
DIRETRIZES PARA REVITALIZAÇÃO URBANA DE SEARA SC

A cidade conta com uma quantidade significativa de vazios urbanos apresentados 
pelo Mapa de Vazios Urbanos, com alguns em pontos estratégicos da cidade, na 
ligação entre o centro com o bairro industrial, que geram um percurso com pouco 
estimulo visual, e que poderiam ser utilizados como ponto chave de ligação da 
cidade.

Mapa Vazios Urbanos

A partir do Mapa de Densidade é possível perceber que a cidade é bastante 
dispersa, o que ajuda a agravar o problema da mobilidade e prejudica a 
infraestrutura urbana, já que obriga o município a despender mais recursos para 
áreas afastadas, que poderiam ser utilizados em outros serviços se a cidade fosse 
mais concentrada.

Mapa Densidade

Fig. 10: Mapa Vazios Urbanos

Fig. 11: Mapa Densidade

No que diz respeito às ruas, como apresentado pelo Mapa do Sistema Viário, a 
cidade possui como vias arteriais as rodovias estaduais que cruzam a cidade e a 
avenida do centro, elas são unidas e possuem continuidade entre si, devido a sua 
característica de rodovia. Já as vias coletoras são, em muitos casos, a única 
ligação dos bairros afastado com as vias arteriais e consequentemente os outros 
bairros e o centro, apresentando-se algumas vezes em condições desfavoráveis 
ao fluxo que sustentam, já que são estreitas e de pavimentação degradada. Este 
cenário também agrava o problema de mobilidade, já que afunila o trânsito em 
determinados pontos.

Mapa Sistema Viário

Fig. 12: Mapa Sistema Viário

Outro aspecto levantado foi o relevo da região que é, conforme Mapa Topográfico, 
em muitos pontos, extremamente acidentado com inclinação superior a 30%, o 
que, de certo modo, dispersou a cidade, já que as glebas foram sendo loteadas 
em locais mais planos, deixando muitas lacunas na malha urbana e acessos 
complicados.

Mapa Topográfico

O Mapa dos Eixos Viários Municipais tem como função principal apresentar o 
contorno viário em execução para ligar a SC 283, do trecho próximo ao trevo de 
acesso a Xavantina (SC), a SC 155, a um local exato ainda não definido, em 
direção a Itá (SC). Dentro do Plano Diretor em Tramitação o entorno do contorno 
viário ficou zoneado para ser ocupado por industrias, já que o perfil da via gera 
maior infraestrutura para este tipo de atividade. 

Mapa Eixos Viários Municipais

Este contorno foi pensado como solução ao grave problema que o acesso a 
Seara sentido Chapecó vinha causando, já que por seu declive bem acentuado, 
devido a topografia da região, ocasionava um grande número de acidentes 
envolvendo os caminhões com destino a Concórdia ou a Seara Alimentos. 
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Fig. 13: Mapa Eixos Viários Municipais

Estes acessos aos loteamentos, de complicação gerada pela topografia, 
dificultam o acesso do transporte coletivo, o que prejudica o deslocamento, já 
que obriga a utilização do transporte individual.

Fig. 14: Mapa Topográfico

As lacunas da malha urbana são geralmente preenchidas por áreas verdes, como 
pode ser observado no Mapa de Áreas Verdes, que também estão presentes na 
maior parte da extensão das margens dos rios que cortam a cidade, porém estas 
áreas verdes não possuem utilidade social e quando tangenciam os 
rios estão na condição de fundo de lote, possuindo edificações adentrando-as.

Mapa Áreas Verdes

Fig. 15: Mapa Àreas Verdes

O Mapa da Hidrografia Urbana apresenta, além de córregos, nascentes e áreas 
de drenagem, os principais pontos de alagamentos, quando da ocorrência de 
chuvas fortes atípicas, juntamente com fotos dos eventos. O maior destes pontos 
encontra-se na Avenida Beira Rio, uma parte porque está em um nível próximo do 
rio, outra porque neste trecho o Rio Caçador teve seu traçado alterado, estando 
localizado o traçado original onde hoje está a avenida. As outras duas pequenas 
áreas localizam-se antes e depois de o rio tangenciar no terreno da Seara 
Alimentos S. A., o fator relevante neste caso é que o rio no trecho do terreno da 
empresa está canalizado em alguns pontos e em outros semi-aberto.

