
RIO E CIDADE: Integrando o Rio Cubatão à cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC
LOCALIZAÇÃO

Centro, Santo Amaro da Imperatriz – Santa Catarina, Brasil.

APRESENTAÇÃO

PROPOSTAS PARA O PARQUE

PROPOSTAS PARA A ESCALA MACRO

IMPORTÂNCIA DA CIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA

ENTENDENDO A DINÂMICA DA CIDADE

Taxa de Crescimento Anual. Fonte: SEBRAE.Índice de Desenvolvimento Humano. Fonte: IBGE.

Imagem aérea da região central. Fonte: Internet.

Tipologia das duas pontes que fazem a conexão entre os dois lados do Rio Cubatão no setor. 
Fonte: Acervo pessoal.

Tipologia das edificações localizadas em área de preservação permanente. Fonte: Acervo pes-
soal.

(M) Transporte Público. Fonte Plamus adapta-
do pela autora.

(E) Renda por setor censitário. Fonte IBGE 
adaptado pela autora.
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(D) Transporte Público Atual. Fonte Plamus 
adaptado pela autora.
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(E) Mapa de Condicionantes Ambientais. Fonte: Defesa Civil Municipal, adaptado pela autora.
(D) Mapa de Uso e Ocupação da Cidade. Fonte: Arquivo produzido pela autora.
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SISTEMA VIÁRIO:

RAIO DE ABRANGÊNCIA DAS ESCOLAS

TRANSPORTE PÚBLICO: EQUIPAMENTOS:

ZONEMENTO:

Equipamentos propostos
Equipamentos existentes

Visual da igreja a ser preservado com o ga-
barito proposto e enaltecido com a propos-
ta de um mirante. Fonte: Arquivo pessoal.

Foto da Região Central onde há concentração de edifícios e consequentemente maior densidade  Fonte: Internet.

01- Setor Turístico, 02- Setor Cultural, 03- 
Setor Esportivo, 04- Setor de exploração na-
tural e 05- Setor educacional.
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CAMINHOS DE COSTURA E CONEXÃO ENTRE CIDADE E RIO
EIXOS VISUAIS 
IGREJA MATRIZ COMO PATRIMÔNIO E PONTO FOCAL
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
ÁREA DE ALTO RISCO DE INUNDAÇÃO
EIXOS VERDES CONECTANDO ÁREAS VERDES PRESERVADAS

LEGENDA:

 Embora possa ser considerado um município pequeno, segundo as categorias do IBGE, Santo Amaro da 
Imperatriz tem vivenciado um processo relativamente rápido de expansão urbana, que ocorre de forma bastante 
fragmentada e descontínua em seu território. 
 Situada nos limites da área conurbada da região metropolitana de Florianópolis e no principal eixo de li-
gação - BR282 - com o oeste catarinense, a cidade tem absorvido uma dinâmica gradualmente mais intensa de 
implantação de novos empreendimentos habitacionais e de serviços, em face da sua localização estratégica.
Do Rio Cubatão vem a água que abastece a maior parte dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e 
Biguaçu. Por muito tempo a dinâmica de Santo Amaro da Imperatriz esteve indissociavelmente ligada ao rio: era 
ao mesmo tempo um limite à urbanização, mas também um elemento presente no cotidiano de seus habitantes, 
integrante principal da paisagem e símbolo do lugar.
 A água na cidade é uma questão importante e de certo modo poética, pois a mesma água que levou os 
primeiros desbravadores à cidade, que abastece as casas de toda a região, que possui benefícios medicinais e 
que torna Santo Amaro da Imperatriz conhecida como “Cidade das águas Termais”, entra nas casas nos períodos 
de chuva intensa, gerando danos irreparáveis tanto materiais quanto imateriais. 
 Nos últimos anos, frente à mudanças estruturais em aspectos culturais, políticos, econômicos e territoriais, 
a relação entre rio e cidade encontra-se de mais a mais estremecida. A cidade cresce dependente de espaços 
públicos, equipamentos e serviços do núcleo central da região metropolitana. Enquanto isso o rio Cubatão torna-se 
elemento secundário, apesar do potencial ainda presente de requalificação de seu entorno e de sua relação com 
a dinâmica da cidade.
 A partir da problemática do binômio Rio-cidade, o objetivo do trabalho é desenvolver estratégias de urba-
nização para a reconciliação e conectividade entre estes dois atores através da implantação de um parque linear 
ao longo do Rio Cubatão na região do atual centro da cidade de Santo Amaro da Imperatriz.

