
DIRETRIZES PARA REVITALIZAÇÃO URBANA DE SEARA SC
INTRODUÇÃO

Esta é uma questão pertinente tanto no âmbito da arquitetura e urbanismo, 
como na vida dos moradores de qualquer cidade. E partindo deste pensamento 
é que se buscou, em ponto de vista pessoal, como morador da cidade, analisar 
os problemas cotidianos apresentados por um município de pequeno porte, 
em uma situação similar a outros municípios brasileiros frutos de um crescimento 
não ordenado ou planejado e que mesmo pequenos, já apresentam dificuldades 
quanto a mobilidade e vitalidade urbana.

O que podemos fazer para melhorar nossas cidades? 

O objetivo foi desenvolver diretrizes para revitalização urbana da cidade de Seara 
de modo a amenizar situações conflitantes e promover melhora na qualidade de 
vida da população, e para que as diretrizes fossem possíveis, buscou-se outros 
quatro objetivos específicos: pesquisar a história da cidade e como ocorreu seu 
desenvolvimento urbano; desenvolver um mapa síntese a partir do levantamento 
e da elaboração cartográfica que contemplasse diversas características 
determinantes para o estudo da cidade; efetuar estudos de caso, a fim de analisar 
planejamentos e ações nesta esfera; e por fim efetivamente desenvolver as 
diretrizes.

Seara cresceu sem planejamento prévio, então cada novo loteamento determina, 
com base em seus interesses, como será o desenvolvimento das áreas 
de expansão, normalmente sem contextualizar com o cenário geral, criando-se 
assim uma série de problemas, principalmente ligados a mobilidade urbana, meio 
ambiente e lazer. Estes problemas são agravados cada vez que um novo projeto 
de desmembramento e parcelamento de solo é aprovado, fato este que vem 
ocorrendo com grande frequência, em resposta a programas governamentais de 
incentivo ao mercado da construção civil. Com a previsão de uma expansão 
da cidade, problemas cotidianos, perceptíveis em observações diárias, irão ser 
agravados. Então se faz necessário propor diretrizes com objetivo de, ao menos, 
amenizar a situação de forma a permitir um crescimento mais ordenado e 
harmonioso.

É importante ressaltar a presença de uma demanda para elaboração destas 
diretrizes, pois se observa que a população tem se apropriando de espaços 
públicos para a promoção da vitalidade urbana, porém falta a estrutura necessária 
para que estes encontros e eventos se façam presentes no cotidiano da cidade. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para contextualizar todo o cenário relacionado ao planejamento urbano a pesquisa 
bibliográfica tem início desde o começo do mesmo, que segundo Del Rio (1990) 
surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde os países de primeiro mundo estavam 
começando a sair da forte recessão e a necessidade de planejadores dentro do 
poder público aumentou de maneira considerável. Isso ocorre porque os Estados se 
esforçavam na reconstrução e reestruturação econômica, e para isso necessitavam 
de planos econômicos e de investimento. Nesse período, as políticas públicas deste 
cunho buscavam a reposição completa de áreas do tecido urbano consolidado, 
principalmente, as que haviam sido bombardeadas ou eram consideradas 
deterioradas e de decadência, onde os novos planos deveriam ser desenvolvidos de 
modo a se basear nos preceitos definidos nos Congressos de Arquitetura Moderna e 
da Carta de Atenas.

Este tipo de urbanismo ficou conhecido como moderno e, conforme Saboya (2010), 
surgiu como uma consequência à cidade capitalista, resultado do processo de 
urbanização da Revolução Industrial, e foi influenciado por ideias e conceitos de 
diversos autores, dentre os quais se destaca Le Corbusier. Com uma análise de suas 
propostas e da Carta de Atenas é possível elaborar uma síntese dos princípios do 
urbanismo moderno: universalidade e racionalidade; altas densidades com aumento 
das áreas verdes; aversão a rua tradicional e fluidez do trânsito de veículos; e 
separação e segregação de usos.

