (corte de 

grama, varrição de ruas, calça-

das, poda de árvores, limpeza e 

conservação de jardins, praças 

e áreas externas de escolas e 

creches), são realizados por em-

presa terceirizada. Os trechos 

atendidos estão, em sua maio-

ria, próximos à área central e 

ao longo dos eixos de acesso 

à área urbana de Canoinhas. 

A destinação do lixo orgânico doméstico e comercial é realizada pela empresa 

terceirizada. Primeiramente a etapa de transbordo, realizada em Três Barras, e 

na sequência o transporte até o aterro sanitário em Mafra, cerca de 66 km de 

distância do município. 

Dentre as dificuldades no sistema de coleta de resíduos, segundo o Plano Munici-

pal de Saneamento Básico, está o acondicionamento do lixo sem padronização 

das lixeiras na área urbana, aumentando o risco de contaminação e acidentes. 

Uma das fragilidades legais com relação à temática é a falta de exigência da apre-

sentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e a falta de 

fiscalização em obras de pequeno ou grande porte.

TRÊS BARRAS MAFRA

Vias com 

varrição 

urbana

LEGENDA
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

LAZER E CULTURA E ESPORTESENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES

A estrutura física do município de Canoinhas é 
composta por:

Dentre os pontos negativos levantados junto à comu-

nidade em oficina realizada em 24 de julho de 2019, 

os equipamentos relacionados a lazer foram apon-

tados escassos, principalmente nos bairros peri-

féricos. A infraestrutura de lazer e esporte de Canoi-

nhas é composta por:

A distribuição de energia elétrica em Canoi-

nhas é de responsabilidade da Centrais de 

Energia Elétrica de Santa Catarina (CELESC).

De março de 2010 a março de 2019, do número 

de pontos de abastecimento de energia e con-

sumo em MW/h, o serviço teve um crescimen-

to na demanda de aproximadamente 21% de 

energia, com destaque ao uso industrial. 

Canoinhas é atendida pela distribuição de si-

nal 4G pelas operadoras, Claro, Tim, Oi e Vivo. 

Segundo a Anatel, como política de inclusão 

digital, em 2018 o município, em parceria com 

a empresa Lantec IDSUL Informática, disponibi-

lizou em praças públicas sinal gratuito de wi-fi, 

com capacidade de 200 acessos simultâneos. 

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, 

existe uma intenção de implantação de um parque 

urbano nas dependências da antiga extratora de 

argila, no bairro Campo d’Água Verde. Área com re-

corrente episódios de alagamento, a criação de um 

lago poderia ser recurso eficiente de contenção de 

cheias para a região da cidade.

Uma Delegacia da Polícia Militar;

Uma Delegacia da Polícia Civil;

Uma Sede do 3º Batalhão da Polícia Militar;

Um Posto da Polícia Militar Ambiental; 

Um Posto da Polícia Militar Rodoviária;

Uma Unidade do Corpo de Bombeiros;

Três unidades do CONSEG (Conselho de Se-
gurança);

Uma unidade prisional;

Nove câmeras de segurança espalhadas 
pela região central da cidade.

O município de Canoinhas possui dois ce-

mitérios municipais no distrito Sede. Am-

bos não possuem licenciamento ambien-

tal, não havendo projeto de ampliação, 

adequação ou desativação dos cemitérios 

consolidados até o momento. O município ain-

da possui outros 19 cemitérios em área rural.

Fonte: IBGE, 2010

97%
da área urbana 

atendida por 
eneregia elétrica 13 academias ao 

ar livre

Estádio Municipal 

Benedito Therezio de 

Carvalho Jr. 

5 campos 

de futebol 

comunitário

Praça Lauro Muller, 

Praça Oswaldo de Oliveira, 

Praça do Contestado, 

dentre outras

21 ginásios ou 

quadras 

escolares

Parque de Exposições 

Ouro Verde, única in-

fraestrutura que abriga 

shows e feiras
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EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO

Unidades de Centro de Educação Infantil (gestão municipal): Unidades de Ensino (gestão municipal): Unidades de Ensino (gestão estadual):

Ensino Infantil Ensino Fundamental

- Infraestrutrura CEI:

Número de alunos atendidos: Número de alunos matriculados:

A localização das escolas em áreas rurais é rarefeita, sendo possível prever,  

de acordo com IBGE (2010), que  existe déficit de atendimento.

Com relação às escolas de ensino fundamental, percebe-se a urgência em 

ampliar as instalações do Grupo Escolar Municipal Professora Xeila Eli-

sabete Cornelsen, pois a média de alunos calculada foi de 37,9 alunos por 

turma, quase oito alunos a mais do que o recomendado pela Lei Estadu-

al n° 170/98. Para as demais unidades com dados disponíveis, as médias 

são bastante satisfatórias. Observa-se que toda a área urbana está sen-

do atendida pelo raio de abrangência do serviço, e a área rural apresen-

ta uma distribuição mais satisfatória em relação às outras etapas de ensino.

Canoinhas possui oito unidades de ensino regular médio público. A ges-

tão administrativa é exclusivamente estadual, e a localização desses 

equipamentos fica restrita ao perímetro urbano. Nesse sentido, há desi-

gualdade de distribuição do serviço territorialmente, no entanto, é coe-

rente com relação à densidade populacional disponibilizada pelo IBGE.

Área Urbana:
15 unidades CEI

Área Urbana:
11 unidades

Área Rural:
 2 unidades CEI

Área Rural:
 12 unidades

Total: 
17 unidades CEI

Total: 
23 unidades 

Total: 
4 unidades 

Total: 
2.425 alunos

Total: 
7.699 alunos

Em unidades CEI: 
1.942 alunos

Gestão Municipal:
4.296 alunos

CEIs com 

lotação excedida 

CEIs com 

lista de espera

CEIs com 

capacidade 

adequada

CEIs que 

atendem a 

demanda

Lista de espera com: 202 cadastros Fonte: SME, 2019 Fonte: PME, 2015

Em escolas fundamentais, com 
ensino infantil: 483 alunos

Gestão Estadual:
3.403 alunos
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Percebe-se que a área urbana possui atendimento em 
quase toda sua totalidade, com exceção do bairro Marcí-
lio Dias e áreas ao sul da BR 280. Outra observação seria 
a falta do serviço nas localidades rurais, que necessitam 
do equipamento conforme a análise.

ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE PÚBLICA

Canoinhas possui Política Municipal de Assistência Social (PMAS) 

e o Sistema Único de Assistência Social de Canoinhas (SUAS) – 

instituídos pela Lei Municipal nº 6.121/2017.

Planos Setoriais: 

O município de Canoinhas possui o Pla-

no Municipal de Saúde (PMS) - 2018, 

este apresenta a situação atual e propõe 

ações para o período de 2018 a 2021. 

Equipamentos de Saúde (PMS, 2018):

Capacidade de Atendimento:

Cobertura segundo o Ministério da Saú-
de (2019) 

Perfil de mortalidade (% do total de mortes)

Equipamentos de Assistência Social:

Canoinhas possui gestão plena SUS, contando 

com parcerias vinculadas à Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE, à Rede Fe-

minina de Combate ao Câncer, à Associação 

de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo 

e outras Drogas – ARAD e à Associação de 

Pacientes Oncológicos de Canoinhas e região 

– APOCA.  O município dispõe de sobreaviso 

de especialidades junto à UPA-24h e Hospital 

Santa Cruz, bem como plantão presencial 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Canoinhas (2014 -2024);

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(2014-2017);

Plano Municipal de Assistência Social (2018-2021).

Área Urbana: 9 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) (inclui UBS Marcílio Dias);

Área Rural: 12 UBS; 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 

Centro (Sede).

A análise do alcance territorial dos equi-

pamentos considerou as áreas de abran-

gência descritas no PMAS e o levanta-

mento das áreas de maior vulnerabilidade 

no Município. Verificou-se que:

Atendem a 
demanda 

atual

com equipes 
atuando no 

limite

estão em 
edifícios 
próprios

com equipes 
atuando aci-
ma do limite

permitem 
ampliação

possuem 
projeto de 
ampliação

doenças do aparelho 
circulatório

 neoplasias outras

Fonte: PMS (2018)

doenças 
endócrinas, 
nutricionais 

e metabólicas

doenças 
que afetam 
o aparelho 
respiratório

69,87% 

Estratégia de Saúde da Família
      Unidades Centro de Referência de Assistência Social – totali-

zando pouco mais que 22 mil famílias referenciadas;

      Unidade  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – fila 

de atendimento de aproximadamente 20 dias;

     Unidade SEMAS (Serviço de acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes);

     Unidade de PAVI (Programa de Apoio e Valorização à Terceira 

Idade);

     UADAF (Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar);

     Conselho Tutelar; 

     Cozinha Comunitária;

     Unidade de Segurança Alimentar e Nutricional Sede.

3

1
1
11
1

1

1

1

100%

3 UN.7 UN.

100% 24%

5%

24 horas por dia de pediatria e obstetrícia na 

maternidade do Hospital Santa Cruz de Ca-

noinhas. Ainda, o município conta com o Con-

sórcio Intermunicipal de Saúde – CISAMURC. 

Para urgências e emergências, Canoinhas 

possui a UPA - 24h e Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência/Unidade de Suporte Básico 

– SAMU - USB e Unidade de Suporte Avança-

do - USA.

25,77% 12,50% 10,97% 20,15% 30,61% 
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Canoinhas é um ponto de conexão entre a Região Metropolitana de Curitiba e o norte do 

estado de Santa Catarina. Sua posição geográfica intercepta a rodovia federal BR 280 e as 

rodovias estaduais SC 120 e SC 477, esta última que conecta a cidade de Canoinhas à cidade 

de Blumenau, no Vale do Itajaí. 

De acordo com a Lei Municipal n° 064/2018 sobre o sistema viário, 

as vias que integram o sistema viário municipal são classificadas 

nas seguintes categorias: 

A principal rodovia que cruza o município 
é a BR 280. A rodovia tem destaque em ter-
mos de transporte regional por conectar a 
divisa entre os estados de Santa Catari-
na e Paraná ao polo urbano de Joinville e 
ao porto de São Francisco do Sul. O muni-
cípio  conta ainda com o início da rodovia 
estadual SC-477, que conecta Canoinhas 
a Blumenau e com trecho da SC 120, que 
conecta a cidade com Três Barras, via BR 
280.

Acessos ferroviários

Canoinhas é atravessada pela ferrovia que 
conecta Passo Fundo-RS à São Francis-
co do Sul-SC. A ferrovia, mais conhecida 
como Ferrovia do Contestado, é uma 
concessão federal da empresa Rumo-ALL 
e está desativada desde o final dos anos 
1990.

Acessos hidroviários

O município de Canoinhas é limitado ao 
norte pelo Rio Iguaçu, o qual era utilizado 
para a transposição de balsas para o mu-
nicípio de São Mateus do Sul. No momento 
o serviço encontra-se paralisado.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Acessos rodoviários

Rodovias Ferrovias Estradas Rios

Vias Estruturais são aquelas vias de trânsito mais fluido 

e que fazem ligações entre regiões mais distantes. 

Vias Conectoras são vias suplementares às vias estrutu-

rais, e são corredores de ligação entre bairros. 

Vias Coletoras são aquelas que conduzem o fluxo das 

Vias locais às vias estruturais ou conectoras. 

Vias Locais possuem fluxo calmo e servem de acesso 

aos lotes. 

Vias Marginais são aquelas localizadas às margens da 

BR 280, paralelas ao trecho que tange o perímetro urba-

no. 

Vias Especiais são aquelas de acesso a lotes enclausurados ou 

outras classificadas pelo poder público.

HIERARQUIA VIÁRIA
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Institucional

Infraestrutura

Comércio/Serviço

Industrial

Comunitário

TIPO

O município de Canoinhas dispõe de serviços de táxi, regulamentado pela 

Lei Municipal nº 2.608/93, ciclovias e legislações relativas à padronização de 

passeios públicos e à promoção da acessibilidade universal. Estes temas são 

discutidos em maior profundidade nos relatórios referentes à elaboração do 

Plano de Mobilidade Urbana. 

Atualmente, o sistema de transporte coletivo é composto apenas pelo modal 

ônibus, operado pela empresa Santa Cruz. As linhas urbanas em operação 

são: Aparecida, Cohab I, Cohab II, Jardim, Marcílio Dias, Vila Fuck e Água Ver-

de/ Campo d’Água Verde. A tarifa atual é R$ 2,90, regulamentada pelo Decreto 

189/2017.

O Polo Gerador de Viagens (PGV) é todo local e ou empreendimento capaz 

de gerar grande fluxo de pessoas. Em Canoinhas, os usos mais frequentes 

dos PGVs são industriais e comerciais. Percebe-se uma concentração des-

ses empreendimentos nas vias principais, sendo portanto um aspecto positivo 

para a ordenação do sistema viário, e fortalecendo o plano de adensamento 

das vias estruturais previstas no Plano Diretor de 2007.

FROTA VEICULAR E ÍNDICE DE MOTORIZAÇÃO, TRANSPORTE INDIVIDUAL, ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E CICLOMOBILIDADE

TRANSPORTE COLETIVO
POLO GERADOR DE VIAGEM 

Aparecida

Água Verde /

 Campo d’Água Verde

COHAB I

COHAB II

Jardim

Marcílio Dias

Vila Fuck

LINHAS DE ÔNIBUS
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ANÁLISE INTEGRADA
EIXO INFRAESTRUTURAS

Para qualificar os bairros da Sede de Ca-

noinhas quanto ao nível de infraestrutura 

básica disponível, foi realizada uma síntese 

dos dados disponibilizados pela Prefei-

tura dispostos no relatório de Diagnóstico. 

Levantou-se dados de abastecimento de 

água, coleta de esgoto, pavimentação 

viária, equipamentos de educação, equi-

pamentos sociais de saúde e oferta de 

transporte público.  Dividiu-se os serviços 

em quatro categorias, de 0% a 25%, 50%, 

75% e 100% de abrangência do serviço em 

cada bairro. Essa porcentagem é selecio-

nada através da porcentagem aproximada 

obtida pela observação analítica dos dados. 