Mapa Hidrografia Urbana

Fig. 16: Mapa Hidrografia Urbana

O Mapa da Hidrografia Municipal demonstra um levantamento realizado para 
emonstrar a rede hidrográfica próxima ao perímetro urbano, destacando os cursos 
d'água, áreas de drenagem, pontos de alagamento e nascentes. O apontamento 
das nascentes do entorno do perímetro urbano se faz relevante, pois na malha 
urbana atual não existem nascentes, porém estão próximas, e se farão presentes 
em futuros loteamentos. 

Mapa Hidrografia Municipal

Fig. 17: Mapa Hidrografia Municipal

Neste mapa são apresentadas as edificações que adentram as APP em duas 
categorias: a de APP 15m e APP 30m, isso porque o Plano Diretor em 
tramitação determina que em áreas consolidadas as APP deverão ter no 
mínimo 15m, porém a Lei Federal 12.651/2012, determina que essa largura 
deve ser de 30 metros. Em ambos os casos a cidade possui um grande número 
de edificações em desacordo com a legislação.

Mapa Edificações na Área de APP

Fig. 18: Mapa Edificações na Área de APP

Quanto a aliviar o trafego de veículos pesados dentro da cidade ele não tem 
papel tão importante, pois mesmo auxiliando neste sentido, o maior fluxo pesado 
com destino a Seara Alimentos SA é proveniente de Concórdia e não de 
Chapecó, e de qualquer maneira os caminhões ainda precisam atravessar o 
perímetro urbano para chegar a indústria.

Por ser a principal área direcional e de intervenção do projeto, foi realizado um 
levantamento fotográfico do trajeto em que o Rio Caçador atravessa a cidade, 
nele observou-se que na maioria dos trajetos as áreas de preservação 
permanente encontram-se em situação de fundo de lote, com a ocorrência, em 
vários pontos de edificações avançando sobre estas áreas. Além de não 
desenvolver nenhum papel social e de relação com a população da cidade.

Mapa Levantamento Fotográfico Rio Caçador

Fig. 19: Mapa Levantamento Fotográfico Rio Caçador

Fig. 20: Mapa Condicionantes Climáticas

A VOZ DAS PESSOAS
Posteriormente aos levantamentos citados também foram ouvidas, através 
de conversas informais, pessoas de diferentes classes sociais e 
pertencentes ou representantes das diversas entidades do município. 
Foram levantadas questões referentes as carências e conflitos que cada 
uma julgava relevante dentro da cidade, além de ideias para melhorias. 
Com isso notou-se que a população solicita melhorias como: criação de 
praças e espaços de lazer, um local para cursos e eventos culturais, locais 
para a pratica de esporte, pavimentação de qualidade nas calçadas, melhor 
organização do transito, criação de novas vias, mais locais para 
estacionamento, transporte público de qualidade, edifícios institucionais, 
como creches, mais próximos e de acesso fácil, limpeza dos rios, melhor 
aproveitamento e preservação dos recursos naturais, entre outros.

Por fim, o Mapa Síntese demonstra as potencialidade e carências do espaço 
urbano. Estes fatores são divididas em conflitos de mobilidade urbana, espaços 
de lazer, potencialidades e conflitos gerais.

Mapa Condicionantes Climáticas
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MAPA SÍNTESE
O Mapa Síntese demonstra as potencialidade e carências do espaço urbano. 
Estes fatores são divididos em conflitos de mobilidade urbana, espaços de 
lazer, potencialidades e conflitos gerais. 

É um dos três pontos críticos de trânsito, que ligam o centro da cidade 
com a maioria dos demais bairros.  Nele o tráfego de caminhões vindos 
de Concórdia com destino a Seara Alimentos ou a Chapecó é intenso e, 
geralmente, congestionam o fluxo de veículos provenientes dos bairros 
para o centro. Ele também é perigoso para o trafego de pedestres, que 
também é intenso, já que em uma das esquinas encontra-se o Banco do 
Brasil;

Conflitos de Mobilidade Urbano

02É o segundo ponto crítico de trânsito, onde os caminhões provenientes 
de Chapecó com destino a Concórdia ou a Seara Alimentos passam. 
Existem pouco fluxo de pedestre neste trajeto, devido a topografia e um 
carente espaço público. Ele é um ponto perigoso por fazer parte de uma 
descida acentuada, onde ocorrem muitos acidentes envolvendo o 
desgaste dos freios dos caminhões vindos de Chapecó;