No Brasil, conforme Sabbag (2012), o planejamento urbano moderno encontrou 
terreno fértil, chegando a seu auge com a construção da Capital Federal: Brasília. 
Nela é espelhada visão do urbanismo moderno e trabalhado com as quatro funções 
urbanas da Carta de Atenas (habitar, trabalhar, recrear-se e circular).

Outro fator importante do planejamento urbano no Brasil foi o Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana (MNRU) que elaborou a Emenda Popular da Reforma Urbana 
para ser utilizada na nova Constituição (1964-1985), entretanto pouca coisa da 
emenda popular foi utilizada. O Art. 182 da nova Carta Magna transferiu 
inteiramente para os municípios a definição e aplicação de critérios balizadores de 
fórmulas vagas como “função social de propriedade” e “funções sociais de cidade”, 
todavia, ao mesmo tempo, apontava-se para necessidade de regulamentação dos 
elementos previstos neste artigo e no Art. 183, como: IPTU progressivo no tempo, 
desapropriação e instrumentos de regularização fundiária, que só vieram a ocorrer 
em 2001, com a aprovação de Estatuto da Cidade. (SOUZA, 2008)

Além da história do planejamento urbano também foram realizadas pesquisas sobre 
o meio ambiente, já que, conforme Spirn (1995), os recursos e as dificuldades 
geradas pelo sítio natural de cada cidade formam uma constante, a qual sucessivas 
gerações tiveram que tratar, cada uma conforme seus próprios valores e tecnologia. 
Civilizações e governos se erguem e caem, as tradições, valores e politicas mudam, 
porém o ambiente natural permanece, como uma estrutura duradoura. O ambiente 
natural de cada cidade juntamente com sua forma urbana, compreendem um registro 
da relação entre os processos naturais e os propósitos humanos ao longo do tempo. 
Unidos, eles contribuem para formação de uma identidade única para cada cidade. 
Os propósitos urbanos se apresentam em atividades que, normalmente, modificam 
o ambiente natural, são elas: necessidade de prover segurança, abrigo, alimento, 
água e energia, e necessidade de dispor os resíduos, de permitir a circulação e 
demanda de espaço. Sendo que todas essas intervenções produzem um 
ecossistema muito diferente daquele existente anteriormente à cidade.

Tanto Spirn (1995), como Gorski (2010) e Hough (1998) apresentam que o ambiente 
natural das cidades tem sido negligenciado através de mudanças radicais em 
elementos como topografia e cursos d’água, que foram determinantes na formação 
das cidades, mas passaram a ter sua importância eclipsada ou mesmo anulada ao 
longo da evolução urbana. Para eles se faz necessária uma recuperação da relação 
cidade ou meio ambiente, pois só assim serão resolvidos problemas como enchentes 
e deslizamentos.

Para elaboração das diretrizes também se fez necessário estudo a respeito das 
mobilidades urbanas disponíveis, já que, segundo Ministério das Cidades (2015b), a 
mobilidade nas cidades é fator importante na qualidade de vida dos cidadãos. O 
modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano interfere na 
economia do País, pois dele dependem a logística de distribuição de produtos, a 
saúde e a produtividade de sua população. A elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana supõe a análise dos deslocamentos que ocorrem dentro ou têm impactos na 
circulação de um município assim como a necessidade de infraestrutura ligada aos 
diversos meios para identificar e planejar a implementação de ações de melhoria do 
Sistema de Mobilidade Urbana local. Para tal, é essencial que sejam consideradas as 
características dos modos de transporte e a infraestrutura necessária para tais, 
assim como os meios de gestão destes deslocamentos. 

Os modos de transporte são divididos em modos não motorizados e motorizados, 
cada qual possui características próprias e induz necessidades de infraestruturas 
específicas. Os modos não motorizados são os seguintes: pedestre, bicicleta e 
carroças. Já os modos motorizados são divididos em dois grupos: os privados 
(automóvel e moto) e os público (ônibus, metrô, monotrilho, sistemas estruturais com 
veículos leves sobre trilhos – VLT, trem, sistemas hidroviários, teleférico, plano 
inclinado e aeromóvel). 