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO MEIO ANTRÓPICO

BAIRRO MÉDIA TOTAL

CENTRO 83%

ALTO DAS PALMEI-
RAS

67%

PIEDADE 58%

TRICOLIN 79%

SOSSEGO 63%

JARDIM 
ESPERANÇA

63%

INDUSTRIAL I 63%

ALTO DA TIJUCA 50%

BOA VISTA 38%

CAMPO D’ÁGUA 
VERDE

67%

INDUSTRIAL II 58%

ÁGUA VERDE 58%

MARCÍLIO DIAS 54%

Entre 76% e 100%

Entre 51% e 75%

Até 50%

ATENDIMENTO

alto da 
tijuca

marcilio

dias

alto das

Palmeiras

boa 
Vista

centrotricolin

Piedade

jardim 
esPerança

camPo da 
Água Verde

industrial ii

Água

Verde

sossego

industrial i
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EIXO INSTITUCIONAL
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL % DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA NAS SECRETARIAS

% DE SECRETARIAS COM DEMANDAS POR ÁREA

P
re

fe
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u
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u

n
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 (

P
M

C
)

Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME)

Secretaria Municipal de Habi-
tação (SMH)

Secretaria Municipal de As-
sistência Social (SMAS)

Secretaria Municipal de Pla-
nejamento (SMP)

Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural (SMDR)

Secretaria Municipal de 
Obras (SMO)

Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS)

Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e 
Orçamento (SMAFO)

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria, Comércio e 
Turismo (SMDEICT)

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA)

Aquisição de 
Equipamentos

Adequação a 
normas de 

Acessibilidade
Contratação de 

Funcionários
Melhoria de 

Infraestrutura

POSSUEM DEMANDA NÃO POSSUEM DEMANDA NÃO INFORMARAM

SME SMAS SMP

SMS SMDEICT SMMA

CONCURSADO

COMISSIONADO

OUTROS

As Secretarias Municipais 

de Habitação; Desenvol-
vimento Rural; Obras; e 
Administração, Finanças 
e Orçamento não apresen-

taram seus funcionários por 

categoria.
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ASPECTOS LEGAIS
A legislação urbanística deve observar a neces-

sidade de estabelecer limites às atividades e 

ações humanas no espaço da cidade, no sentido 

de se preservar ou recuperar a qualidade de vida 

urbana. O Plano Diretor é a lei municipal que orga-

niza o crescimento e o funcionamento da cidade, 

para garantir a todos os cidadãos do município um 

lugar adequado para morar, trabalhar e viver com 

dignidade.

Durante o processo de revisão do PDM, além da 

Lei do Plano Diretor de Canoinhas, foram analisa-

das as demais leis urbanísticas. Estas compre-

endem a legislação citada ao lado, além da Lei de 

Parcelamento do Solo e demais leis relativas aos 

instrumentos da política urbana.  

A partir da compreensão de fatores políticos, eco-

nômicos, financeiros, culturais, ambientais, insti-

tucionais, sociais e territoriais do município, foram 

propostas alterações visando que a legislação su-

pracitada deixe de ser mero documento adminis-

trativo com pretensão de solução dos problemas 

locais e assuma função de interferirem no pro-

cesso de desenvolvimento local.

Outros instrumentos podem se incorporar ao con-

junto da legislação urbanística, como leis necessá-

rias para implementação dos novos instrumentos 

descritos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001). 

LEI DO PLANO DIRETOR

CÓDIGO DE POSTURAS

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

LEI DO SISTEMA VIÁRIO

LEI DE ZONEAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

LEI DO PERÍMETRO URBANO E EXPANSÃO URBANA

A Lei Municipal nº 61/2017, que dispõe sobre o PDM de Canoinhas, foi atualizada em 2017, sem atu-
alização da legislação urbanística a ela correlata. A lei vigente deve ser revisada com o objetivo de 
atualizar o ordenamento territorial, diretrizes e políticas públicas.

A Lei Municipal vigente (nº 22/2008), alterada pelas Leis Municipais nº  36/2011, 43/2013, 47/2013, 
deve ser atualizada em virtude da revisão do PDM. Deverá ser prevista a regulamentação dos “con-
domínios de lotes” como forma de ocupação, já que a lei vigente não o faz, e a atualização de con-
ceitos, de forma a simplificar a legislação existente.

A Lei Municipal nº 4.305/2008, alterada pelas Leis Municipais nº 6.217/2018, 4.910/2011, 4.452/2009 
e Lei Ordinária 4.342/2008, deve ser atualizada para que no processo de revisão do PDM o zonea-
mento seja compatibilizado como setorização da cidade em relação as funções e também as densi-
dades de ocupação, ocorridas na última década.

A Lei Municipal nº 64/2018 deve ser atualizada e revisada e incluir em seu conteúdo os preceitos 
estabelecidos pela Lei da Acessibilidade (Lei Federal nº 10.098/2000 e suas alterações) e pela Lei 
que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012 e suas alterações), 
os quais não foram instituídos quando de sua promulgação.

A Lei Municipal 21/2007 deve ser atualizada para se adequar ás normas federais, bem como à rea-
lidade do município. Deverão ser estabelecidas novas regras para se ter uma cidade mais moderna 
e organizada, atrair mais empresas e gerar empregos. A nova lei não visa penalizar o cidadão, mas 
auxiliar na organização da cidade.

A Lei Municipal nº 16/2007 deve ser atualizada com o objetivo de simplificar a legislação edilícia, 
deve-se observar o senso de hierarquia do simples ao complexo, considerando suas exigências es-
pecíficas. Também deve se adequar às normas federais relativas a edificações sustentáveis e ener-
géticas. Com a multiplicação de leis e decretos federais em nível geral e estaduais em nível regional, 
há a necessidade de adequação de regras locais atualmente estabelecidas.

A seguir, alguns dos principais aspectos levantados sobre a legislação urbanística vigente:
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EFETIVIDADE PLANO DIRETOR VIGENTE
Os gráficos a seguir foram elaborados a partir das respostas 

do questionário sobre o Plano de Ações proposto para o 

Plano Diretor de 2007, o qual teve por objetivo a avaliação 

do grau de efetividade das ações, bem como entender o pa-

norama atual do município com relação à concretização 

dos aspectos legais. Os questionários aplicados a partir da 

plataforma Google Forms e foram respondidos pelas secre-

tarias municipais durante o mês de julho de 2019.

As secretarias envolvidas na revisão do plano receberam 

questionários com os temas pertinentes a cada especiali-

dade. Dos dez formulários enviados, apenas cinco secretarias 

enviaram as respostas, as quais podem ser visualizadas no 

relatório técnico de anexos do diagnóstico. Desta maneira, sob 

supervisão do núcleo gestor do plano, foram concluídas as in-

formações pendentes.

Observa-se, a partir dos gráficos elaborados, que uma par-

cela significativa das ações previstas não foi identificada 

pelos técnicos municipais. 

Ações identificadas 

segundo 

Eixo Temático

21%

37%
18%

24%

32% 33%

11% 24%

29%

18%

53%

40%

5%

55%

69%

8%

23%

Destaca-se que as ações que apresentaram 
maior grau de aplicação foram dos eixos So-
cioespacial e Socioeconômico, sendo o pri-
meiro com efetividade acima de 50%. Os eixos 
que apresentaram menor porcentagem de 
ações executadas foram os eixos Institucio-
nal e Ambiental, com 23  e 21% de ações exe-
cutadas, respectivamente.
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EFETIVIDADE PLANO DIRETOR VIGENTE Fazendo uma relação comparativa entre o uso do solo atual e o zoneamento do 

Plano Diretor de 2007, percebe-se que houve certa consolidação da proposta, 

tendo em vista que os eixos de zona mista estão sendo ocupados por, em sua 

maioria, comércio, com exceção do eixo não consolidado que liga o centro da 

cidade a Marcílio Dias. Este não se consolidou como industrial, como demonstra 

o mapa gerado a partir dos dados disponibilizados pelo município, o qual mostra 

o uso principal como residencial. 

Outra zona não consolidada é a Zona de Uso Misto 3, onde percebe-se que a 

região ao sul tem caráter predominantemente residencial. O uso e ocupação do 

solo confirma que algumas áreas industriais se estabeleceram conforme a zona, 

no entanto existem indústrias fora da zona proposta. Sendo assim, permite-se 

afirmar que o zoneamento proposto em 2007 pouco se consolidou, mas foi 

importante para o desenvolvimento de eixos de adensamento nas vias de 

zonas mistas.

ZONEAMENTO VIGENTE USOS POR LOTE

Área de Preservação Permanente

Zona de Controle Ambiental

Zona de Uso Misto 1

Zona de Uso Misto 2

Zona de Uso Misto 3

Zona Residencial 1

Zona Residencial 2

Zona de Indústria e Serviço

ZONAS

Comercial

Industrial

Residencial

Serviço Público

Prestação Serviços

Religioso

Nada consta

USOS
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Com objetivo de consolidar as principais questões levantadas ao longo da 

Etapa de Diagnóstico, foram elaborados quadros síntese temáticos, que re-

lacionam condicionantes, deficiências e potencialidades dos diversos temas 

analisados nesta etapa, compondo uma visão multidisciplinar do cenário atu-

al do município. O levantamento e análise das dinâmicas municipais também 

possibilitaram o vislumbre do cenário tendencial do município.

Baixa dinâmica econômica e popula-
cional. 

Manutenção de padrões de adensamento médio-baixo 
na área urbana.

CENÁRIOS
Dessa forma, foi possível identificar as tendências que orientariam o desenvol-

vimento municipal caso não houvesse interferência externa, como por exem-

plo, a atualização da legislação urbanística e adequação das diretrizes do 

planejamento municipal, resultados desta Revisão do Plano Diretor Municipal.  

A seguir, é apresentada a síntese dos quadros.

EIXO 
SOCIOECONÔMICO

CENÁRIO ATUALEIXO CENÁRIO TENDENCIAL

Falta de incentivo ao pequeno agri-
cultor.

Permanência em posição baixa na hierarquia da rede 
urbana, servindo como centro de serviços básicos de 
alcance municipal e do seu entorno imediato.

Permanência da inserção nas cadeias do agronegócio 
regional, em subordinação à articulação efetivada em 
centros de hierarquia superior.

Degradação do corpo hídrico.
Conservação das áreas com cobertura vegetal na área 
rural.

EIXO AMBIENTAL Aumento na degradação das áreas de fragilidade am-
biental na área urbana.

Crescimento da mancha urbana sobre áreas de inun-
dação. 

Construções em áreas de risco.

Áreas de alagamento.
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CENÁRIO ATUALEIXO CENÁRIO TENDENCIAL

Processo de conurbação da Sede Canoi-
nhas com o distrito de São Cristóvão em 
Três Barras, com forte movimento pendular. 

Falta de saneamento básico. Aumento dos problemas de saúde devido
ao consumo de água contaminada.

EIXO SOCIOESPACIAL

EIXO INFRAESTRUTURA

Baixa permeabilidade do solo.

Ocupações irregulares.

Habitações populares em regiões de 
risco e ou sem infraestrutura básica.

Falta de conservação e proteção do 
patrimônio histórico.

Ocupação de baixa densidade urbana.

Vazios urbanos.

Uso comercial predominantemente
na área central, com algumas ramificações 
em vias de adensamento.

Falta de incentivo ao turismo rural.

Carência de drenagem.

Carência de creches.

Falta de profissionais médicos.

Falta de área de lazer.

Carência de pavimentação, acessibilidade das 
calçadas e iluminação pública.

Carência de ciclovias.

Falta de integração no transporte público.

Ausência de aterro sanitário municipal.

Aumento de ocorrências das cheias.

Crescimento da demanda por serviços mé-
dicos especializados.

Baixa qualidade de vida por falta de 
espaços de lazer qualificados.  

Dificuldade de mobilidade urbana.

Transporte de resíduos sólidos para 
descarte correto em outro município.  

Crescimento e consolidação do processo de 
conurbação com o distrito de São Cristóvão.

Aumento das enchentes e dos 
prejuízos inerentes à ela.

Falta de políticas municipais de 
habitação bem estruturadas e o crescimento 
das ocupações irregulares. 

Perda de exemplares arquitetônicos 
que registram a história da cidade e dos 
grupos étnicos que a construíram.

Déficit na oferta educacional pré-escolar.
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03 DIRETRIZES E 
PROPOSTAS

A Etapa 03 refere-se à elaboração das diretrizes 
e propostas, as quais devem considerar as prin-
cipais questões levantadas pelo diagnóstico téc-
nico e as perspectivas dos municípes para os 
10 próximos anos de Canoinhas. Neste sentido, as 
proposições devem conciliar critérios técnicos, 
interesses e pontos de vista diversos em torno 
do bem comum e do desenvolvimento sustentá-
vel do município. 
 
Considerando os preceitos do planejamento estra-
tégico, a seguir será apresentada a conceituação 
do cenário desejável, ou seja, aquele que se de-
seja atingir a partir da Revisão do PDM. Além disso, 
são apresentadas as diretrizes desenvolvidas vi-
sando o atingimento deste cenário. Como será pos-
sível verificar nas próximas páginas, nesta etapa 
também são formuladas as propostas de reorde-
namento territorial, que compreendem proposições 
em escala municipal e urbana para o território de 
Canoinhas. 
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A construção desse cenário é resultado da 
visão comunitária e técnica municipal.

CONCEITUAÇÃO E CENÁRIO DESEJÁVEL
O cenário desejável é construído a partir da visão 

da comunidade canoinhense para o horizonte mí-

nimo de 10 anos, em conjunto com a análise da 

equipe técnica municipal e de todos os agentes 

envolvidos na revisão do Plano Diretor de Canoi-

nhas. Nesse sentido, a URBTECTM realizou, em 18 

de setembro de 2019, uma oficina comunitária na 

Câmara de Vereadores, e outra no dia 04 de outu-

bro, no Instituto Federal de Santa Catarina, com o 

objetivo de ouvir os cidadãos e dar voz à popula-

ção no processo de planejamento urbano, através 

de uma gestão participativa.

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 as-

sentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis), 

foi atribuída com maior ênfase a ideia de cidade resiliente à Canoinhas. 

Resiliência é a capacidade de uma organização ou indivíduo lidar com pro-

blemas 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 tam-

bém reinventar-se.

URBTECTM, 2019 URBTECTM, 2019

URBTECTM, 2019
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AGENDA 21

Documento que identificava os principais problemas globais e designava recur-

sos para solucionar ou minimizar os danos causados ao meio ambiente, assi-

nado por 176 países na Conferência das Nações Unidadas Sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento.