03 É passagem obrigatória a todos os motoristas que tem por destino o 
centro da cidade. Por ele passam todo o fluxo pesado de caminhões 
gerado pela Seara Alimentos S.A. Sua localização é próxima a saída de 
funcionários da empresa, o que gera grande fluxo de pedestres, a duas 
creches e ao único banco afastado do centro. Uma de suas ruas também 
é a principal rua de comércio do Bairro Industrial. Normalmente ele 
encontra-se com engarrafamento;

04É a rua principal do centro da cidade, ela concentra dois bancos, a Caixa 
Econômica Federal e o Sicoob, as principais lojas de comércio, a 
principal igreja e a prefeitura. Por concentrar todas estas funções em um 
único ponto, ocorrem muitos deslocamentos diários para esta área, 
normalmente utilizando automóveis, o que gera congestionamento e falta 
de vagas para veículos;

Conflitos de Mobilidade Urbana

05Praça infantil contemplando apenas parte do Bairro Niterói;

06 Campo de futebol do time profissional da cidade, de propriedade privada e 
localizada em ruas locais que ficam obstruídas por veículos em dias de jogo;

07Principal praça da cidade frequentada moderadamente, pois mesmo 
localizada próxima a pontos importantes da cidade, está mais elevada do 
que a rua e não possui atividades. Ponto importante com infraestrutura 
onde podem ser trabalhadas atividades;

08Campo de futebol local utilizado apenas por habitantes do Bairro das 
Nações;

09Ginásio municipal Carecão, onde são realizados os torneios de futsal, 
vôlei, basquete, entre outros, além de shows e eventos. Possui, de 
maioria, ao seu redor residências;

10 Praça do Bairro Industrial, é bastante frequentada e a mais recentemente 
reformada. Localiza-se próxima a Escola de Educação Básica Seara e a 
Creche Dona Ilse;

Conflitos Gerais

11 Conflito referente a ruídos, relação do centro comunitário com a igreja e 
o hospital;

12 Portaria da Seara Alimentos que gera um grande fluxo de pessoas. As 
pessoas que saem para a hora do almoço ou no fim do expediente, 
normalmente, ficam sentadas nas escadarias das lojas ao redor, o que 
de certa forma prejudica as vendas já que bloqueiam o acesso as lojas, 
o fluxo de pessoas é bom, mas é necessário que existam espaços de 
parada e descanso adequados;

13O lado norte da principal via do Bairro Industrial possui uma grande 
extensão de muro, que é a vista lateral da Seara Alimentos, e uma 
estreita calçada pouco atrativa para permanecer, caminhar e pedalar;

Potencialidades

15

Área verde com apenas algumas construções perto e uma estreita 
queda d'água referente a uma sanga canalizada. É um ponto 
estratégico na ligação entre o centro e os outros bairros da cidade;

14

Área verde com apenas algumas construções na mesma ligação 
entre centro e bairro, e está próximo ao um posto de gasolina onde 
já ocorrem acumulo e circulação de pessoas para fins de lazer.
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17

18

19

É uma grande extensão de área pertencente a Seara Alimentos que 
possui quadra de esporte, campo de futebol, a sede da Associação 
Desportiva Cultural Seara e locais de lazer com churrasqueiras. 
Apesar de ser de propriedade privada, sua localização é ótima e 
podia ser feita uma parceria entre a empresa e a prefeitura para 
tornar o local abrigo de variados eventos e espaços de lazer;

Ponto de ligação entre os loteamentos mais afastados com as áreas 
consolidadas, é um ponto importante que possui vazios urbanos que 
podem ser melhor utilizados; 

Área final da cidade no sentido Itá. Ela possui situação mirante para 
o vale e o rio e é muito utilizada como local de caminhada diária 
durante os fins da tarde. Porém por ser beira de rodovia é 
extremamente perigosa para pedestres. Poderiam ser feitas 
melhorias e criados espaços para caminhadas, pedaladas e também 
para pequenas praças e recantos; 

Preservação permanente do rio Caçador, localizada em situação de 
fundo de lote onde poderia ser feito um parque linear para preservação 
da margem do rio com espaços para caminhadas, pedaladas e lazer; 
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