A chave para entender e desenvolver uma mobilidade urbana de qualidade está em 
combinar os sistemas de transporte existentes de maneira com que todos eles 
possuam uma parcela igualitária de investimento e infraestrutura. Porém, 
incentivando-se os meios não motorizados e os meios motorizados públicos, por 
demandarem de menor infraestrutura por quantidade de pessoas que o utilizam.

Nossa ideia de mobilidade é tentar fazer a conexão entre todos os sistemas. 
[...] O que quero dizer é, não estou tentando provar que sistema de 
transporte é melhor. Quero dizer que temos de combiná-los. Combinar todos 
os sistemas, e com uma condição: nunca, se você tem um metrô, se você 
tem sistemas de superfície, se você tem qualquer tipo de sistema, nunca 
competir no mesmo espaço. (LERNER, 2007, p. 01) (Tradução: Fabio 
Ceconello)

Um meio de transporte que vem se destacando nos últimos anos tem sido a 
bicicleta, pois os ciclistas representam um tipo diferente e uma forma mais rápida 
de trafego a pé, mas em termos de experiências sensoriais, vida e movimento, eles 
são parte do resto da vida urbana. Ou seja, demandam uma infraestrutura menor 
do que os veículos, são mais rápidos do que se ir a pé e ainda interagem com a 
cidade. (GEHL, 2015)

Tanto para Gehl (2015) como para Jacobs (2011) esta interação das pessoas com 
a cidade é de extrema importância pois melhora a qualidade de vida da população. 
Através deste conceito é que ambos são para este trabalho a base para as 
diretrizes de revitalização urbana de Seara.

Para os dois autores por décadas a dimensão humana tem sido um tópico do 
planejamento urbano esquecido e tratado a esmo, enquanto várias outras questões 
ganham mais força, como a acomodação do aumento do tráfego de automóveis. 
Além disso, para eles as ideologias dominantes de planejamento, em especial o 
modernismo, deram baixa prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres e 
ao papel do espaço urbano como local de encontro dos moradores da cidade.

Em contraponto a ideias e conceitos deste modo de planejar, Appleyard e Jacobs 
apud Del Rio (1990), determinam que existem algumas metas, a nível geral de 
planejamento, para uma vida urbana de boa qualidade, como: identidade e controle, 
acesso a lazer e oportunidades, vida comunitária e pública, entre outros. Eles 
também definem cinco grandes características para desenho urbano, que são:  ruas 
e vizinhanças de convívio, densidades mínimas e intensidades de uso para a vida 
urbana, integração de atividades, as edificações devem dispostas como definidoras 
de espaços públicos, e, por fim, diversidade nas inter-relações e configurações entre 
e de edificações e espaços.

Mais especificamente para Gehl (2015) este conceito ganha o título de “cidade para 
as pessoas” e ele o divide em quatro categorias: a cidade viva, a cidade segura, a 
cidade sustentável e a cidade saudável.

A cidade viva significa buscar, dentro do planejamento das cidades, mais do que 
simplesmente proporcionar espaço e circulação para que as pessoas caminhem 
e pedalem, aceita-se um desafio, muito mais importante, de possibilitar que as 
pessoas tenham contato direto com a sociedade ao seu redor. Ou seja, o 
espaço público deve ser vivo, através de sua utilização por muitos e diferentes 
grupos de pessoas.  (GEHL, 2015)

Quanto a cidade segura, Gehl (2015) acredita que se for reforçada a vida nas 
cidades de maneira que mais pessoas caminhem e permaneçam mais tempo 
nos espaços comuns, é provável que haja um aumento da segurança. Isso 
ocorre porque em cidades vivas, sempre há “olhos nas ruas” e, frequentemente, 
“olhos sobre as ruas”, já que seguir e acompanhar o que acontece nas ruas 
acabou se tornando algo atrativo e significante aos usuários dos edifícios do 
entorno.