CIDADE SUSTENTÁVEL
A “Cidade Sustentável” deve conciliar no seu planejamento o tecido urbano e suas infraestruturas com as atividades cotidianas dos seus habitantes. Os espaços 

públicos e espaços privados de primeira necessidade devem ser acessíveis a toda a população, garantindo ao território a diversidade de usos, a densificação da 

ocupação do solo - desde que os parâmetros ambientais permitam - e a utilização dos vazios já urbanizados. Resumidamente, o planejamento urbano deve favorecer 

o fortalecimento de novas centralidades, reduzindo a convergência de deslocamentos para o centro e evitar a expansão urbana desordenada. Ao longo das décadas, 

a construção de métodos para alcançar a sustentabilidade das cidades foi marcada por diversos documentos, entre eles:

1992

2001

2002

2015

AGENDA 21 BRASILEIRA

Documento elaborado pelo governo brasileiro em 2002, o qual visa o desen-

volvimento sustentável a partir da conservação do meio ambiente, justiça 

social e crescimento econômico. É um instrumento para a construção da de-

mocracia participativa.

ESTATUTO DA CIDADE

Lei Federal n° 10.257 de 2001, determina que toda cidade deve garantir o di-

reito à sustentabilidade urbana, entendido como o direito à terra urbana, à mo-

radia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.

AGENDA 2030

Documento produzido pelo PNUD (Programa das Nações Unidas), na conferên-

cia realizada em Nova York em 2015. Atualiza o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável e prevê a parceria do Estado, sociedade civil e organizações priva-

das para implantação dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
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• Garantia do acesso à habitação segura, adequada e a 
preço acessível e aos serviços básicos.

• Acessibilidade universal a transporte seguro, susten-
tável e a preços acessíveis.

• Aumento da urbanização sustentável e inclusiva, pla-
nejamento e gestão de assentamentos.

• Proteção do patrimônio cultural e natural.
• Redução do número de afetados em catástrofes, pro-

teção das pessoas em vulnerabilidade.

• Redução do impacto ambiental das cidades: destaque 
para qualidade do ar e gestão de resíduos.

• Acesso universal a espaços públicos seguros, verdes 
e inclusivos.

• Apoio de relações econômicas, sociais e ambientais 
positivas, tanto urbanas quanto rurais.

• Aumento de cidades humanas e resilientes em relação 
ao clima.

• Apoio a países subdesenvolvidos.
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CIDADE RESILIENTE

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 pla-

nejamento urbano. Tais princípios foram elabora-

dos 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) conhe-

cer o risco e tomar medidas; III) desenvolver uma 

maior compreensão e conscientização; IV) reduzir 

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

CIDADE
RESILIENTE

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR

HABITAÇÃO 

DIGNA

CAMPANHAS EDUCACIONAIS

 E DE CONSCIENTIZAÇÃO DE 

DESASTRES

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO

ESTÍMULO DE 

ATIVIDADES

SOCIAIS E 

ECONÔMICAS 

PÓS-DESASTRE

10
1 Estabeleça mecanismos 

de organização e coorde-
nação de ações com base 
na participação de comu-
nidades e sociedade civil 
organizada.

Elabore documentos de 
orientação para redução do 
risco de desastres e ofereça 
incentivos aos moradores 
de áreas de risco.

2

Mantenha informa-
ção atualizada so-
bre as ameaças e 
vulnerabilidades de 
sua cidade.

3

Invista e mantenha 
uma infraestrutura 
para redução de 
risco.

4

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

5

Aplique e faça cum-
prir regulamentos 
sobre construção e 
princípios para plane-
jamento do uso e ocu-
pação do solo.

6

Invista na criação de 
programas educativos 
e de capacitação so-
bre a redução de ris-
cos de desastres.

7

Proteja os ecossistemas 
e as zonas naturais.8

Instale sistemas de 
alerta e desenvolva 
capacitações para 
gestão de emergên-
cias em sua cidade.

9

Garanta o apoio ne-
cessário à população 
afetada e suas orga-
nizações comunitárias 
após desastres.

10PASSOS PARA 

CONSTRUÇÃO 

DE CIDADES 

RESILIENTES:

CONSIDERAR 

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS NO 

PLANEJAMENTO 

URBANO

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

 RESPONSÁVEL
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Construções em áreas de risco.
Áreas de alagamento.
Degradação do corpo hídrico.

Baixa dinâmica econômica e populacional.
Falta incentivo ao pequeno agricultor.

Falta de infraestrutura básica e áreas de
lazer.
Carência de acessibilidade nas calçadas e falta 
de creches. 
Inexistência de aterro sanitário.
Falta profissionais médicos e profissionais vete-
rinários.

Garantia do direito coletivo ao meio ambiente saudável e equi-
librado, a partir da preservação, uso racional dos recursos, da 
recuperação dos ecossistemas, da gestão e fiscalização da ocu-
pação do solo desordenado e irregular.

Garantia de condições favoráveis ao desenvolvimento econômico 
sustentável.

Universalização do acesso à infraestrutura urbana e aos serviços 
públicos correspondentes.
Equipamentos públicos seguros e acessíveis e infraestrutura 
adequada para diminuição de riscos.
Gestão eficiente dos recursos para a garantia de acesso à infra-
estrutura.

MEIO 
AMBIENTE

ECONOMIA E 
POPULAÇÃO

SANEAMENTO, 
EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Ocupação de baixa densidade urbana.
Vazios urbanos.
Baixa permeabilidade do solo.
Uso comercial predominantemente na área 
central, com algumas ramificações em vias de 
adensamento.

Ocupações irregulares.
Habitações populares em regiões de risco e ou 
sem infraestrutura básica.

Carência de ciclovias.
Falta de integração no transporte público.

Falta de incentivo ao turismo rural.
Falta de conservação e proteção do 
patrimônio histórico imóvel.

Município espacialmente organizado considerando a proteção e ge-
renciamento dos recursos naturais e construídos, oferecendo um de-
senvolvimento integrado, sustentável e seguro.
Ocupação dos vazios urbanos.
Garantia de condições de percolação de águas pluviais no solo.
Núcleos comerciais inseridos em áreas periféricas e fortalecimento de 
novas centralidades.

Garantia do acesso à moradia digna, à inclusão social e acesso 
a todos os serviços públicos essenciais.

Mobilidade urbana facilitada pelo incentivo e condições favoráveis 
de deslocamento e uso de modos não motorizados individuais e 
transporte público.

Turismo consolidado como atividade de importância econômica e gera-
ção de recursos para o município.
Proteção e valorização do patrimônio cultural móvel e imóvel, através do 
estímulo de ocupação e uso público dos bens imóveis.

CIDADE ATUAL CIDADE DESEJADA

USO E 
OCUPAÇÃO 
DO SOLO

HABITAÇÃO

TURISMO E 
PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO

MOBILIDADE



52

REORDENAMENTO TERRITORIAL

PAULA PEREIRA

A demarcação da proposta do perímetro urbano do 

distrito de Paula Pereira foi realizada através de um 

buffer de 250 m  a partir das estradas rurais que 

abrigam a maior densidade estabelecida, à noroes-

te do distrito, próximo ao rio Iguaçu, totalizando uma 

área de 1,13 km2. 

PERÍMETRO URBANO POR 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 proxi-

midades da área de maior ocupação, totalizando uma 

área de 2,09 km2. 

PINHEIROS

A proposta do perímetro urbano do distrito de Pi-

nheiros foi realizada através de um buffer de 400m 

a partir das estradas rurais que abrigam a maior 

densidade estabelecida, com área total de 2,46 km2. 

Como perímetro urbano foi considerada a localidade 

de Santa Bárbara, pois apresenta maior densidade 

populacional.
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SEDE DO MUNICÍPIO

A proposta de revisão do perímetro urbano da Sede 

de Canoinhas considera, principalmente, as seguin-

tes questões: (i) a quantidade relevante de vazios ur-

banos 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 na etapa de Diagnóstico, os va-

zios urbanos, a ampliação desordenada do perímetro 

urbano e as baixas projeções populacionais compro-

vam a necessidade de evitar a expansão excessiva 

do perímetro, uma vez que ainda existem inúmeras 

áreas remanescentes com possibilidade de ocupação.

A existência de vários imóveis inutilizados ou desocu-

pados, dispersos em toda a área urbana servidos de 

equipamentos e serviços públicos, é um das princi-

pais condicionantes para a manutenção do perímetro 

urbano da Sede. Objetiva-se o melhor aproveitamen-

to de espaços urbanos e otimização de infraestru-

turas existentes e despesas públicas.

Na proposta de revisão, são agregadas ao perímetro 

urbano apenas cinco áreas rurais, conforme demons-

tra a figura ao lado, além dessas novas áreas, algu-

mas 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.
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O Macrozoneamento Municipal 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 afe-

tem o espaço municipal.

Considerando as áreas rurais, o Macrozonea-

mento Municipal objetiva qualificar a diversida-

de e as áreas de interesse para preservação 

ambiental dos recursos hídricos, nascentes, 

cursos d’água, maciços vegetais, solos agri-

cultáveis, 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 exis-

tentes no território. 

A figura ao lado apresenta as macrozonas pro-

postas para o município de Canoinhas,   in-

cluindo os objetivos e diretrizes  para o uso e 

ocupação de diferentes porções do território 

canoinhense.  A descrição em detalhe da pro-

posta de Macrozoneamento Municipal pode ser 

consultada no Relatório Técnico  05 - Diretrizes 

e Propostas. 

MACROZONA DE PROTEÇÃO DE ÁREAS VERDES

MACROZONA DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MACROZONA DE CONTROLE DA OCUPAÇÃO

Área caracterizada pela proteção e regeneração ambiental da região onde encontra-se 
remanescentes da Floresta Ombrófila Mista.

OBJETIVO: Recuperação Ambiental.

USO DO SOLO: Restrito.

Faixa de 150m em ambos os lados a partir da Rodovia BR 280 e faixa de 50m a partir 
das Rodovias SC 120 e SC 477. São corredores de passagem da produção econômica 
intermunicipal.

OBJETIVO: Criar eixo de direcionamento do desenvolvimento.

USO DO SOLO: Atividades de médio porte compatíveis com o desenvolvimento eco-
nômico desde que aprovadas previamente licenças municipais e ambientais.

Porção sudoeste do território com predominância de relevos predominantemente aci-
dentados e com fragmentos de vegetação nativa. 

OBJETIVO:  Garantir o manejo adequado do solo, permitindo a manutenção da ativi-
dade rural existente em equilíbrio com as condições naturais do terreno e a proteção 
dos remanescentes de mata nativa.

USO DO SOLO: Atividades de reflorestamento já existentes.

REORDENAMENTO TERRITORIAL
MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
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MACROZONA URBANA

MACROZONA RURAL

Áreas Urbanas dos distritos Sede, Paula Pereira, Felipe Schmidt e Pi-

nheiros.

OBJETIVOS: 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.

USO DO SOLO: Residencial, comercial, serviços e industrial,
definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).

PARCELAMENTO DO SOLO: Conforme definição da LUOS.

Macrozona que possui maior área, compreende áreas não urbanizadas 
e de desenvolvimento de atividades rurais.

OBJETIVOS: Contribuir para desenvolvimento sustentável, agropecuá-
rio e de extração mineral em locais apropriados.

USO DO SOLO: Desenvolvimento de atividades primárias.
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SÍNTESE DA ANÁLISE EM ESCALA URBANA 

O Macrozoneamento Urbano de Canoinhas foi elaborado a partir da observação de condicionantes ambien-

tais, 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.

As figuras a seguir buscam ilustrar algumas das condicionantes consideradas para elaboração do Macrozo-

neamento Urbano, em que se destaca a elevada presença de vazios urbanos e glebas não urbanizadas e a 

presença de áreas sujeitas a inundações, sobretudo na porção leste do perímetro urbano. 

O 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). 

VAZIOS 
URBANOS

ÁREA 
INDUSTRIAL 

CONSOLIDADA

ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO

CURVA DE RE-
CORRÊNCIA 
INUNDAÇÃO

FLORESTA 
NACIONAL DE 
TRÊS BARRAS

ÁREA DE 
MANANCIAL

PRINCIPAIS 
VIAS BR 280

URBTECTM, 2019

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

URBTECTM, 2019

MOBILIDADE URBANA

URBTECTM, 2019

INDÚSTRIAS

REORDENAMENTO TERRITORIAL

MACROZONEAMENTO URBANO
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URBTECTM, 2019

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

URBTECTM, 2019

SANEAMENTO BÁSICO 

URBTECTM, 2019

FRAGILIDADES AMBIENTAIS 
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MACROZONEAMENTO URBANO

MZU-C

MZU-UM

MZU-BD

MZU-CO

MZU-I

MZU-HIS

MZU-CENTRAL
Requalificação Urbana

É área mais impermeabilizada da ci-
dade 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.

MZU-CONTROLE DE OCUPAÇÃO 
Controle

Área já urbanizada, ao norte do bairro 
Campo d’Água Verde, atrai novos mo-
radores e que, se atingirem médias e 
altas densidades, poderão sofrer re-
veses ambientais sérios. Para garantir 
um uso do solo adequado é necessá-
ria uma frequente e rígida fiscalização.

MZU-USO MISTO
Desenvolvimento Urbano

Possui menor grau de impermeabiliza-
ção 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 infraes-
trutura urbana, seu uso deve ser inten-
sificado, porém de forma controlada.

MZU-INDUSTRIAL
Fortalecimento Econômico 

É constituída da seleção de áreas que 
já dispõem de indústrias implantadas 
ou que possuem condições e infraes-
trutura adequadas para este uso.

MZU-BAIXA DENSIDADE 
Transição 

Bordas da área urbana que não devem 
ser adensadas. Ao sul áreas com bai-
xa infraestrutura segregadas pela BR 
280 e ao norte área que funciona como 
transição entre o meio urbano e rural. 
Se adensadas podem pressionar au-
mento do perímetro urbano.

MZU-HAB. INTERESSE SOCIAL 
Transformação

Objetiva a promoção do adensamento 
construtivo e populacional, das ativida-
des econômicas e dos serviços públi-
cos, a diversificação de atividades e a 
qualificação paisagística dos espaços 
públicos de forma a adequar o uso do 
solo à demanda de habitações de inte-
resse social.

MZU-EDE

MZU-EP

MZU-EDU 1, 2, 3 e 4
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MZU-EIXO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

Desenvolvimento Econômico

Eixos formados pela SC 477 e BR 280. 
Esta que divide o município em norte e 
sul, favorece a criação de eixo de servi-
ços e indústrias que poderão promover 
geração de renda para as famílias pró-
ximas.

