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Apresentação
• Cidades especiais, planos diretores, regiões

metropolitanas e desenvolvimento regional.
• A região metropolitana de Florianópolis

algumas cidades em situações especiais
(Ribeirinhas, em ilhas, históricas...).

• Pressão urbana em cidades especiais -
Modificações e Agravamentos de problemas.
As peculiaridades concentram suas maiores
potencialidades econômicas.



Cidades
• Complexo demográfico social e econômico

concentrando importantes populações
dedicadas a diferentes atividades (Urbana e
Rural).

• Limites naturais e territoriais:- água, solo,
natureza(paisagem e biodiversidade),

• Desenvolvimento sustentável (usa e
preserva).

• Reordenação das atividades urbanas.
• Conformismo brasileiro em benefício do

“desenvolvimento”



Conformismo brasileiro em benefício
do “desenvolvimento”



Cidades litorâneas
• Orla = filet mignon da construção civil e turismo (solo

frágil retentor de água das chuvas).
• Verticalização, Privatização da paisagem, destruição da

areia da praia, volume de esgotos, falta de tratamento e
rede de esgotos,  resíduos sólidos, engarrafamento –
“mesmificaçao” das cidades litorâneas.

• Empregos provisórios de baixas qualificação e
rendimentos

• Mão de obra principalmente do êxodo rural, baixíssimo
poder aquisitivo e ocupação de áreas de risco ou sem
valor imobiliário (sem infra estrutura).

• A expansão urbana é caracterizada pelo aumento do
sistema viário e adensamento populacional.



Cidades litorâneas
• Falta crônica de água  (200 litros /dia), impermeabilização
• Bairros projetados sem esgotamento sanitário.
• Doenças, inundações, secas, etc.
• Ruídos, engarrafamentos, ilhas de calor, mau cheiro,

praias poluídas, e ojeriza a verde
• Distancia entre a prestação de serviços e falta de opção

para transporte e locomoção coletivos.
• Infra estrutura para a construção civil, especulação

imobiliária (o litoral está a venda!)
• Migrantes buscam cidades médias (campo, praia) com

hábitos que destroem o que buscam: a natureza
• Falta de planejamento e cidadania (Câmara de vereadores,

executivo, etc.)



Ingleses e Itapema
mesmificação





João Paulo e Brava



Danos da ocupação



As ruas





Loteamentos e condomínio - destruição da flora, da fauna e da passagem dos
transeuntes

Loteamentos e condomínio - destruição da flora, da fauna e da passagem dos
transeuntes



Lagoa da Conceição e praia
Brava





Região Metropolitana de
Florianópolis

• 22 municípios
• 4 Aglomerado

Urbano
• Características

diferentes
• Clima e Altitude

variados
• 5 Com mais de

20.000 hab



Anitápolis – maior manancial
hidrográfico de SC

• Grande êxodo rural
• Monoculturas do

fumo e cebola,
• Carvão vegetal
• Pobreza
• O abastecimento é

de fonte privada
• Plantio de pinus

• Colonização alemã,
portuguesa,
açoriana, italiana,
russa.

• 3.656 hab
• 582Km2

• Iniciativas em
agroecologia



Anitápolis



Nova Trento
• Colonização italiana,
• 10.000 hab.
• 398,2 km2
• Santa Paulina – turismo de massa.
• Plantio de uva para vinho
• Em crescimento acelerado



Florianópolis



Florianópolis – cidade  ilha
• 342 mil hab. Colonização açoriana
• Área 436,5km2 (12,1km2 continente e

424,4km2 insular) 42% APP.
• Rica em mata atlântica
• Depende visceralmente do continente (água,

luz, agricultura, comércio, etc)
• 3 planos diretores (áreas central, trindade e

adjacências e balneários).Totalmente
retalhados.





Destruição do Patrimônio histórico e referencias locaisDestruição do Patrimônio histórico e referencias locais





Movimentos contra alterações
de zoneamento



Abastecimento da Grande
Florianópolis

• 4 municípios – 650 mil pessoas
• Cubatão e Vargem do Braço
• Cidades ribeirinhas e agricultura com agrotóxicos
• Lixos e esgotos domésticos antes do ponto de

captação
• O Comitê de Gerenciamento da Bacia pouco avançou
• Muitas perdas no sistema
• Norte e Sul da ilha – lençol freático



PLANO DIRETOR
• O tamanho das cidades e a distribuição populacional é variável.
• Instrumento básico da política e desenvolvimento urbano.
• Direciona o desenvolvimento, solo, recursos hídricos e limites

territoriais, os assentamentos, sistema viário, facilidades e
melhorias coletivas, social e ambiental: escolas, universidades,
cemitérios, crematórios, locomoção (ciclovias, calçadas),
preservação (paisagem, cultura, natureza).....

• Medir o crescimento levando em conta os recursos disponíveis...
(econômicos, sociais, culturais, naturais...)

• Planos 70/80 - Modelos - Visto de cima priorizam o capital
externo (duas cidades: Imaginária e a Real).



Conhecer para planejar
 Geomorfologia (áreas inundáveis, risco....), ecologia

local (flora, fauna, recursos hídricos, beleza cênica).
• Infra-estrutura: rede de captação, limites de

abastecimento, tratamento de esgotos, iluminação
pública, áreas de lazer, escolas, distanciamento,
ruídos, ....

• Potencialidades, função da cidade, indicadores de
qualidade de vida.

• Características culturais locais (assentamentos,
populações, favelas, industrias, comércio, serviços,
informalidade, atividades geradoras de renda)

• Dados relativos ao preço da terra e demográfico.
• Dados podem ser obtidos através de EIA/Rima.
• Legislações ambientais, culturais e de uso do solo



Considerações finais
• Comunidade bem informada pode legitimar o PD – observatório

urbano - centro cultural.
• Parceria entre o tripé da sociedade urbana: Justiça,

oportunidades e políticas públicas.
• Profissionais de diferentes áreas de todos os setores e órgãos

envolvidos, mais comitês de bacia e de gerenciamento costeiro
• Povoados agrícolas, o PD devem fomentar a permanência do

homem no campo, ninguém é retirante porque quer.
• Necessidades básicas e melhorias do que já existe.
• O consenso, respeito às Leis e a vida local devem nortear a

ocupação e o PD.
• Recursos para preservar (?).



Considerações finais
• As cidades precisam de infra-estrutura e

pequenas soluções (escolas, postos de saúde,
calçadas, transportes coletivos...)

• O processo de planejamento com inclusão
popular deve apresentar uma boa divulgação
(rádios comunitárias, jornais, feiras...)

• A legitimação e a viabilidade do PD será
proporcional a democracia do processo e a
educação do cidadão no exercício pleno da
cidadania.



Restinga



Flora da restinga



A fauna da restinga



A restinga SC - Resolução
CONAMA 261/99