 A escolha da Região Central como local de implantação do parque se deve ao fato de ela ser a mais ocu-
pada de toda a cidade, ser um precioso espaço no meio da urbanidade carente de espaços públicos e conter 
grandes áreas de risco de inundação, que em grande parte coincidem com áreas de preservação nas margens do 
Rio Cubatão. Este último fato não foi utilizado como diretriz para o projeto das edificações existentes, o que resultou 
na privatização destas áreas, dificultando o acesso pela população local que carece de cultura, de áreas públicas 
de lazer e maior integração do tecido urbano.
 O projeto possibilita preservar grande parte da vegetação existente, utilizá-la de modo a criar eixos visuais 
para o patrimônio histórico e criar eixos de conexão entre as diversas áreas de proteção natural e de vegetação 
preservada no município, oportunizar o direito à cidade através da criação de espaços de lazer e áreas livres para 
todos, independente de classe social, condições físicas ou idade, utilizando o desenho universal no parque, implan-
tar equipamentos necessários que sirvam de estímulo para o uso e a vitalidade do lugar e possibilitar maior conexão 
no tecido urbano, qualificando os espaços públicos, os acessos, o entorno de modo a potencializar o seu uso e 
tratar o rio como elemento de união e não segregação pois se tornará fundamental para o usufruto da população 
não só do bairro, mas da cidade por completo.

PARTIDO E DIRETRIZES

 Com o intuito de aproximar a população do rio, permitindo maior contato físico e visual, foi proposto um eixo 
de caminhos que faz a costura entre o passeio público das vias do entorno imediato do parque e o rio e que costura 
todo o parque, criando vários circuitos. Desta forma, foram criadas alternativas para locomoção, havendo a opção 
mais direta com calçadas e ciclovias ao longo da via principal e a opção do caminho compartilhado por pedestres 
e ciclistas para uma caminhada e momentos de lazer.
 Analizando os equipamentos existentes e a vocação de cada área, foi feita uma setorização do parque para 
definir onde seriam localizados os equipamentos. No setor 01 (ver mapa de setorização), pela proximidade com 
patrimônio histórico e por ser hoje o ponto de parada do rafting, principal atividade turística relacionada ao rio, 
criou-se o setor turístico, com eixos visuais para a igreja, deck para parada do rafting e mirante. No setor 02, tam-
bém pela proximidade com patrimônio histórico, mas por estar no eixo prefeitura-escola, criou-se o setor cultural, 
com implantação do museu da cidade. No setor 03, por estar situado no eixo entre as duas principais escolas da 
cidade, ficou localizado o setor esportivo, com quadras, pista de skate, playground e espaço para feiras, drive thru, 
manifestações culturais, entre outros. No setor 04, por locar o eixo verde , foi caracterizado como setor de explora-
ção natural, com espaços de convivência com churrasqueiras, oferece opção de maior contato com a natureza. No 
setor 05, chamado de educaional, estão localizadas uma escola, que por coerência com o raio de abrangência das 
existentes não aparece no  recorte, mas está indicada no mapa de equipamentos propostos e salas multiuso, para 
servir de apoio às atividades culturais, de artes marciais, yoga, dança, tão comuns na cidade.Foram os caminhos 
que delimitaram os espaços edificados de cada setor e a implantação dos equipamentos pelo parque.
 Para aumentar a integração entre os dois lados do rio, foram criadas três novas pontes exclusivas para pe-
destres e outras duas foram anexadas às existentes, que apresentavam um espaço reduzido de passeio público. A 
localização destas pontes buscou conectar vias existentes dos dois lados e considerou a proximidade com equipa-
mentos importantes, tornando o acesso a eles mais fácil pelos pedestres e ciclistas, evitando assim o uso do carro.
 As condicionantes ambientais foram as maiores diretrizes da implantação do parque e da proposta de ocu-
pação do seu entrono. Buscou-se criar edificações sobre pilotis nas áreas suscetíveis à inundação e através do 
direito de preempção, a prefeitura tornaria os 50 metros de área de preservação permanente parte integrante do 
parque, para que seja cumprida a função ambiental das suas margens. O eixo de caminhos criados foi pensado 
para ser construído entre as edificações existentes e o rio, sendo assim, mesmo que o processo de transformação 
para o cenário proposto seja lento, a população poderia ter acesso ao elemento natural desde a primeira etapa de 
implantação. 
 Localizar as massas vegetais ainda preservadas na cidade possibilitou propor eixos de ligação entre elas, 
tanto longitudinal quanto transversalmente ao rio, utilizando para isso as áreas de preservação permanente.
 A Igreja Matriz da cidade, localizada no ponto mais alto do setor, foi utilizada como elemento focal para a 
criação de eixos visuais. O museu da cidade, por exemplo, possui um mirante do qual ela pode ser observada, 
através da proposição de um eixo de edificações de baixo gabarito e vegetações arbustivas.