MZU-EIXO PARQUE
Transição

Avenida parque com início na MZU-Cen-
tral até Marcílio Dias. Tem como atributo 
margear o Rio Canoinhas e ser uma linha 
de transição entre o Parque Urbano do 
Água Verde e as demais macrozonas.

MZU-EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO 
URBANA 1, 2, 3 e 4
Estruturação Viária

Principais vias urbanas, formam armadu-
ra urbana e são prioritárias para adensa-
mento e definição de fluxos de veículos 
e pedestres.
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ZONEAMENTO URBANO
O Zoneamento Urbano delimita parâmetros de uso e ocupação do solo distintos para parcelas do território urbano, visando orientar o crescimento da cidade. 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: popu-

lacional e edificado.

Os índices urbanísticos constituem os instrumentos normativos determinantes dos modelos de assentamento urbano, em função da densidade popu-

lacional e da área edificada desejável para determinada zona ou área. Os parâmetros indutores para a ocupação de um lote são, dentre outros:

Os parâmetros e índices, portanto, traduzem as intenções da política de uso e ocupação do solo urbano e tornam possível a adequação das intervenções vindou-

ras aos objetivos desta política.

TESTADA E ÁREA        
  MÍNIMAS

AFASTAMENTO MÍNIMO
DAS DIVISAS

RECUO FRONTAL
 MÍNIMO

TAXA DE 
OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO

GABARITO DE ALTURA DA 
EDIFICAÇÃO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE MÍNIMA

Caderno Ilustrado 
URBTECTM
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No caso de Canoinhas, os parâmetros das áreas 

aptas ao adensamento estão baseados nas carac-

terísticas da ocupação existente e nas intenções 

do planejamento aqui determinado. Essas áreas 

se dividem basicamente em áreas de característi-

cas de ocupação vicinais e de bairro, e outras com 

maior potencial de ocupação, definidas entre os 

principais eixos de circulação de pessoas e merca-

dorias, além da área central com suas característi-

cas peculiares e das áreas industriais e de serviços, 

que respondem pela 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 am-

bientais deverão ser resolvidos ainda na fase de 

sua instalação.

Além disso, os parâmetros visam dar caráter aos es-

paços públicos e privados e ressignificar os espa-

ços de transição da cidade, como as áreas de recuo 

frontal, que têm influência na vitalidade do espaço 

urbano. Segundo Gehl (2010) é o local onde se en-

tra e sai do edifício, onde pode haver interação da 

vida dentro das edificações e da vida ao ar livre. Es-

sas áreas de transições proporcionam uma opor-

tunidade para a vida, são as áreas onde as ativi-

dades realizadas dentro das edificações podem ser 

levadas para fora, para o espaço comum da cidade. 

Portanto, os parâmetros para áreas de centralidade 

de usos incentivam fachadas ativas, que por sua 

vez relacionam-se à circulação e à permânencia de 

pedestres, à percepção de segurança e fruição dos 

espaços públicos. 

FACHADAS E ACESSOS
CURITIBA, BRASIL

BERLIM, ALEMANHA

LONDRES, INGLATERRA

DENSIDADE CONSTRUTIVA/DEMOGRÁFICA

Áreas aptas ao 
adensamento

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

LING, 2017

LA CITTA VITA, 2011

EDUARDO PA, 2014

FACHADA ATIVA 
Ocupação da 
extensão horizontal 
da fachada  por usos 
mistos, comercial 
e/ou de serviços, 
com acesso direto 
e abertura para 
logradouro público.

Caderno Ilustrado 
URBTECTM
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Manter a área central densa, com diversidade 
de usos e atividades que garantam dinamismo 
econômico e acessibilidade da população. Pro-
posta de verticalização, com até doze pavimen-
tos e com alta densidade de ocupação.

Possibilitar maior adensamento residencial  
combinado às atividades de comércio, serviço e 
habitação transitória. Proposta de verticalização, 
com até dez pavimentos de altura e com alta 
densidade de ocupação.

Possibilitar áreas de uso misto, prevalecendo o 
uso residencial de alta densidade, além de  co-
mércio e serviços de maior porte. Áreas de uso 
misto, com até sete pavimentos, com alta densi-
dade de ocupação.

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

Área para uso industrial com lotes de 1.000m2, 
que deverão conter atividades não  incômodas 
nem nocivas à população do entorno.Deverão 
ter parecer do órgão ambiental liberando suas 
atividades no local.

Tem como objetivo localizar atividades de ser-
viços gerais e indústrias que possam conviver 
em áreas já urbanizadas sem gerar incômodos 
à vizinhança.

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

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

Tem como principal função tornar-se uma bacia 
de contenção das enchentes do Rio Canoinhas 
e seus afluentes e, ao mesmo tempo, criar uma 
área de lazer para a população de toda a cida-
de.

Priorizar uso residencial unifamiliar, multifa-
miliar, habitação transitória, coletiva e gemi-
nada. Áreas de uso residencial, com até quatro 
pavimentos e média densidade. Permitidas ati-
vidades de comércio, serviços e institucionais 
de caráter local, desde que não  incômodas à 
vizinhança.

Áreas de uso residencial e misto, com baixa 
densidade de ocupação. São áreas que neces-
sitam de uma legislação mais específica em vir-
tude dos problemas ambientais ali existentes.

Os quadros a seguir visam identifi-

car e caracterizar as Zonas e Eixos 

do Zoneamento Urbano, dando seus 

atributos e intenções principais.

ZR2 - ZONA RESIDENCIAL 2

ZR1 - ZONA RESIDENCIAL 1ZC - ZONA CENTRAL

ZT - ZONA DE TRANSIÇÃO

ZR3 - ZONA RESIDENCIAL 3 ZDE - ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

ZIE - ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL

ZOC - ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA

ZHIS - ZONA DE HAB. DE INT. SOCIAL

ZHMD - ZONA HISTÓRICA DE M. DIAS

PUAV - PARQUE URB. DO ÁGUA VERDE

REORDENAMENTO TERRITORIAL
ZONEAMENTO URBANO
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EIXOS
EDE - EIXO DES. ECONÔMICO
Atividades de serviços gerais e indús-
trias que exijam confinamento em áre-
as próprias ou sejam geradoras de 
tráfego pesado ou intenso. Deverão obe-
decer às normas específicas da rodovia.

EPAV - EIXO PARQUE DO ÁGUA VERDE
Trata-se da criação de uma aveni-
da parque que terá como atributo mar-
gear o Rio Canoinhas, da Zona Cen-
tral até a Estação de Marcílio Dias.

EDU1  - EIXO DESENV. URBANO 1
Seu objetivo é consolidar a ocupa-
ção de comércio e serviços ao lon-
go da via. Prevê-se: média densida-
de de ocupação; predominância de 
comércio e serviço de médio e pequeno porte.

EDU2 - EIXO DESENV. URBANO 2
Seu objetivo é consolidar a ocupa-
ção de comércio e serviços ao lon-
go da via. Prevê-se: média densida-
de de ocupação; predominância de 
comércio e serviço de médio e pequeno porte.

EDU3 - EIXO DESENV. URBANO 3
Seu objetivo é manter área de usos di-
versificados com atividades que garan-
tam a dinamicidade econômica e a aces-
sibilidade à população em geral e aos 
turistas oriundos de outros municípios.

EDU4 - EIXO DESENV. URBANO 4
Seu objetivo é manter área de usos di-
versificados com atividades que garan-
tam a dinamicidade econômica e a aces-
sibilidade à população, além de gerar 
transição entre residências e trafego de cargas.
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ZC ZT ZR3 ZR2 ZR1 ZOC ZHIS ZHMD

ZONA CENTRAL ZONA DE 
TRANSIÇÃO

ZONA 
RESIDENCIAL 3

ZONA 
RESIDENCIAL 2

ZONA 
RESIDENCIAL 1

ZONA DE             
OCUPAÇÃO 

CONTROLADA

ZONA DE
HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL

ZONA
HISTÓRICA 

MARCÍLIO DIAS

PERMITIDOS

Habitacional

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação em 
série. (2)

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação em 
série. (2)

Habitação Coletiva.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação 
Transitória.

Não 
Habitacional

Comunitário 2 
– culto religioso 
médio e de 
pequeno porte.

Comércio e 
Serviços Vicinais.

Comércio e 
Serviços de Bairro.

Comunitário 2 – 
culto religioso, 
lazer e cultura de 
pequeno e médio 
porte.

Comércio e 
Serviços Vicinais.

Comércio e 
Serviços de Bairro.

Comunitário 2 – 
lazer e cultura, 
saúde de pequeno 
e médio porte.(2)

Comercial e 
Serviços Vicinais.

Comercial e 
Serviços de Bairro.

Comunitário 1.

Comunitário 2 - 
lazer e cultura, 
ensino, saúde (2), 
culto religioso de 
pequeno e médio 
porte.

Comercial e 
Serviços Vicinais.

Comercial e 
Serviços de Bairro.

Comunitário1.

Comunitário 2 
– ensino, saúde 
(2), culto religioso 
pequeno e médio 
porte.

Comercial e 
Serviços Vicinais.

Comunitário 1.

Comércio e 
Serviços Vicinais.

Comércio e 
Serviços de 
Bairro.

Comunitário 1.

Comércio e 
Serviços Vicinais.

Comércio e 
Serviços de Bairro.

Comércio e 
Serviços Vicinais.

Comércio e 
Serviços de Bairro.

Comércio e 
Serviços Setoriais 
de pequeno e 
médio porte.

PERMISSÍVEIS 
(sob consulta)

Habitacional

Não
Habitacional

Comunitário 2 – 
lazer e cultura de 
médio e pequeno 
porte.

Comunitário 2 – 
ensino, saúde (2)
Indústrias Tipo 1.

Comunitário 3 – 
ensino, lazer.
Comércio 
e Serviços 
Específicos.(2) 

Comunitário 3 – 
ensino, lazer. 
Comércio 
e Serviços 
Específicos.(2)

Indústrias Tipo 1 
e 2 de pequeno 
porte.

Indústrias Tipo 1.
Comércio e 
Serviços de Bairro.

Comunitário 2 – 
lazer e cultura.

Comunitário 2 – 
ensino, saúde (2), 
lazer e cultura, culto 
religioso.

Indústrias Tipo 1 de 
pequeno porte.

Comunitário 2 – 
lazer e cultura, 
culto religioso, 
ensino.

USOS (1)

OBSERVAÇÕES:
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.
(2)  Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).
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ZIE ZDE PUAV EDE EPAV EDU1 EDU2 EDU3 EDU4
ZONA

 INDUSTRIAL 
ESPECIAL

ZONA DE
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
PARQUE URBANO 
DO ÁGUA VERDE

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
EIXO PARQUE DO 

ÁGUA VERDE
EIXO DE 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO 1

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 2

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 3

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 4

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação de Uso 
Institucional.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação 
Transitória.

Habitação 
Unifamiliar.

Habitação Coletiva.

Habitação 
Transitória.

Indústria Tipo 1 e 
2. (licenciada pela 
Secretaria de Meio 
Ambiente) (2)

Comércio e Serviços 
Setoriais.
Comércio e Serviços 
de Bairro.

Indústrias Tipo 2 
e 3 (2) de médio e 
grande porte.

Atividades de 
pesquisa.

Atividades de lazer e 
esportes.

Comércio e Serviços 
Setoriais.

Comércio e Serviços 
de Bairro.

Indústrias Tipo 2 e 3 
de médio e grande 
porte. (2)

Comunitário 2 – culto 
religioso de médio e 
pequeno porte.

Comércio e Serviços 
Vicinais.

Comércio e Serviços 
de Bairro.

Comércio e Serviços 
vicinais.

Comércio e Serviços 
de Bairro.

Comércio e Serviços 
Setoriais.

Comércio e Serviços 
de Bairro.

Comércio e Serviços 
Setoriais.

Comércio e Serviços 
de Bairro. 

Comércio e Serviços 
Setoriais de médio 
porte.

Comércio e Serviços 
de Bairro. 

Comércio e Serviços 
Setoriais de médio e 
grande porte.

Habitação 
Transitória.

Comércio e Serviços 
Específicos. (2)

Comércio e Serviços 
Gerais.

Comércio e Serviços 
Específicos. (2)
Comércio e Serviços 
Gerais

Atividades culturais 
e de educação 
ambiental.

Comércio e Serviços 
Específicos. (2)

Comércio e Serviços 
Gerais.

Comunitário 2 – lazer 
e cultura de médio e 
pequeno porte.

Comunitário 2 – 
ensino, saúde (2), 
lazer e cultura, culto 
religioso.

Comunitário 2 – 
ensino, saúde (2), 
lazer e cultura, culto 
religioso.

Comunitário 2 – 
saúde (2), lazer e 
cultura.

Comunitário 2 – 
saúde (2), lazer e 
cultura.
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ZC ZT ZR3 ZR2 ZR1 ZOC ZHIS ZHMD

ZONA CENTRAL ZONA DE 
TRANSIÇÃO

ZONA 
RESIDENCIAL 3

ZONA 
RESIDENCIAL 2

ZONA 
RESIDENCIAL 1

ZONA DE             
OCUPAÇÃO 

CONTROLADA

ZONA DE
HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL

ZONA
HISTÓRICA 

MARCÍLIO DIAS

Lote Mínimo

Área 
(m2)

400 300 300 360 360 600 200 360

Testada 
(m)

10 10 10 12 12 15 10 12

Fundos 
(m)(3)

40 30 30 30 30 40 20 30

Taxa de 
Ocupação (%)

75 65 65 50 50 35 75 50

Coeficiente de 
Aproveitamento

Mínimo - - - - - - - -

Básico 4 3,5 2,5 2 1 0,7 2 2

Máximo 6 (6) 4,5 (6) 4 (6) - - - - -

Altura (nº pav.)