A cidade sustentável esta aliada a mobilidade urbana, onde com um bom 
transporte público as bicicletas e aos pedestres, obtêm-se a possibilidade de 
alcançar áreas distantes, sem sobrecarregar as vias e diminuindo a poluição na 
cidade.

Por fim, a cidade saudável apresenta que a falta de atividade física na rotina 
diária pode gerar problemas de obesidade, diminuição da qualidade de vida, 
aumento no custo de saúde e menor expectativa de vida. A solução para este 
problema pode estar em estabelecer, dentro da cidade, objetivos gerais que 
definam oportunidades e infraestruturas para que o trafego de pedestres e 
bicicletas possam ocupar um local de destaque na vida cotidiana. (GEHL, 2015)

Outro conceito trabalhado dentro das diretrizes urbanas também está na 
questão de novas centralidades. A descentralização das cidades pode ser 
compreendida através do método de Christaller apud Bradford e Kent (1987) 
que trabalha com as áreas de abrangência de mercados para formular a teoria 
dos lugares centrais. O autor baseou sua teoria em um conjunto de pressupostos 
a fim de simplificar a realidade, onde concluiu que um único polo central de bens 
e serviços se torna de difícil acesso as comunidades mais distantes, até por uma
questão financeira e que o ideal seriam pequenos polos espalhados que não 
possuíam todos os serviços do polo central, mas que atendiam as necessidades 
de primeiro grau, como mercados, das comunidades afastadas, para que as 
pessoas que morassem mais longe pudessem ter acesso facilitado as 
necessidades mais básicas sem que isso envolvesse um gasto maior em 
deslocamento.

METODOLOGIA
O trabalho seguiu o método indutivo, através de pesquisa descritiva, 
contemplando documentos, bibliografias e estudos de caso, com coleta de dados 
originários de observação, documentos e imagens, tendo como público alvo a 
população searaense e com interpretação de dados qualitativos. 

Sendo trabalhado e apresentado na seguinte sequência: estudos de caso: estudo 
sobre realidades semelhantes ao que será proposto em projeto; levantamento 
histórico: pesquisa a respeito da história do município de Seara e elaboração de 
mapa, representando o crescimento urbano da cidade; levantamentos físico-
ambientais: elaboração e análise de mapas do perímetro urbano, a partir de 
coleta de dados da população, da mobilidade urbana, do lazer e de 
condicionantes físicas e climáticas para desenvolver um mapa síntese e então 
demarcar os pontos chaves a serem trabalhados; e desenvolvimento de 
diretrizes: baseado nos levantamentos anteriores, em estudos bibliográficos e de 
caso, elaboração de maneiras e ações a serem aplicadas para melhoria da 
qualidade de vida em Seara.

ESTUDOS DE CASO

Este conceito aplica-se as cidades no que diz respeito a policentros, que suprem 
as necessidades de primeiro grau das comunidades mais próximas para que não 
seja tão intenso do tráfego com sentido ao centro.

Além das pesquisas bibliográficas, foram realizados três estudos de caso: o 
planejamento urbano da cidade de Copenhague, capital da Dinamarca; o Projeto 
Beira Rio, na cidade de Piracicaba SP; e um trabalho acadêmico sobre a 
Reabilitação Urbana da Cidade de Erechim.

O planejamento urbano da cidade de Copenhague foi escolhido como estudo de 
caso, porque abrange tudo o que foi pensado e pesquisado para as diretrizes de 
revitalização urbana de Seara, contemplando assuntos como: cidade para as 
pessoas, novas centralidades, mobilidade urbana, sustentabilidade, entre outros. 
Além de apresentar todas as etapas que um planejamento urbano percorre e o 
tempo que leva para ser aceito e abraçado pela população.

O Projeto Beira Rio, da cidade de Piracicaba SP, foi utilizado por ser um projeto 
pioneiro dentro do Brasil que trabalhou a retomada da relação do rio com a 
cidade e as pessoas, contemplando pontos de intervenção ao longo dele, da 
mesma forma com que se pensou esta questão dentro das diretrizes deste estudo.