INTEGRANDO O RIO CUBATÃO À CIDADE 
DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

     CONTEÚDO:
     APRESENTAÇÃO
     DIAGNÓSTICOS
     PROPOSTAS PARA A ESCALA MACRO
     PROPOSTAS E DIRETRIZES PARA O PARQUE

 Os problemas sociais, econômicos, ambientais, a dinâmica da ocupação das margens do Rio Cubatão, da criação dos condomínios fechados, da falta de espaços de lazer e da despreocupação com o patrimônio histórico na 
cidade são consequência de uma série de fatores, dentre eles estão a falta de recurso financeiro e técnico pelo poder público e a falta de planejamento para a resolução de problemáticas ambientais e de infraestrutura urbana. Uma 
condição que acentua as diferenças socio-espaciais.
 Antes de partir para a proposta do parque, foi realizado um estudo sobre a escala macro na qual ele está inserido. Algumas problemáticas foram elencadas e soluções propostas para amenizá-las, que são:

PROBLEMÁTICAS E PROPOSTAS:

a) Presença de áreas de Risco de Inundação: Oportunidade de prover áreas de lazer para a população, formar um sistema de drenagem hierárquico através das vias que deverão, principalmente no entorno do parque, ter piso perme-
ável, com biovaletas de retenção auxiliando a microdrenagem, além de incentivar o uso de tetos verdes para captação da água da chuva nas edificações, e área permeável nos terrenos;
b) Ocupação de áreas de risco a desastre ambiental: A prefeitura terá o direito de preempção destes lotes e o zoneamento irá prever a criação de ZEIS próximas ao local de origem para realocação das edificações localizadas em APP 
e áreas de risco à longo prazo. Para os lotes que não se encontram em APP, mas que possuem o risco de inundação são propostas edificações sobre pilotis, deixando o térreo público e facilitando o acesso da população ao rio;
c) Despejo de lixo e esgoto nos rios: Proposta de implantação de rede coletora de esgoto com incentivos às edificações que fizerem a ligação na rede, e de coleta seletiva com lixeiras recicláveis espalhadas por toda a cidade e parque;
d) Falta de conexão entre áreas verdes e de preservação: Criação de eixos verdes, caminho para fauna e flora conectando longitudinal e transversalmente o rio com as massas vegetais existentes no entorno imediato e na cidade como 
um todo, principalmente com o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro;
e) Ausência de rotas ciclo viárias:  São propostas ciclovias nas principais vias de conexão entre o centro e os demais bairros, facilitando a chegada ao parque, e também nas vias do entorno imediato. Além disso, o parque contará com 
caminhos compartilhados entre pedestres e ciclistas fazendo a costura de toda a margem e propiciando maior contato com o rio e a natureza;
f) Passeios públicos descontínuos e irregulares: Regularização dos passeios públicos, criando calçadas mais amplas, sem desníveis e garantindo a acessibilidade universal; 
g) Ineficiência do transporte público: Criação de transporte público municipal, com rotas para aumentar a conexão entre os bairros e facilitar a chegada ao parque. Gerar estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte, criando 
um sistema intermodal para a escala da cidade, com bicicletários e mobiliário projetado para servir de suporte para as bicicletas;
h) Pouca valorização dos patrimônios públicos e eixos visuais: Através do zoneamento e da proposta de arborização, são propostos eixos visuais e mirantes para a igreja, principal patrimônio histórico da cidade, e também para o rio, 
considerado patrimônio natural;
i) Carência de equipamentos públicos básicos e grande distância entre as moradias e os locais de trabalho: Proposta de equipamentos públicos através da análise dos existentes, integrando-os ao parque e facilitando o acesso a pé, 
bicicleta e com transporte público. 
j) Falta de conexão entre os dois lados do rio: Criação de pontes de pedestre conectando equipamentos e ruas importantes entre os dois lados do rio, diminuindo as distâncias entre moradia e serviços e diminuindo a dependência do 
automóvel.