Básica 7 (4) 7(4) 4 4 2 (4) 2 (4) 4 (4)
2 para lotes 
limítrofes a 
edificações 

históricas.(8) 
4 para demais 

lotes (4)Máxima 12 (6)(4) 10 (6)(4) 7 (6) - - - -

Taxa de 
Permeabilidade (%)

15 25 25 30 35 40 15 30

Recuo Frontal (m)

Recuo flexível entre 0-5m para térreo e primeiro pavimento (Fachada Ativa)  (7) 
Quando edificação de uso misto com até dois pavimentos o recuo fica facultado.                    
Edificações com mais de dois pavimentos calcular H/8, sendo no mínimo 3 m.
Em lotes de esquina, os dois primeiros pavimentos com fachadas ativas (7) terão 
recuo facultativo em todas as testadas.(5)(8)

5 (8) 5 (8) 5 (8) 3 5 (8)

Afastamento das 
Divisas (m)

Sem recuo para térreo e primeiro pavimento, ou até 7 m de altura, quando não 
houver aberturas. 
Edificações com mais de dois pavimentos calcular H/8, sendo no mínimo 1,5 m.

Sem recuo para térreo e primeiro pavimento, ou até 7 m de altura, quando não 
houver aberturas. 1,5 m para demais pavimentos. 2

OCUPAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
(3) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos.
(4) 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 2,40 m.
(5) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5 m mínimos.
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ZIE ZDE PUAV EDE EPAV EDU1 EDU2 EDU3 EDU4
ZONA

 INDUSTRIAL 
ESPECIAL

ZONA DE
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
PARQUE URBANO 
DO ÁGUA VERDE

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
EIXO PARQUE DO 

ÁGUA VERDE
EIXO DE 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO 1

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 2

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 3

EIXO DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 4

1000 800

Deverá atender as 
exigências da lei 

ambiental (4)

600 400 300 300 300 400

20 20 20 10 10 10 10 10

50 50 30 40 30 30 30 30

50 50 50 50 50 65 65 65

- - - - - - 0,5 -

2 (9) 2 (9) 2(9) 1,5 2 2,5 2,5 2,5

- - - - - - 4(6) 4(6)

4 (9) 4 (9) 4(9) 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 4

- - - - - - 7(6) 7(6)

15 15 15 30 20 25 25 25

10 5 10 m, ou indicação 
do DNIT/ DEINFRA 5 (8)

Recuo flexível entre 0-5m para térreo e primeiro pavimento (Fachada Ativa) (7). 
Quando edificação de uso misto com até dois pavimentos o recuo fica facultado.
Edificações com mais de dois pavimentos calcular H/8, sendo no mínimo 3 m.
Em lotes de esquina, os dois primeiros pavimentos com fachadas ativas (7) terão recuo 
facultativo em todas as testadas. (5)(8)

2,5 2 2 1,5 Sem recuo térreo e primeiro pavimento, ou até 7 m de altura, quando não houver aberturas.  
Edificações com mais de dois pavimentos calcular H/8, sendo no mínimo 1,5 m.

(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).
(8) Em lotes com profundidade de até 15m será permitido recuo frontal de no mínimo 3m para todos os pavimentos
(9) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras).
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INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS E IPTU 
PROGRESSIVO NO TEMPO

Com base no Estatuto da Cidade, o PDM apropria-

-se de instrumentos urbanísticos previstos em lei 

para garantir o “desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana” 

(BRASIL, 2001, s/p.). A aplicação destes instru-

mentos torna-se necessária para que sejam via-

bilizadas as diretrizes constantes no Estatuto da 

Cidade e as que nortearão a política urbana muni-

cipal. Desta forma, ficam previstos para aplicação 

no município de Canoinhas: 

USUCAPIÃO

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, previstos nos artigos 5º e 6º, do Estatuto, ob-

jetiva aprimorar o aproveitamento e destinação do solo. Com isso, controla-se a especulação imobiliária e 

evita-se o aumento indiscriminado do perímetro urbano, além de promover a racional e adequada distribui-

ção das atividadades no espaço urbano. Zonas: EDU 3 e EDU 4.

Prevista no Estatuto da Cidade pode ser individu-

al ou coletiva. No primeiro, compõe-se da pessoa 

que pratica o ato de possuir como sua certa área 

sem interrupção ou oposição, durante cinco anos, 

com a finalidade de moradia própria, ou de sua famí-

lia, desde que não possua outro imóvel e não tenha 

obtido esse direito anteriormente. 

Consiste no estudo prévio para a concessão de 

alvarás para a instalação de atividades comer-

ciais (ou empreendimentos definidos em lei que 

possam causar impacto na qualidade de vida da 

população) ao lado do Estudo de Impacto Am-

biental (EIA) possibilitam a atitude preventiva 

na ordenação urbana.

Previstas nos artigos 32 e seguintes do Estatuto da 

Cidade, vem corporificar princípio da cooperação 

entre os entes públicos (governos), iniciativa pri-

vada e demais setores no processo de urbanização. 

O Imposto Predial 

e Territorial Urbano 

(IPTU) Progressivo  

no Tempo previsto no 

Artigo 7º do Estatuto  

da Cidade, é a primei-

ra consequência pelo 

descumprimento da no-

tificação da(s) exigên-

cia(s) mencionada(s). 

Zonas: EDU 3.

Notificação da Prefeitura Mu-
nicipal

Aplicação do IPTU Progres-
sivo durante o período que 
o imóvel permanecer sem 

utilização

Possibilidade de desapro-
priação em caso de não uti-

lização

IMÓVEL NÃO EDIFICADO IMÓVEL SUBUTILIZADO IMÓVEL NÃO UTILIZADO

 ■ area maxima de 250m
 ■         dfsdfsfsfs                                              

F F F F F F F F F F -
FF

 ■
 ■   

Área máxima de 250m2

Ocupação de, no mínimo, 
5 anos initerruptos e sem
oposição
Uso para moradia 
Único imóvel

Contraprestação

Fundo da Operação Urbana
 Consorciada

Caderno Ilustrado, URBTECTM

Caderno Ilustrado, URBTECTM

Caderno Ilustrado, URBTECTM
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DIREITO DE PREEMPÇÃO

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR

TRANSFERÊNCIA DO DIREITO 
DE CONSTRUIR

PARCERIA AMBIENTAL

Outro instrumento previsto no Estatuto é a 

Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

consubstanciado a partir do artigo 28 da lei. 

Essa outorga 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 Po-

der Público. 

Pelo estabelecimento do coeficiente de apro-

veitamento, o Poder Público poderá indicar, 

no Plano Diretor, quais áreas urbanas pode-

rão ter edificações acima desse limite esta-

belecido. 

Zonas: EDU 3, EDU 4, ZC, ZT e ZR3.

O instrumento prevê desconto na aplicação da outorga 

onerosa. A compensação é dada através da adoção de 

práticas sustentáveis, que busquem melhorar a dre-

nagem urbana, minimizar as ilhas de calor, qualificar 

Previsto no artigo 35 do Estatuto da Cidade, refere-se à 

possibilidade de o proprietário transferir potencial cons-

trutivo de um imóvel para outro, podendo ser de sua 

propriedade ou de terceiro, o potencial construtivo nele 

a paisagem urbana, 

entre outros.

Zonas: ZC, ZT, ZR3, 

EDU3 e EDU4.

existente.    

A aplicação do ins-

trumento visa pro-

mover a proteção do 

patrimônio histórico e 

natural do município.

Zonas de Origem: 

ZHMD e PUAV. 

Zonas de destino: 

ZC, ZT, ZR3, EDU3 e 

EDU4. 

Com relação ao Direito de Preempção, ci-

tado nos artigos 25, 26 e 27 do Estatuto da 

Cidade, fica disposto o direito de preferên-

cia do Poder Público Municipal em adquirir 

imóveis de transações particulares, sempre 

que estes forem necessários ao cumprimen-

to das finalidades públicas de forma menos 

onerosa ao erário do que a desapropriação, 

em Canoinhas, as áreas de aplicação desse 

instrumento são aquelas com abrangência 

de até 150 m. de distância do perímetro da 

Zona do Parque Urbano Água Verde.

Zonas: Todas as limítrofes ao Parque.

Caderno Ilustrado, URBTECTM

Caderno Ilustrado, URBTECTM
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PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE
A proposta para o Parque Urbano do Água 

Verde (PUAV) provém do cruzamento de 

informações levantadas ao longo da eta-

pa de diagnóstico, em que se destaca:

O reconhecimento da paisagem natural é 

uma alternativa resiliente para o incenti-

vo de novos investimentos para a cidade. 

A proposta do Parque Urbano Água Ver-

de, com eixo de abrangência de prati-

camente norte a sul da área urbana, é 

definido como uma estrutura verde con-

dutora para a consolidação da identida-

de da cidade de Canoinhas e melhoria 

da qualidade de vida de seus habitantes.

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, sendo priorizada a inclusão de áreas pre-

servadas e livres. A área do parque é interseccionada diversas vezes pelo 

sistema viário, ou tem sua fluidez interrompida pelo estrangulamento da 

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:

O parque urbano desempenha diversas funções para a cidade e seus 
habitantes:

• promove melhorias na saúde pública;

• fortalece o contato com a natureza e a interação social;

• auxilia na proteção dos recursos naturais; 

• alivia o volume de águas da chuva na rede de águas pluviais;

• valoriza a paisagem.

40%

18%

42%

A demanda por espaços destina-

dos ao lazer da população, levan-

tado nas oficinas comunitárias;

A problemática da drenagem ur-

bana, em que há ocorrência e ala-

gamentos e inundações no centro 

da cidade, levantado pelo Relató-

rio Técnico;

Potencial para desenvolvimento 

urbano e paisagístico da cidade, 

através da valorização dos Rios 

Água Verde e Canoinhas.

PERCENTUAL DO PERÍMETRO 
ANALISADO ATINGIDO POR:

 ■ areas perme-
áveis: sem blo-
queios físicos de 

 ■ areas não per     
eáveis fisica-
mente e visual

 ■ areas permeá-
veis visual

Áreas permeáveis: sem bloqueios fí-
sicos de acessos ou visuais da área do 
parque;

Áreas não permeáveis fisicamente e vi-
sualmente ou impenetráveis: bloqueios 
físicos de acesso e visuais;

Áreas permeáveis visualmente: áreas 
de acesso bloqueado, normalmente por 
barreiras naturais, mas com permeabili-

dade visual do parque.
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Tratando-se dos setores 1, 2 e 3, a norte, é proposto 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 des-

sas propostas resultará no desenvolvimento econômico através do turismo de 

paisagem natural e histórico.  

Considera-se o Setor 4 como principal, pela localização e abrangência, portan-

to, 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.

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 e de estudo de viabilidade econômica do novo parque. Uma das estratégias 

mais utilizadas atualmente é a realização de parceria público-privada na implanta-

ção e gestão do equipamento urbano. 

Grandes obras de transformação urbana podem ser viabilizadas através da Ope-

ração Urbana Consorciada. Para a consolidação da proposta, é necessário o pla-

nejamento das etapas de implantação. 

A seguir, algumas recomendações para a viabilidade do Parque Urbano do Água 

Verde em Canoinhas. 

4
CRIAR EQUIPE 

MULTIDICIPLINAR 

(PREFEITURA + ENTI-

DADES DE APOIO)

REALIZAR

 CONSULTA 

PÚBLICA

VIABILIZAR INSTRUMEN-

TOS URBANÍSTICOS 

PARA AVALIAR A IM-

PLANTAÇÃO DO PARQUE 

LEVANTAR E FI-
NANCIAR JUNTO A 
BANCO FOMENTA-
DOR DE POLÍTICAS 
DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

ELABORAR ESTRUTURA 
DE GESTÃO E INDICA-
DORES DE AVALIAÇÃO 

DA IMPLANTAÇÃO E 
OPERAÇÃO DO PARQUE 

INDENIZAR 
EVENTUAIS 

PROPRIEDADES

REALIZAR LICI-
TAÇÃO DE PARA 
IMPLANTAÇÃO 

DO PARQUE

DESENVOLVER PLANO DE 

GESTÃO E ARRECADAÇÃO 

FISCAL E DE CAPACIDADE 

DE ENDIVIDAMENTO E PA-

GAMENTO DO MUNICÍPIO

CRIAR 

CONSELHO 

GESTOR DO 

PUAV

REALIZAR ESTUDO 

TÉCNICO PAISAGÍSTI-

COS E DE VIABILIDADE 

ECONÔMICA

1

5 7

8 9 10

6

2 3

LEGENDA
Barreiras entre Setores

Impenetrável

Permeável Visualmente

Perm. Física e Visualmente
Vias Eixo e Arteriais

Ciclovias/faixas

Ponte

Píer

Vegetação

Acesso Principal

Acesso Secundário

Paraciclo

SETOR 4

4
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O Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias, tom-
bado como Patrimônio Cultural Ferroviário 
do Iphan, é constituído por três edificações: 
a estação de passageiros, o terminal de car-
gas e o restaurante (CORREIO DO NORTE, 
2019). Elas foram construídas com duas técni-
cas construtivas: alvenaria autoportante e es-
trutura autônoma de madeira (IPHAN, 2019).

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 econô-

micas 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, é 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).

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 rá-

pido da época e transportava pessoas, mantimen-

tos e madeira. No mesmo ano de sua inauguração, 

durante a Guerra do Contestado, a Estação de Mar-

cílio Dias foi atacada e incendiada pelas pessoas 

que foram expulsas de suas terras por conta da 

construção da ferrovia.

Foi aberto um curto 

ramal que conecta-

va Marcílio Dias a 

Sede de  Canoinhas.

O ramal Marcilio 

Dias - Canoinhas 

foi desativado 

para transporte  

de passageiros.

O ramal Marcilio 

Dias - Canoinhas foi 

definitivamente de-

sativado, encerran-

do suas atividades. 

As edificações do conjunto se degra-

daram até que, em julho de 2019, foi 

realizada abertura do processo lici-

tatório para contratação de serviços 

de restauro do Conjunto Ferroviário 

de Marcílio Dias, sendo a empresa 

Albatroz, de Curitiba, a vencedora da 

licitação.

1930 1960 1976

20191913

SANTOS,  2020 PFÜETZENREUTER,2020
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Portanto, a paisagem urbana do Centro His-

tórico de Marcílio Dias deve ser preservada, 

diante de novos investimentos para a explo-

ração da vocação turística da região, se faz 

necessária a limitação da Zona Histórica 

de Marcílio Dias (ZHMD). Os parâmetros e 

usos estipulados para a região devem levar 

em conta a exploração do contexto histó-

rico e propiciar a ambientação do evento 

da Guerra do Contestado. Além disso, em 

conjunto com as propostas realizadas no 

âmbito do Plano de Mobilidade, é prevista 

a qualificação das ruas do Centro Histórico, 

conforme exemplo abaixo.