O Projeto de Revitalização Urbana para Erechim RS, mesmo sendo um trabalho 
acadêmico, foi de fundamental importância, ao momento que trabalha as mesmas 
questões apresentadas dentro do planejamento urbano de Copenhague, porém em 
uma realidade não só brasileira, como do sul do país, e em uma escala bem próxima 
a de Seara.

Fig. 01: Demarcação de áreas de Copenhague em 2006 
Fonte: (OPEN INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION, 2006, p. 11) (Tradução Nossa)

Fig. 02: Plano de Ação Estruturador com os 8 segmentos do Projeto Beira Rio
Fonte: (IPPLAP, 2015a)

Fig. 03: Proposta Área Central Projeto de Revitalização Urbana de Erechim
Fonte: (DUMERQUES, 2015)

SEARA (SC)

Para conhecer melhor a cidade a ser trabalhada, Seara SC, foram utilizados três 
autores: Gonçalves (2006), Paludo (1985) e Fabrin (2013). 

Gonçalves (2006) apresenta a história da colonização na região, que segundo ele 
teve início por volta de 1924 pela empresa Luce, Rosa e Cia e, principalmente, 
Rio Branco Ltda, que dividiram e venderam as terras, para agricultores pobres, 
oriundos do Rio Grande do Sul. Nos primeiros anos da colonização, o rio Uruguai 
era utilizado para o escoamento da produção, principalmente da madeira que era 
retirada da região, sendo essa a principal fonte de renda da população que ali 
vivia.

Quando ao contexto cultural, segundo Fabrin (2013), a maioria da população 
era oriunda de imigração italiana, e os costumes e dizeres da época continuam 
presentes nos dias atuais.

Por fim Paludo (1985) conta a história propriamente dita do município. Segundo 
ele, foi em 1944 que a vila Nova Milano, se tornara distrito da comarca de 
Concordia e passara a receber o nome de Seara, pois Milano remetia a cidade 
italiana e o Brasil encontrava-se em posição contraria a Itália na Segunda 
Guerra Mundial. O nome Seara veio em homenagem ao Engenheiro 
Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que veio de Florianópolis para fazer o 
levantamento da estrada que ligava Nova Milano a Chapecó, e também ao fato 
de Seara significar campo de cereais, já que na década de cinquenta, os 
cereais se tornaram a principal fonte de renda, pela construção do moinho, que 
entrou em funcionamento no ano de 1951, com moagem de trigo, milho, 
descascamento de arroz e depois fabricação de rações para suínos. Foi o 
moinho que alavancou a economia do distrito ao ponto de torna-lo, em 1953, 
município. Porém, com o passar do tempo, o moinho começou a perder sua 
força, e então, em 1957, teve-se a ideia da construção de um frigorifico, a atual 
Seara Alimentos. Empresa esta que atualmente é a principal fonte de renda e 
emprego do município e se tornou fator determinante no modo de crescimento 
da malha urbana.

Seara está localizada no oeste do estado de Santa Catarina e atualmente 
possui 16.936 habitantes, espalhados ao longo de seus 313 km², em uma altitude 
média de 550m. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2016)

Tipologia Urbana
Seara não possui nenhuma normativa dentro de seu plano diretor a respeito de 
alguma tipologia arquitetônica que deva ser seguida nas novas construções, por 
isso possui uma gama variada de tipologias e estilos construtivos, que empregam 
uma diversidade de materiais, técnicas e formas. Entretanto existe uma tipologia 
dentro da cidade que se destaca pela quantidade de exemplares, esta tipologia 
se caracteriza pela planta quadrada ou retangular com duas águas de telhado 
aparentes, formando o desenho mais conhecido e identificável de uma casa, 
aquele presente nos desenhos infantis.