 Devido à grande quantidade de terrenos livres e consequente baixo custo da terra, a dinâmica de expan-
são da urbanização da região metropolitana de Florianópolis vem atraindo novos moradores em busca da proximi-
dade com a Capital, qualidade de vida e disponibilidade de áreas verdes. Por outro lado a cidade tem assumido 
com clareza as características de uma cidade-dormitório.
 Há um fator que liga diretamente Santo Amaro da Imperatriz com o restante da área conurbada de Florianó-
polis: as águas do Rio Cubatão. Segundo a CASAN, em 1941 o Rio Vargem do Braço ou Pilões, um dos afluentes 
do Rio Cubatão, passou a integrar o sistema de abastecimento público da Grande Florianópolis. No final de maio 
de 2017, toda a região metropolitana sentiu a importância da água advinda de Santo Amaro da Imperatriz, pois 
após o rompimento de adutoras, grande parte dos moradores da grande Florianópolis sofreu com a redução no 
abastecimento de água, que perdurou algumas semanas. 

 O crescimento acelerado da cidade a partir do final da década de 1990, sem o controle da ocupação pelo 
plano diretor e sem a devida fiscalização dos órgãos públicos, se caracterizou por condomínios, loteamentos e 
parcelamentos clandestinos que se distribuíram de modo disperso e fragmentado pelo território municipal. Além 
de um tecido urbano desarticulado, esta dinâmica de ocupação é caracterizada pela ausência de áreas verdes, 
áreas institucionais, contrapartida obrigatória - mas não realizada - dos condomínios e loteamentos implantados. 
O resultado é a carência de espaços verdes próximo às ocupações, principalmente na região central, onde há a 
maior densidade populacional do município.
 O Rio Cubatão, por sua vez, tem sofrido desde as décadas de 70 e 80, um processo intenso de degrada-
ção, com despejo de lixo e dejetos. Aliado à numerosos episódios de enchentes e inundações, levaram ao estre-
mecimento da relação entre a população e o rio.
 Esta rejeição pode ser auferida pelo modo como a cidade se estruturou nas últimas décadas: os fundos 
dos lotes são voltados para ele e dificultam o acesso da população ao rio, que acaba segregando tanto fisicamente 
quanto socialmente as comunidades dos dois lados.
 Esta característica, no entanto, pode ser compreendida como um potencial, já que parte significativa de 
suas margens não estão ocupadas, mesmo nas áreas centrais e mais povoadas do município. Diferentemente da 
tipologia de ocupação encontrada em outros centros urbanos catarinenses, cuja origem e crescimento ocorreram 
ao longo de rios, em Santo Amaro da Imperatriz há grande presença de áreas de preservação permanente livres 
no entorno do Rio Cubatão, passíveis de serem tratadas como espaços de lazer para a população local além de 
cumprir sua função ambiental.
 O plano diretor em vigência, entretanto, é pouco restritivo e detalhado. Delimita parte importante do território 
municipal como macrozona urbana e permite 10 pavimentos em quase toda a sua extensão. Esta condição tem re-
sultado em episódios pontuais e dispersos de verticalização, com implantação de prédios espalhados por alguns 
bairros sem a devida compatibilização com os sistemas urbanos, sobretudo de água, energia elétrica, drenagem 
urbana e esgotamento sanitário.

DADOS GERAIS:

1. Localiza-se à 31 km da Capital Florianópolis; 
2. 344,049km² de área municipal, sendo 56,6% per-
tencente ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e 
menos de 10% pertencente ao território urbano muni-
cipal;
3. A estimativa populacional em 2016 é de 22.266 ha-
bitantes, mas a cidade apresenta uma taxa de cresci-
mento populacional de 2,62%, maior que a da região 
metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina e mais 
do que o dobro da taxa de crescimento do Brasil;
4. A cidade apresenta uma evolução do PIB superior à 
do Estado de Santa Catarina e do Brasil;
5. Comércio e serviço são os maiores responsáveis 
na geração de renda do município, segundo dados 
do SEBRAE;

 O único bairro que recebeu uma concentração de edifícios em altura foi o centro. Esta ocupação, no entanto, tem sido pouco sensível às condicio-
nantes naturais, históricas e simbólicas do lugar, desconsiderado muitas vezes a topografia, a drenagem natural o sítio e os eixos visuais para patrimônios 
históricos existentes. Além disto, destaca-se a falta de incentivos ao uso misto do solo, resultando em prédios residenciais com o térreo privado, servindo 
como salão de festas e/ou garagem, tornando certos trechos de ruas inseguros e sem vida principalmente no período noturno.
 A falta de conexão entre os dois lados do rio e a tipologia destas conexões mostram que a cidade não foi pensada para o pedestre e que em mo-
mento algum o rio foi elevado à elemento de integração. A falta de transporte público, de conexões físicas e do uso misto do solo segregam principalmente 
os bairros Centro e Sul do Rio e são palco do maior contraste social encontrado na cidade.