Adaptado de Streetmix (2020)
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A Etapa 04 contempla a elaboração da legis-
lação que quando aprovada viabiliza a aplica-
ção do Plano.

As Minutas de Lei foram propostas a partir 
da análise técnica realizada pela consultora 
em conjunto com a equipe técnica municipal, 
visando balizar as expectativas e demandas 
dos diversos setores da sociedade, manifes-
tados ao longo do processo de revisão, sobre-
tudo nos eventos de participação pública.  

O processo de Revisão do Plano Diretor de 
Canoinhas também considerou a análise e 
revisão integrada da legislação urbanística, 
resultando em propostas de adequação, atu-
alização e complementação da legislação vi-
gente. 

04 MINUTAS
DE LEI
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MINUTAS DE LEI

MINUTAS DE LEI E DECRETOS REVISADA NOVA
MINUTA

NOVO
DECRETO

Lei do Plano Diretor

Lei do Perímetro Urbano

Código Municipal de Obras e Edificações

Código Municipal de Posturas

Lei de Parcelamento do Solo Urbano

Lei do Sistema Viário

Lei de Uso e Ocupação Do Solo

Código Tributário: Alterações em Função dos Instrumentos

Lei de Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios

Lei do Direito de Preempção

Lei da Outorga Onerosa do Direito de Construir e Parceria Ambiental

Lei da Operação Urbana Consorciada - OUC

Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

Lei das Taxas do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e RIVI

A tabela a seguir apresenta uma síntese das legislações revisadas e propostas ao longo da revisão do Plano Diretor Municipal de Canoinhas. A íntegra do conteúdo 

de cada uma das minutas de lei pode ser consultada no Relatório Técnico 7 de Minutas de Lei. 
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MINUTAS DE LEI E DECRETOS REVISADA NOVA
MINUTA

NOVO
DECRETO

Lei do Fundo Municipal de Desenvolvimento

Lei que institui Programa de Incentivo e Descontos no IPTU Verde

Lei de REURB

Lei que Regulamenta o IPTU Progressivo

Decreto de Regulamentação da Lei do Estudo de Impacto de Vizi-
nhança

Decreto de Regulamentação de Atividades de Risco

Decreto do Conselho Municipal do Plano Diretor

Decreto do Comitê Municipal de Urbanismo

Decreto de Permissão de Uso de Passeio Público

Decreto que Regulamenta a Comercialização de Alimentos e Bebidas 
Sobre Rodas em Veículos Denominados Food Trucks

Decreto que Regulamenta Estações de Transmissão de Radiocomu-
nicação

=12
LEIS

REVISADAS

+ 7
NOVAS MINUTAS 

DE LEI

+ 7
NOVAS MINUTAS 

DE DECRETO

26
TOTAL

Código Sanitário Municipal
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05 PLANO DE AÇÃO
E RESUMO 

EXECUTIVO

Esta etapa refere-se ao Relatório 08 do Pla-
no Diretor Municipal. Trata-se da última eta-
pa da Revisão do Plano Diretor Municipal. 
Nessa etapa é apresentado o detalhamento 
das diretrizes e ações propostas ao longo 
da revisão, culminando no Plano de Ação e In-
vestimentos (PAI). O PAI trata-se de um impor-
tante documento, formulado com objetivo de 
orientar os agentes públicos na realização 
investimentos e a criação de políticas públicas 
relativas ao desenvolvimento territorial. Além 
disso, também é nessa etapa que é elaborado 
o Sistema de Monitoramento e Controle, o qual 
tem papel fundamental no acompanhamento 
da implementação, gestão e avaliação do 
Plano Diretor Municipal, buscando garantir 
sua constante atualização e efetividade.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE

No processo de revisão do PDM elaborou-se o diag-

nóstico do município, a partir dele elaboraram-se 

propostas. Para sua consolidação, apresenta-se o 

Sistema Monitoramento e Controle (SMC).

Este mecanismo consiste em um 
conjunto de instrumentos admi-
nistrativos, financeiros e legais 
com o objetivo de concretizar o 
prognóstico do PDM.

O SMC deve funcionar como ferramenta para agre-

gar as ações dos diversos órgãos municipais, 

bem como as da iniciativa privada e da comuni-

dade, de maneira integrada e uniforme, contem-

plando a efetivação do pacto estabelecido no Plano 

Diretor.

Comunidade

Iniciativa
Privada

Entes
Públicos

Coordenação 
e Alinhamento 

de Ações

PROPOSTAS

Propõe-se então, a designação de secretaria ou co-

missão responsável pelo planejamento, em Canoi-

nhas, a  Secretaria Municipal de Planejamento (SMP),  

além da Comissão de Controle e Acompanhamen-

to do Plano Diretor. Ficando a cargo dessas:

a) prazos, periodicidade, metodologias e padroni-

zação das informações provenientes dos órgãos da 

administração pública para seu processamento pelo 

órgão responsável pelo Planejamento Territorial com o 

objetivo de formação de sistema de informações;

b) listagem dos indicadores de avaliação, contro-

le e acompanhamento do Plano Diretor, a partir do 

ano de implantação do Sistema de Monitoramento e 

Controle do Plano.

Podem ainda ser criadas outras comissões e equi-

pes específicas, a fim de elaborar-se propostas de 

caráter intersetorial. Propõe-se com as seguintes 

composições:

CONSELHO DE 
URBANISMO

CONSELHO DO 
PLANO DIRETOR

50% PMC +
50% técnicos 
demais instituições

PMC + 
demais atores

COMITÊ DE 
MONITORAMENTO

PMC + 
demais técnicos

INDICADORES

ECONÔMICOS

SOCIAIS

AMBIENTAIS

 ■ Divulgação anual desses indi-
cadores, tanto urbanos quan-
to rurais.

 ■ As informações produzidas 
servem de subsídio à elabo-
ração do Plano Plurianual de 
Governo e seus desdobra-
mentos anuais.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS SISTEMA DE MONITORAMENTO
Com o objetivo de propiciar a maior transparência e 

a ampla divulgação das políticas públicas municipais, 

sugere-se que o município implemente um Sistema 

de Informações Municipais, contendo documentos e 

dados permanentemente atualizados, com informa-

ções em meio digital das mais diversas áreas, como 

por exemplo:

PERFIL TÉCNICO DA EQUIPE MUNICIPAL

Para que haja o acompanhamento do planejamento, 

gestão, monitoramento e controle do PDM é adequa-

do que o município de Canoinhas conte com uma 

equipe multidisciplinar, composta por servidores 

vinculados as Secretarias de maior aderência à im-

plementação do Plano, cujo perfil dos profissionais 

sugerido é: Arquiteto(a) Urbanista, Biólogo(a), Ge-

ógrafo(a), Engenheiro(a) Civil, Sociólogo(a) ou Psi-

cólogo(a). 

O Sistema Municipal de Informações fornecerá dados 

e permitirá o acesso a informações que abarcam o 

mapeamento georreferenciado do município. Deverá 

ser composto por diferentes plataformas, que abor-

dam, cada qual, temática específica.

SOCIAIS

CULTURAIS

ECONÔMICAS

FINANCEIRAS

PATRIMONIAIS

ADMINISTRATIVAS FÍSICO-
TERRITORIAIS

GEOLÓGICAS

AMBIENTAIS

IMOBILIÁRIAS

SEGURANÇA

QUALIDADE 
DE VIDA

O Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor de Canoinhas deverá ser concebido pela Se-

cretaria ou Comissão Especial designada para este fim como ferramenta de suporte ao planejamento 

urbano da cidade. Com o objetivo de consolidar um processo de monitoramento das condições de vida 

da população, a consultora propõe que sejam observadas na concepção do Sistema:

Comparação entre os indicadores encontrados na cidade e em cada bairro com as melho-
res e piores situações encontradas, seja dentro da própria cidade, seja em outras cidades, 
regiões ou países;

Avaliação constante da qualidade de vida do município como um todo e das diferentes mi-
cro áreas (bairros), de maneira a observar sua evolução;

Caracterização de diferenciais intraurbanos da cidade, estabelecendo-se índices de condi-
ções de vida para cada micro área, permitindo-se comparação entre eles;

Disseminação das informações analíticas dos resultados globais ou locais nas áreas espe-
cíficas para que sejam estimulados processos de transformação das diferentes realidades 
locais;

Indicação das áreas que necessitam maior intervenção do Poder Público com o objetivo 
de reduzir desigualdades;

Oferecer subsídios ao planejamento urbano e à criação de políticas específicas para o mu-
nicípio, auxiliando na priorização das ações e na tomada de decisões gerenciais, inclusive 
orientando o planejamento orçamentário (Plano de Investimento, Plano Plurianual e Lei de 
Diretrizes Orçamentárias).

ANÁLISE DOS INDICADORES

Para cada indicador selecionado deverão ser reali-

zadas, sempre que possível, três análises:

INTRAURBANA: Compara as diferentes regiões da 

cidade entre si.

MULTICÊNTRICA: Compara Canoinhas a cidades 

similares.

HISTÓRICA: Compara a evolução temporal do indi-

cador permitindo também projeções futuras.

DIRETRIZ

INSTRUMENTOS 
E AÇÕES

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO E 

MONITORAMENTO
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INDICADORES DE MONITORAMENTO
Os indicadores de monitoramento do Plano Diretor foram elaborados tendo como foco os instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. A construção dos 

indicadores está pautada na seguinte sequência: introdução geral do instrumento, análise de indicadores e indicadores sugeridos. Para este caderno, foram selecio-

nados alguns dos indicadores previstos no plano, sendo que a listagem completa destes pode ser consultada no Relatório Técnico 8 do Plano de Ação e Investimentos 

e Sistema de Controle, Acompanhamento e Gestão do PDM.

POLÍTICA URBANA

GESTÃO AMBIENTAL

INDUTORES DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
• Parcelamento e Edificação Compulsórios (PEUC)
• IPTU Progessivo no Tempo.

REESTRUTURAÇÃO URBANA
• Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
• Transferência do Direito de Construir (TDC)

 • Estudo e Impacto de Vizinhança (EIV)
 • Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
 • Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
 • Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC)

INDICADORES
• Evolução da arrecadação via OODC
• Evolução de utilização de Potencial Constru-

tivo Adicional
• Evolução da razão entre uso residencial e 

não-residencial do Potencial Construtivo 
Adicional utilizado

• Distribuição de Potencial Construtivo Adicional 
utilizado, por tipo de uso do empreendimento

• Evolução do valor médio arrecadado, via 
OODC

•  % de Declarações de Potencial Construtivo 
Passível de Transferência emitidas/solicita-
das em áreas de determinada Macrozona Ur-
bana, em relação ao total emitido/solicitado.

•  % de Potencial Construtivo Passível de 
Transferência declarados em áreas de Macro-
zona Urbana em relação ao Potencial Cons-
trutivo Passível de Transferência em áreas de 
Macrozona de Proteção Ambiental do muni-
cípio.

•  % de Potencial Construtivo Passível de 
Transferência transferidos, em áreas de Ma-
crozona Urbana, em relação à somatória de 
declarados em áreas grafadas como de pro-
teção ambiental.

INDICADORES
 •  Evolução de imóveis notificados em relação ao 

total de imóveis cadastrados
 • Evolução do cumprimento da Função Social da 

Propriedade pelos imóveis notificados
 • Indicador de evolução da área de imóveis noti-

ficados que se encontram em cobrança de IPTU 
Progressivo no Tempo

 • Indicador de evolução da quantidade de imó-
veis notificados que se encontram em cobrança 
de IPTU Progressivo no Tempo

INDICADORES
 • Distribuição de licenças ambientais expedidas, 

por tipo de licença e empreendimento.
 • Distribuição de licenças ambientais expedidas, 

por categoria de empreendimento.
 • Indicador para quantidade de área verde que a 

cidade perdeu com o dano ambiental em rela-
ção ao total de área verde existente no municí-
pio (ano a ano).

IMÓVEL 
NÃO EDIFICADO

IMÓVEL 
SUBUTILIZADO

IMÓVEL 
NÃO UTILIZADOOODC

TDC
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POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PATRIMÔNIO CULTURAL

ZONAS DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E O 
FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS

• Instrumentos de Regularização Fundiária
• Demarcação Urbanística
• Legitimação de Posse

• Tombamento
• Inventário do Patrimônio Cultural
• Registro das Áreas de Proteção Cultural
• Registro do Patrimônio Imaterial

Cumprimento dos objetivos do PDM. O conjunto de ações do PAI enquadra-se, 
na prática, enquanto indicador de monitoramento do Plano Diretor.

INDICADORES
 • Evolução de área regularizada
 • Distribuição de área regularizada em implementação, por categoria da proprieda-

de % de assentamentos regularizados através da Demarcação Urbanística em 
relação à quantidade de assentamentos regularizados no município.

 • % de área de assentamentos regularizados através da demarcação urbanística 
em relação à área de assentamentos regularizados no município.

 • % de imóveis titulados beneficiados pela utilização da demarcação urbanística 
em relação à quantidade de famílias residentes em ZHIS. 

INDICADORES
• Indicador de distribuição territorial com o número de 

imóveis tombados por Unidade Territorial.
• Indicador de densidade de quantidade de imóveis tom-

bados, por habitante.
• Indicador de evolução da quantidade de imóveis tomba-

dos ano a ano.

INDICADORES
• Distribuição de área demarcada como Zona ou Área de Preserva-

ção, por tipologia de vegetação.
• Presença territorial de áreas demarcadas como Zona ou Área de 

Preservação.
• Distribuição de parques demarcados como Zona ou Área de Pre-

servação, por estágio de implementação (existente, em implanta-
ção e em planejamento).

•  Distribuição territorial de áreas demarcadas como Zona ou Área 
de Preservação.

• Distribuição de parques municipais demarcados com Zona ou 
Área de Preservação, por categoria de parque (urbano, linear e 
natural).

INDICADORES
 • Distribuição territorial das áreas de influência dos 

eixos de estruturação da transformação urbana.
 • Presença territorial das áreas de influência dos ei-

xos de estruturação da transformação urbana.
 • Evolução da quantidade de empreendimentos com 

destinação de área de fruição pública.

 • Evolução da área média destinada para fruição pública.
 • Evolução da quantidade de empreendimentos com doação de área de calçada.
 • Evolução da área média de doação de calçada.
 • Distribuição territorial dos empreendimentos nos eixos de estruturação da trans-

formação urbana.
 • Distribuição territorial de área construída dos empreendimentos nos eixos de estru-

turação da transformação urbana.