Foi realizado um breve estudo tipológico para determinar as características 
destas edificações a fim de utiliza-las como base formal para as edificações 
propostas dentro das intervenções das diretrizes de revitalização urbana, para 
que desta forma as edificações propostas não destoem do cenário geral da cidade,
 e principalmente tomem como partido o que pode ser tido como uma identidade 
cultural.

Crescimento Urbano
Seara a exemplo de muitas outra cidades, iniciou seu crescimento margeando 
rios, neste caso o Rio Caçador e o Rio Toldo. e também envolta a estrada que faz 
a ligação entre a atual cidade de Concórdia e de Chapecó, localizando-a na rota 
dos viajantes, e logo, começara a desenvolver as atividades de comércio e 
serviços voltado as pessoas que ali precisavam passar. 

Outro aspecto importante em seu desenvolvimento ocorreu em 1957, quando foi 
inaugurado o Frigorífico Seara e junto com ele, o Loteamento São Braz, já que 
este possuía por objetivo ser destinado as famílias dos funcionários. Porém tanto 
o frigorifico como o loteamento utilizavam uma área plana afastada do centro, o 
que deixou a cidade dividida. Então o que passou a existir foi o aglomerado do 
Centro e o aglomerado do Bairro do Frigorífico, cada um de um lado do morro, 
distantes uma centena de metros preenchida somente por lotes rurais.

Nos anos que se seguiram, mesmo com a topografia acidentada, os espaços 
deixados foram sendo preenchidos aos poucos, com novos loteamentos. Ademais 
que novas terras foram divididas e inseridas ao desenho urbano propiciando 
segmento a cidade nos sentidos de acessos a outros municípios e distritos. De 
uma forma geral esse mesmo processo foi seguido nas demais fases de 
crescimento, onde foram urbanizadas áreas afastadas das existentes, que viriam 
a ser preenchidas somente anos depois, geralmente em direção dos municípios e 
distritos vizinhos.

Este tipo de crescimento gera alguns problemas, já que demanda de um recurso 
de infraestrutura maior, para atender áreas mais afastadas, além de gerar falhas 
nos eixos viários, já que as estradas de acesso não foram criadas para suportar 
futuro fluxo que viria a existir.

PLANO DIRETOR

O Plano Diretor e o Código de Obras vigentes até então para o Município de 
Seara SC são datados de 18 de abril de 1986. Nele o perímetro urbano está 
dividido em: Zona Residencial, subdividida em Zonas Residenciais Exclusivas e 
Zonas Residenciais Predominantes; Zona Mista, subdividida em Zona Mista 
Central e Zona Mista Diversificada; Zona Industrial Predominante; Zona Verde, 
dividida em Zona Verde de Lazer  e Zona Verde de Cobertura Vegetal; Zona de 
Proteção Especial; Zona de Urbanização Especial e Zona Habitacional de 
Interesse Social.

É possível notar que a maior parte do perímetro urbano se encontra na Zona 
Residencial Exclusiva, que inicialmente permitia apenas a ocupação do solo por 
residências, porém em 2008 e 2010, passou-se a permitir a implantação de 
comércios e serviços vicinais, de primeira necessidade, nesta área.

No que diz respeito as áreas de APP o plano determina que deve ser 
obedecidas as normas estabelecidas pelo Código Florestal, entretanto 
apresenta os seguintes afastamentos mínimos:  de 5 a 15 metros dependendo 
do trajeto, para o Rio Caçador; de 4 metros para o Rio Toldo; e de 3 metros para 
os demais cursos d'água. Porém vem sendo cobrado um mínimo de 15 metros 
de afastamento para qualquer curso d'água nos novos loteamentos.

Fig. 04: Localização do Municipio de Seara

Fig. 05: Plano Diretor Vigente de Seara SC

O novo plano diretor em tramitação apresenta mais claramente a questão de 
APPs, porém mesmo assim no que diz respeito aos rios, apenas os principais 
tiveram suas margens protegidas, os demais não possuem nenhum tipo de 
demarcação de áreas de preservação permanentes. Além disso, este novo plano 
mantém a permissão para implantação de comércio e serviço vicinais para as 
áreas residenciais e áreas para futura expansão da malha urbana para fins 
residenciais, entretanto sem uma diretriz de conexões de vias necessárias para 
interligar a cidade futuramente.

Plano Diretor Vigente

Novo Plano Diretor

Neste novo plano diretor ainda não foi definido um número máximo de 
pavimentos para cada zona, porém os números devem ficar próximos aos do 
plano atualmente vigente.

No que diz respeito as áreas de APP o afastamento das margens dos rios 
está determinada da seguinte forma: em áreas consolidadas afastamento 
mínimo de 15 metros para cada margem dos rios e 30 metros de raio de 
nascentes; em áreas não consolidadas 30 metros para cada margem dos 
rios e 50 metros de raio de nascentes; e em córregos canalizados uma faixa 
de 5 metros para cada lado. 

Ele delimita também as larguras mínimas de futuras vias dentro dos 
loteamentos, seguindo uma separação  de vias arteriais, coletora e locais, 
desta forma: as arteriais não devem ter menos que 14 metros, sendo 10 
metros de caixa e 2 metros de passeio para cada lado; as coletoras não 
menos que 12 metros, sendo 8 metros de caixa e 2 metros de passeio; e 
locais não menos de 10 metros, sendo 6 metros de caixa e 2 metros de 
passeio. 

Fig. 06: Plano Diretor em Tramitação de Seara SC

LEVANTAMENTOS
Foram realizados levantamentos da cidade que Seara que resultaram em 
20 mapas, que abordam a distribuição dos bairros e pontos referenciais, 
uso do solo, número de pavimentos, vazios urbanos, densidade, topografia, 
áreas verdes, sistema viário, transporte coletivo, condicionantes climáticas, 
hidrografia urbana e municipal, eixos viários municipais, levantamento 
fotográfico do Rio Caçador, levantamento das edificações nas áreas de 
APP e identificação de carências e potencialidades.

Mapa dos Bairros e Pontos Referenciais
O Mapa dos Bairros e Pontos Referenciais é um mapa geral contendo 
informações básicas para que se possa contextualizar a situação da cidade. 
Observando-o é possível perceber que a maioria dos principais equipamentos 
de serviços à comunidade, como hospital, prefeitura e banco, estão 
localizados no centro e que não são encontrados em outros locais. 

Conforme Mapa do Uso do Solo também é no centro que está localizada a mistura 
de usos, assim como nas margens do sistema viário arterial. Nos demais locais, 
predomina-se, quando não exclusivamente, a utilização para fins residenciais, 
como preconiza o Plano Diretor Municipal. Essa separação de uso acaba por 
obrigar a população a se deslocar distâncias maiores para poderem trabalhar, 
estudar e comprar. A bem da verdade, algumas distâncias, se analisada apenas a 
malha urbana e a distribuição de usos, parecem pequenas. Entretanto a topografia 
da região, apresentada pelo Mapa Topográfico, deve ser levada em conta, já que 
apresenta-se de maneira acidentada, o que dificulta a movimentação exclusiva a 
pé da população. Desta forma, a maioria das pessoas optam por deslocar-se pela 
cidade através de automóveis, o que por sua vez, aumenta o trafego, 
principalmente em dias de chuva, superlotando o centro em horários de pico.

Mapa do Uso do Solo
Fig. 07: Mapa de Bairros e Pontos Referenciais

Mapa de Gabarito
Fig. 08: Mapa Uso do Solo

Quanto a relação de proximidade dos edifícios com a vida urbana, a cidade possui 
uma boa situação, já que, como mostra o Mapa de Gabarito, a maioria 
das edificações não ultrapassa dois pavimentos e quando o faz, são raros os que 
passam de quatro. Este contexto é extremamente importante quando se tem por 
objetivo a cidade ao nível dos olhos, pois gera uma integração de vizinhança, 
segurança e vitalidade urbana.

Fig. 09: Mapa de Gabarito

de Gabarito
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