PUAV

USUCAPIÃO
 ▪ Área mÁxima de 250m2

 ▪ ocuPação de, no mínimo, 5 anos

 ▪ initerruPtos e sem oPosição

 ▪ uso Para moradia 
 ▪ único imóVel
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PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
O Plano de Ações e Investimentos indica as 

ações e projetos prioritários para a imple-

mentação do Plano Diretor Municipal, propon-

do estratégias concretas para sua efetivação 

e possíveis adaptações necessárias durante o 

período de 10 anos, prazo  previsto para im-

plantação das ações. 

O Plano de Ações e Investimentos deve estar 

integrado ao orçamento municipal, sendo ne-

cessário ser levado em consideração durante a 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), nas leis 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamen-

to anual (LOA), dando, assim, meios para a efe-

tivação do Plano Diretor. 

As ações propostas pelo plano foram agru-

padas em tabelas, de acordo com a temática 

de cada eixo, trabalhados desde a etapa de 

diagnóstico. São eles: Ambiental, Socioes-

pacial, Socioeconômico, Infraestrutura, Ins-

titucional e Mobilidade, sendo o último tema 

trabalhado no Relatório Técnico 8 do Plano de 

Mobilidade (2020). 

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Ações que têm por objetivo final o cumprimento 

das diretrizes.

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Relacionam-se ao acompanhamento contínuo da 

implementação das ações do Plano Diretor Muni-

cipal pelos gestores municipais. Estes indicadores 

devem ser atualizados periodicamente e prover 

informações concisas, que possibilitem a tomada 

de decisão no horizonte temporal de implemen-

tação do plano. Ou seja, devem ser atualizados e 

apresentados de maneira a facilitar a apropriação 

pelos gestores acerca da informação produzida, 

tornando viáveis possíveis correções das ações ao 

longo de sua execução (re-planejamento).

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Têm por objetivo fornecer informações mais apro-

fundadas acerca do processo de implementação 

e dos resultados obtidos por meio de determinada 

ação. A atualização dos indicadores de avaliação 

deve observar a etapa do ciclo em que a implemen-

tação da ação se encontra. Estes indicadores de-

vem prover subsídios aos gestores para avaliar 

os resultados e impactos de determinada ação e 

para desenvolver soluções para o seu aperfeiçoa-

mento, se necessário.

GRAU DE PRIORIDADE

Refere-se à pertinência de determinada ação - 

se comparada as demais -  para o  atingimento 

da diretriz especificada, sendo classificada em: 

baixa, média e alta. A classificação tem por objeti-

vo orientar os esforços da administração muni-

cipal no cumprimento das diretrizes do PDM.

PRAZOS

Os prazos para execução de referida ação, sen-

do classificados em: curto prazo – até 2 anos; 

médio prazo – de 3 a 6 anos; longo prazo – até 

10 anos. Há ainda ações que devem ser iniciadas 

em determinado prazo, mas mantidas ao longo do 

tempo para o atingimento das diretrizes propos-

tas, sendo seu prazo categorizado como “perma-

nente”. 

CUSTOS ESTIMADOS

Estimativa dos investimentos necessários para 

execução de determinada ação, que devem ser 

indicados em valores correntes, quando necessá-

rio.

AGENTES RESPONSÁVEIS

O estabelecimento de agentes responsáveis a 

partir da estrutura administrativa responsável pela 

execução e implementação de determinada ação. 

DEFINIÇÕES | CONCEITUAÇÃO
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ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS

 

Ambiental
Socioespacial
Socioeconômico
Infraestrutura
Institucional

Considerar na elabo-
ração do Plano Pluria-
nual (PPA) e nas leis 
de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e Or-
çamento anual (LOA) 

Prioridade 
com relação 
as demandas 
apontadas no 
diagnóstico

Baixa / Média /
Alta

$As ações irão con-
cretizar as diretrizes x x x x x x x x x x x x x x x

TEMA:__________________

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO

AÇÕES
INDICADORES DE

 MONITORAMENTO PRIORIDADE
PRAZO 

EXECUÇÃO
CUSTO 

ESTIMADO R$
AGENTES 

RESPONSÁVEIS

ODS RELACIONADO
AGENDA ONU 2030

DIRETRIZ __________________

3

EIXO TEMÁTICO

Parâmetros de análise acerca do processo de 
implementação e dos resultados obtidos por 
uma determinada diretriz.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável definidos pela ONU, 
servem como guia para o desen-
volvimento das cidades.

Para sintetizar o conteúdo neste caderno, elaborou-se  um resumo das ações 
considerando-se Eixo, ODS, Ações, Prioridade de execução, Prazo e Custo 
estimado conforme apresentado a seguir.

O conteúdo completo do Plano da Ação e Investimentos pode ser consultado no 
Relatório Técnico 08 da Revisão do Plano Diretor Municipal de Canoinhas.

Curto / Médio / 
Longo / Permanente
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EIXO AMBIENTAL

$
MENOR 
CUSTO

LIMPEZA DE
CORPOS
D’ÁGUA

REPLANTIO 
ESPÉCIES 
NATIVAS 

APPs

PLANO DE 
RECUPERAÇÃO 

DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

APPs

CONSCIEN-
TIZAÇÃO 

IMPORTÂNCIA 
NASCENTES

REGULARIZAR
PEQUENAS 
JAZIDAS DE 
EXTRAÇÃO 
MINERAL

FERRAMENTA 
REGULADO-
RA DE ATVS. 
MINERAÇÃO

ESTIPULAR 
ATIVIDADES 

POLUIDORAS EM 
LOCAIS DE SOLO 

ESPESSO

TRABA-
LHO 

CONJUNTO 
AO COMITÊ 

DO RIO 
CANOINHAS

ESTIMULAR 
RPPNs E

ARRECADAÇÃO 
POR SERVIÇOS 

AMBIENTAIS

CÓDIGO 
AMBIENTAL P/ 

SUBSIDIAR 
AÇÕES DA  

SMMA

ELABORAR
PROJETO DE 

ARBORIZAÇÃO 
URBANA

MAPEAR 
RESIDÊNCIAS EM 
ÁREAS DE RISCO

ODS 
RELACIO-
NADOS
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$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ESTUDO P/ 
GEORREFE-

RENCIAMENTO 
DAS 

NASCENTES

FISCALIZAR 
LAVRAS EM

 RELAÇÃO A PLANO 
DE CONTROLE 

AMBIENTAL E PLANO 
DE RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL

FOMENTAR 
MINERAÇÃO 

SUSTENTÁVEL

FISCALIZAR, 
JUNTO AO 
ESTADO, 

ATIVIDADES 
POLUIDORAS

CRIAR BANCO 
DE DADOS DE 
ATIVIDADES

 POLUIDORAS

LEVANTAMENTO 
DE DADOS 

HISTÓRICOS 
DAS COTAS DE 

INUNDAÇÃO

DELIMITAR 
ÁREAS VERDES 
COM FOCO EM 

LAZER E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

LIMITAR 
OCUPAÇÃO EM 

ÁREAS DE
 RISCO

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE
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ADQUIRIR 
LOTE 

DESOCUPADO 
EM ZONA 

INDUSTRIAL

EIXO SOCIOESPACIAL

$
MENOR 
CUSTO

ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS 

P/ DEFINIR ATUAL 
SITUAÇÃO DE 
DRENAGEM

REALIZAR 
OFICINAS P/
IDENTIFICAR 
POTECIAIS 

PROGRAMAS 
CULTURAIS

LEVANTAMEN-
TO DE BENS COM 

VALOR CULTU-
RAL

IDENTIFICAR 
NECESSIDADES 

HABITACIONAIS E 
POTENCIAIS ÁREAS 

DE OCUPAÇÃO

REVISAR PLANO 
LOCAL DE 

HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL

ODS 
RELACIO-
NADOS
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$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

BUCAR 
FINANCIAMENTO 
PARA CONSTRU-
ÇÃO DE HIS EM 

VAZIOS 
URBANOS

ELABORAR 
PLANO DE

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DOS 

DISTRITOS

FORTALECER 
INFRAESTRUTURA 

DE DESLOCAMENTO 
ENTRE 

DISTRITOS

LEVANTAR 
E PROPOR 

USOS PARA
ÁREAS NÃO 
OCUPÁVEIS

ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE 

DRENAGEM

REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE 

DRENAGEM NA 
SEDE

DEFINIÇÃO 
PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL PLU-

RIANUAL
ELABORAR 

DOCUMENTO 
DE SUBSÍDIO AO 

INVENTÁRIO 
MUNICIPAL

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE

ESTUDO DE 
EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS EM 
ÁREAS DE VAZIOS 

URBANOS
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EIXO SOCIOECONÔMICO

$
MENOR 
CUSTO

MODERNI-
ZAR PLANO 

MUN. DE 
EDUCAÇÃO

ESTIMULAR INO-
VAÇÃO NOS 
SERVIÇOS 
PÚBLICOS

REVISAR OS 
TRIBUTOS 

LOCAIS

ESTIMULAR 
CONTATO COM 
TECNOLOGIAS 

DESRUPTIVAS EM 
TODOS OS 
NÍVEIS DE 
ENSINO

INCENTIVO 
À INOVAÇÃO 

NO MARKETING 
DE PRODUTOS 

LOCAIS

INCENTIVO 
À FORMAÇÃO 

SUPERIOR 
VOLTADA AO 

AGRONEGÓCIO

ODS 
RELACIO-
NADOS
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$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ADEQUAR 
OS PLANOS 
MUNICIPAIS 
DE SAÚDE P/ 

GERONTOLOGIA

COOPERAR 
COM A 

INSTALAÇÃO DE 
CURSOS TÉCNICOS 

VOLTADOS AO 
AGRONEGÓCIO

INTEN-
SIFICAR 

PARTICIPAÇÃO 
EM CONVÊNIOS 
INTERMUNICI-

PAIS

IDENTIFI-
CAR FATO-

RES DE INTE-
GRAÇÃO NOS 
SERV. PÚBLI-

COS

ESTIMULAR 
NEGÓCIOS 

INTEGRADOS 
A MUNICÍPIOS 
ADJACENTES ORIENTAR IN-

FRAESTRUTURA 
VIÁRIA P/ MELHOR 
INTEGRAÇÃO IN-
TERMUNICIPAL

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE
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EIXO INFRAESTRUTURA

$
BAIXO
CUSTO

CONSCIENTIZAR 
SOBRE IMPOR-

TÂNCIA DOS 
MANANCIAS

PROMOVER 
CONSCIENTIZA-

ÇÃO SOBRE 
TRATAMENTO DE 

EFLUENTES

ESTUDO 
MICRO E MACRO 

DRENAGEM 
URBANA

CADASTRO
 DE SAÚDE NAS 
LOCALIDADES

 RURAIS

CRIAR CENTRO 
DE APOIO À 

MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA

CRIAR CENTRO 
DE LONGA 

PERMANÊNCIA 
PARA IDOSOS

CRIAR
CENTRO 

ESPECIALIZADO 
NO ATEND. DA 

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE 

RUA

LEVANTAR 
DADOS SOBRE 

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

ODS 
RELACIO-
NADOS

IMPLANTAR 
JARDINS DE 
CHUVA NOS 
PASSEIOS

CONSCIENTI-
ZAR SOBRE 
SEPARAÇÃO 

DO LIXO 
RECICLÁVEL

CRIAR AUXÍ-
LIO A ATLETAS 

DE ALTO 
RENDIMENTO

REVITALIZAR 
AS PRAÇAS DO 

MUNICÍPIO
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$$$
MÉDIO
CUSTO

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ESTUDAR 
VIABILIDADE 

DE CAPTAÇÃO 
DE ÁGUAS SUB-

TERRÂNEAS

PRESERVAR 
MATA CILIAR NOS 

MANANCIAIS

DELIMITAR 
ÁREA DE 

CONSERVAÇÃO 
EM LOCAIS QUE 

INFLUENCIEM 
MANANCIAL

MONITORAR E 
DIVULGAR 

MENSALMENTE 
QUALIDADE DA 

ÁGUA

ESTUDAR 
LOCAÇÃO DE
 POÇOS NAS

 REGIÕES 
RURAIS

PERMANENTE

ESCOLHA DE 
LOCAL PARA 

ATERRO 
SANITÁRIO 

DOMÉSTICO E 
HOSPITALAR

CRIAR PL PARA 
GERENCIAMEN-

TO DE RESÍDUOS 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL

AMPLIAR
 ESTRUTURA FÍSI-

CA DE CEIs

AMPLIAR 
ACESSIBILIDADE 

DOS
 EQUIPAMENTOS 

DE 
EDUCAÇÃO

AMPLIAR 
ACESSIBILIDADE 
DOS EQUIPAMEN-

TOS DE SAÚDE

IMPLANTAR LEI-
TOS DE 

SAÚDE MENTAL NO 
HSCC

IMPLANTAR 
PARQUES E 
PRAÇAS EM 
ÁREAS DE 
VÁRZEA
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$$$$
ALTO

CUSTO

$$$$$
ALTÍSSIMO

CUSTO

AUMENTAR 
FREQUÊNCIA 

DA COLETA SE-
LETIVA

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE

CONCLUSÃO DA 
REDE DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

DESTINAR 
ÁREAS ABAI-

XO DA COTA 761 
PARA LAZER

OBRAS DE 
DRENAGEM 

URBANA

OBRAS DE 
MELHORAMENTO 
NA DRENAGEM 

ARROIO 
MONJOLO

AUMENTAR Nº 
DE VAGAS NA 
ED. INFANTIL

CRIAR 
CENTRO DE 
PREVENÇÃO
DE DOENÇAS

CRIAR ESPA-
ÇO PARA REU-
NIÕES DA JU-

VENTUDE

CONSTRUIR 
NOVO CEMITÉRIO 

NA ÁREA 
URBANA DA SEDE 

OU PROXIMIDA-
DES

IMPLANTAR 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NOS 
BAIRROS SEM 
INFRAESTRU

TURA

OBRAS DE 
MELHORAMENTO 

NA DRENAGEM DO 
RIO ÁGUA VERDE

IMPLANTAR 
PARQUE URBANO 
DO ÁGUA VERDE
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AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

READEQUAR 
ABRIGOS DE 

COLETA DE RES. 
SÓLIDOS NAS 

ÁREAS RURAIS

INCENTIVAR O 
DESCARTE 

CORRETO DE 
RECICLÁVEIS E 
COMPOSTAGEM 
DE ORGÂNICOS

INCENTIVAR E 
FISCALIZAR 

LIGAÇÕES AO 
SISTEMA DE 

ESGOTO

AMPLIAR
FISCALIZAÇÃO 
EM ATERROS 
PRÓXIMOS A
 ÁREAS DE 

RISCO

GARANTIR A 
LIMPEZA DO 
SISTEMA DE 

ÁGUAS 
PLUVIAIS

REGULAMENTA-
ÇÃO TÉCNICA DE 

CISTERNAS DE 
CONTROLE DE

CHEIAS

FISCALIZAR 
PELA LUOS A 

PERMEABILIDADE 
DE PROPRIEDA-
DES PRIVADAS

AMPLIAR 
ACESSO AO 

ENS. TÉCNICO 
NO ENS. MÉDIO

IMPLANTAR 
EQUIPE MÉDICA 

NAS US COM 
DÉFICIT NO 

ATENDIMENTO

PROMOÇÃO DO 
PRONTO 

ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIA NO 

HSCC

INSERIR E RE-
GULAMENTAR 

TODOS OS PRO-
CEDIMENTOS DO 

SUS VIA 
SISREG

ATENDIMENTO 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL ITINERAN-
TE EM ÁREAS 

RURAIS

PROMOÇÃO 
DE DISCUSSÕES 
PARA CAPTAR 

NECESSIDADES DE 
JOVENS 

CARENTES

CRIAR PRO-
JETO QUE 

REDUZA VULNERA-
BILIDADE DE 

JOVENS EM SITUA-
ÇÃO DE VIOLÊN-

CIA

CONGELAR USO 
DOS CEMITÉRIOS 

ATÉ 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

REGULAMEN-
TAR NOVAS 

TECN. DE CO-
MUNICAÇÃO

ADEQUAR 
ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA A TEC-
NOLOGIAS MAIS 

EFICIENTES

CONTINUAR 
PROTOCOLOS 

DE CLASSIFICA-
ÇÃO NAS UPAs

INCENTIVAR 
USO DE 

CISTERNA DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

IMPLANTAR 
ESCOLA TÉCNICA 
PARA AGRONOMIA 

E MARCENARIA

INCENTIVAR 
QUE NOVOS 
CEMITÉRIOS 

SEJAM 
VERTICAIS

CRIAR 
ESCOLINHAS 
DE INICIAÇÃO 
ESPORTIVA



96

EIXO INSTITUCIONAL

$
MENOR
CUSTO

ODS 
RELACIO-
NADOS

AQUISIÇÃO DE 
NOVOS

 VEÍCULOS

PROMOVER 
CONCURSO P/ 

CONTRATAÇÃO 
DE ARQUITETO

 URBANISTA

AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARES 

PARA PROJETOS

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS

PROMOVER 
CONTRATAÇÃO 

DE NOVOS 
FUNCIONÁRIOS E 

FISCAIS

AQUISIÇÃO 
MATERIAIS DE 

APOIO E EQUIPA-
MENTOS

PROJETO E 
EXECUÇÃO DE 

CENTRO 
CULTURAL

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE 
RADARES FIXOS

E MÓVEIS

AQUISIÇÃO DE 
BAFÔMETRO

ADQUIRIR 
EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL

REFORMA 
NA UNID. DE 

APOIO E DISTRI-
BUIÇÃO DA AGRI-
CULTURA FAMI-

LIAR
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$$$
MAIOR
CUSTO

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

PERMANENTE

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

CRIAR 
PROGRAMAS DE 
CAPACITAÇÃO 

PARA
SERVIDORES

COMPRA DE 
ESTAÇÕES DE 

TRABALHO

ELABORAR 
PLANOS DE 

CARGO, 
CARREIRA E 
SALÁRIOS

IMPLANTAR 
SIST. DE ANÁLISE 
PROJETOS DIGI-

TAIS E GESTÃO DE 
OBRAS

IMPLANTAR 
SOFTWARES DE 
GEOPROCESSA-

MENTO

IMPLANTAR OU 
ATUALIZAR 

SOFTWARES 
LIVRES

ADEQUAÇÃO 
DAS 

SECRETARIAS 
CONFORME NBR 

9050/2015

REFORMAS NA 
SEDE DA 

FUNDAÇÃO 
CULTURAL

AQUISIÇÃO DE 
SIST. P/ VIDEO-

MONITORAMENTO 
DAS VIAS

CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAL 

PARA CUMPRIR 
DEMANDAS GRÁ-

FICAS

CRIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE 

SEGURANÇA

REESTRUTURA-
ÇÃO ADMINISTRA-

TIVA DAS 
SECRETARIAS

REFORMA DA 
UNID. CENTRAL DE 
CONGELAMENTO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um primeiro momento, é necessário esclarecer que o presente caderno busca sinteti-

zar o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Canoinhas, sendo que a íntegra 

do conteúdo pode ser consultada nos Relatórios Técnicos e de Participação. 

Considerando o exposto, ainda é importante ressaltar que o Plano Diretor se trata essen-

cialmente de uma legislação. Nesse sentido, o Plano Diretor torna-se um instrumento de 

gestão urbana e municipal efetivo apenas a partir do momento em que suas diretrizes e 

proposições se materializam no território. Ou seja, a promoção da qualidade de vida e 

da justiça social, preconizadas pelo Estatuto da Cidade, e os demais objetivos do Plano 

Diretor, construídos coletivamente ao longo de todo o processo, apenas serão perceptí-

veis aos habitantes uma vez que a legislação prevista seja aplicada.

Junta-se a este panorama a implementação das ações estratégicas do Plano de Ação 

e Investimentos (PAI), devidamente relacionado às leis orçamentárias municipais, bem 

como à adequada instrumentalização e estruturação administrativa municipal para o 

cumprimento das ações definidas, avaliando-as e monitorando-as ao longo da imple-

mentação do Plano Diretor. 

Conforme preconiza o Estatuto da Cidade, este processo deve ser repetido a cada 10 

anos para promover a atualização do PDM, considerando as limitações e êxitos do Plano 

Diretor vigente e legislações correlatas. Tendo isso em vista, os trabalhos desenvolvidos 

até o presente momento referem-se apenas a uma pequena parcela do processo contí-

nuo de revisão, implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Diretor Munici-

pal. 

Espera-se que o conteúdo aqui apresentado, auxilie na sensibilização dos técnicos da 

Prefeitura Municipal e dos cidadãos canoinhenses em relação as diretrizes e proposi-

ções desenvolvidas ao longo desta Revisão do PDM, a qual é fundamental para sua efe-

tividade. É a partir do engajamento dos diversos setores representativos da sociedade, 

dos técnicos municipais e da população em geral que o Plano Diretor transcende seu 

caráter legislativo e se efetiva enquanto melhoria na qualidade da vida dos cidadãos.
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P. 24:

Bell by <a href=”http://www.
freepik.com/” title=”Freepik”>Fre-
epik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>.

Book by <a href=”https://rb.gy/7u-
cb0o” title=”srip”>srip</a> from 
<a href=”https://www.flaticon.
com/” title=”Flaticon”>.

Construction free icon <div> by 
<a href=”https://rb.gy/ri7tqm” 
title=”Eucalyp”>Eucalyp</a> from 
<a href=”https://www.flaticon.
com/” title=”Flaticon”>www.
flaticon.com</a></div>.

Delivery Truck Icons made by 
<a href=”https://rb.gy/imooof” ti-
tle=”Kiranshastry”>Kiranshastry</
a> from <a href=”https://www.
flaticon.com/” title=”Flaticon”>

Manufacturing <a href=”https://rb.
gy/chqjw8” title=”bqlqn”>bqlqn</
a> from <a href=”https://www.
flaticon.com/” title=”Flaticon”>.

Magnifying Glass by <a href=”ht-
tps://rb.gy/zrsvk8” title=”Good 
Ware”>Good Ware</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>. 

Parliament by <a href=”http://
www.freepik.com/” title=”Fre-
epik”>Freepik</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>.

Store <div>Icons made by 
<a href=”https://rb.gy/tv29s9” 
title=”Vitaly Gorbachev”>Vi-
taly Gorbachev</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>www.flaticon.
com</a></div>.

P. 25:

Book by <a href=”https://rb.gy/7u-
cb0o” title=”srip”>srip</a> from 
<a href=”https://www.flaticon.
com/” title=”Flaticon”>.

Briefcase by <a href=”https://
rb.gy/ykscwo” title=”Freepik”>-
Freepik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>.

REFERÊNCIAS ÍCONES
Elderly by <a href=”https://rb.gy/
hbnd9k” title=”pongsakornRe-
d”>pongsakornRed</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>.

Mortaboard by <a href=”shorturl.
at/afJT9” title=”Freepik”>Freepik</
a> from <a href=”https://www.
flaticon.com/” title=”Flaticon”>.

Write by <a href=”http://www.
freepik.com/” title=”Freepik”>Fre-
epik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>.

P. 28:

Rock by <a href=”http://www.
freepik.com/” title=”Freepik”>Fre-
epik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>. 

Rock by <a href=”http://www.
freepik.com/” title=”Freepik”>Fre-
epik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>.

Slope by <a href=”https://rb.gy/
ykscwo” title=”Freepik”>Freepik</
a> from <a href=”https://www.
flaticon.com/” title=”Flaticon”> 
(adaptado).

Terrain by <a href=”https://
rb.gy/vkria4” title=”Smashi-
cons”>Smashicons</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>.

Water water by Manohara from the 
Noun Project.

Water water by Manohara from the 
Noun Project (adaptado).

Weather by newstudiodesign10 
from the Noun Project.

Wind by rivda from the Noun 
Project.

P. 29:

Forest by <a href=”http://www.
freepik.com/” title=”Freepik”>Fre-
epik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”>.

Mineral by <a href=”https://rb.gy/
ykscwo” title=”Freepik”>Freepik</
a> from <a href=”https://www.
flaticon.com/” title=”Flaticon”>.

P. 33:

Dollar by <a href=”https://
rb.gy/9xcru1” title=”Kiranshas-
try”>Kiranshastry</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>.

Group of users silhouette by <a 
href=”https://rb.gy/ykscwo” title=”-
Freepik”>Freepik</a> from <a 
href=”https://www.flaticon.com/” 
title=”Flaticon”>. 

P. 36:

House by John Caserta from the 
Noun Project

River by sarah from the Noun 
Project

Trees by Seona  Kim from the 
NWoun Project

P. 37:

Bag by glyph.faisalovers from the 
Noun Project

Bioswale by Carlos Dias from the 
Noun Project

Cloud by My Toley from the Noun 
Project

House by corpus delicti from the 
Noun Project

Recycle by Loren Klein from the 
Noun Project

Truck by Rob Armes from the 
Noun Project

P. 38:

Convention Center by Mark Shor-
ter from the Noun Project

Field by achmad mulyana.

Fire Extinguisher by DonBLC, 
Prison by Karla Design.

Gym by Oksana Latysheva, 
stadium by Adrien Coquet.

Hangar by Rflor, Firefighter by 
Gan Khoon Lay.

Meeting by Vectors Market, Power 
Lines by Zach Bogart.

Police Car by Marvdrock, Cap by 
Chameleon Design.

Police by Tomi Triyana.

Ranger by Adrien Coquet.

Ranger by Adrien Coquet, Military 
by Nhor.

P. 39:

City by Carla Gom from the Noun 
Project

Children by Gan Khoon Lay from 
the Noun Project

Farm house by ranjit kumar from 
the Noun Project

Kids by Danil Polshin from the 
Noun Project

School by Artdabana@Design 
from the Noun Project

School by Gan Khoon Lay from 
the Noun Project

P. 45:

Family Care by Vectors Point from 
the Noun Project

Knife and fork by Milinda Courey 
from the Noun Project

Sibling by DTDesign from the 
Noun Project

Icons made by <a href=”https://
rb.gy/ri7tqm” title=”Eucalyp”>Eu-
calyp</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”> www.flaticon.com</a>.

Icons made by <a href=”https://
rb.gy/ykscwo” title=”Freepik”>-
Freepik</a> from <a href=”https://
www.flaticon.com/” title=”Flati-
con”> www.flaticon.com</a>.

Lane by Batibull from the Noun 
Project.

Plan by Gregor Cresnar from the 
Noun Project.

Rules by James from the Noun 
Project.

P. 54:

Awareness by Martin from the 
Noun Project.

Executive leader by Marc Torrada 
from the Noun Project.

Global Warming by Adrien Coquet 
from the Noun Project

House by Ralf Schmitzer from the 
Noun Project.

Motivation by Gregor Cresnar from 
the Noun Project.

Participation by Adrien Coquet 
from the Noun Project.

Shield by re gara from the Noun 
Project.

P. 55:

Bus by Simon Frakas from the 
Noun Project.

City by Carla Gom from the Noun 
Project.

Data by Assyia Art from the Noun 
Project.

Global Warming by Adrien Coquet 
from the Noun Project.

House by Ralf Schmitzer from the 
Noun Project.

Social by Vectors Point from the 
Noun Project.

Tourism by Adrien Coquet from 
the Noun Project.

P. 74:

Kite by Luis Miguel Oliveira Cal-
deira from the Noun Project

Landscape by Alexander Skowal-
sky from the Noun Project

P. 84:

Briefcase by Denis Shumaylov 
from the Noun Project.

City hall by Bryn Taylor from the 
Noun Project.

Community by Akbar azis from the 
Noun Project.

Economy by Adrien Coquet from 
the Noun Project.

Leaf by Mello from the Noun 

Projec.

People by David from the Noun 
Project.

P. 85:

Arrow by 4B Icons from the Noun 
Project.

Asymmetry by Nithinan Tatah from 
the Noun Project.

Budget by Larea from the Noun 
Project.

Comparison by Leo from the Noun 
Project.

Ícone de domínio público, trans-
formation by Adrien Coquet from 
the Noun Project,.

Quality by The Icon Z from the 
Noun Project.

P. 86:

Arrow by Koson Rattanaphan from 
the Noun Project.

Street by Laurent Généreux from 
the Noun Project.

P. 87:

Book by Jaime Serra from the 
Noun Project.

Building by Megan Chown from 
the Noun Project.

Street by Maurizio Fusillo from the 
Noun Project. 


