
DIRETRIZES PARA REVITALIZAÇÃO URBANA DE SEARA SC

Nas diretrizes e projeto propostos, o público alvo utilizado engloba toda a 
população searaense, pois o projeto foi pensado para o bem estar e a qualidade 
de vida destas pessoas.

DIRETRIZES DE PROJETO

As diretrizes de projeto baseiam-se principalmente no conceito de “cidades para 
pessoas”, onde são indicadas situações e preceitos que evidenciam a relação 
da cidade com sua população e maneiras de tornar o meio urbano mais humano 
e social. Este conceito trabalha com ideias de uma boa densidade, ou seja, o 
adensamento de áreas desde que possuam relação dos pavimentos com a rua 
e uma diversidade de usos, unindo comércio, serviço e residência para que 
assim as pessoas possam trabalhar, estudar e morar em um mesmo local. Tais 
ações fazem com que a cidade se torne mais viva, pois os espaços ganham 
flexibilidade de usos, tornando os locais mais seguros, já que existem pessoas 
circulando durante todo o dia e cria-se um senso de comunidade onde sempre 
existem olhos nas ruas para qualquer eventualidade que aconteça, já que existe 
mais contato e conhecimento a respeito das pessoas que vivem ao redor.

A proposta de mobilidade urbana, teve 
seu foco na abertura de vias em locais 
estratégicos, incentivo do uso da bicicleta 
como locomoção criando uma ligação 
direta entre os pontos mais afastados, 
como o centro da cidade, e a colocação 
de semáforos em pontos chave de 
fluxo intenso.

Mapa Propostas Sistema Viário

A proposta de novas centralidades, tem 
como objetivo prever zonas onde seria 
interessante térreos ativos de maneira a 
tornar a rua um espaço público agradável 
e áreas onde poderiam ser colocadas 
novas  cent ra l idades  para  que a 
população mais distante do centro tivesse 
acesso aos serviços públicos de maneira 
facilitada.

Mapa Propostas Novas Centralidades

As propostas para o meio ambiente são 
divididas em áreas de preservação 
determinadas pelo Plano Diretor em 
Tramitação, proposta de parque linear, 
proposta de pontos extravasores e 
proposta de áreas para instalação de valas 
de infiltração.

Mapa Propostas para o Meio Ambiente

Este conceito também utiliza de questões ambientais para auxiliá-lo, sempre 
promovendo a preservação dos recursos do ecossistema dentro da cidade, de 
modo a introduzir a comunidade nas áreas verdes através de espaços lazer, 
para que estes façam parte do cotidiano das pessoas e deste modo criem um 
sentimento de pertencer e de cuidar, o que ajuda na manutenção do meio, 
porque quando a sociedade entende aquele local como parte dela então se 
tentará ao máximo mantê-lo em um bom estado para que possa ser usufruído.
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Esta seção contempla ciclovia, pista de caminhada e 
uma praça mirante na saída para Itá. Estes elementos 
foram pensados para gerar infraestrutura de passeio 
e lazer para as pessoas que já utilizam a rodovia para 
caminhadas e pedaladas, e com o projeto pretende-se 
dar segurança e incentivar estas atividades.
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Esta seção é composta por ciclovia, pista de caminhada 
e a Praça Quadra de Tênis. A praça foi criada para 
atender um grupo de pessoas que praticam tênis 
de quadra e tem que se locomover até Itá para isso, 
além de promover a prática deste esporte.

02

Nesta seção foram colocados, além de ciclovia e pista de 
caminhada presentes em todas as seções, uma Creche Infantil, 
para atender as famílias que vivem no entorno e necessitam se 

locomover uma longa distância para deixar as crianças na creche; 
um Espaço Apae (Associação de Pais e Amigos Especiais) e Amais 

(Associação de Amigos de Animais), para servir de sede para 
ambas as associações, já que as duas não possuem, além de 

promover a interação dos animais como forma de auxilio no 
tratamento das crianças; a Praça Tempo para uso de todas 

as idades; e um Edifício de Serviços da Prefeitura e do Cartório, 
para criar uma filial que atenda os bairros mais distantes e 

consequentemente desafogar o centro, já que as pessoas não 
precisarão se locomover longas distâncias para utilizar 

os serviços.
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Fazem parte da seção a Praça da Ponte e o Horto Florestal. A praça, 
como o próprio nome já diz possui uma ponte que atravessa a APP e 

cria um atalho para o Horto Florestal, que por sua vez foi projetado 
para promover a conservação da APP e das áreas verdes ao seu redor, 

através do plantio de mudas e abertura de trilhas nas áreas verdes, a ideia é que 
ele promova a relação das crianças que estudam nas creches e escolas próximas com 

a natureza, além da conservação do meio ambiente. 
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Nesta seção não existe nenhuma praça ou edificação, sendo a proposta voltada para a ciclovia fazendo-a 
passar do lado da rua onde se encontra o muro da empresa. Para amenizar o impacto visual do muro foi 

pensado em pergolados com plantas que realizem o fechamento das pergolas e promovam assim o 
emolduramento, pelo menos de um lado, da ciclovia e da calçada tornando assim o espaço mais convidativo 

para passeios.
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Dentro da seção encontram-se a Praça dos Funcionários, o Espaço de Esporte e Eventos, a Praça Ligação e o 
Centro de Eventos e Cultura. A Praça dos Funcionários é para ser um local onde os funcionários da empresa podem 
permanecer nos seus intervalos de trabalho, criando assim um espaço agradável e retirando-os da frente das lojas, 

além da praça servir a creche no seu entorno. A praça ocupa o espaço onde hoje encontra-se um ginásio de esporte, 
a ideia é deslocar esta atividade para o Espaço de Esporte e Eventos, que também tem a função de abrigar feiras como 

a EFAICS. A Praça de Ligação, promove a relação deste espaço com o Centro de Eventos e Cultura que serve para 
atender a carência por locais para eventos e apresentações, além de abrigar cursos culturais, como dança e 

instrumentos musicais, que atualmente estão na casa da cultura com pouco espaço para sua realização. 
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Ela abriga 5 espaços: o Edifício Assistência Social e Cursos, que serve como sede da assistência social que atualmente não possui 
espaço próprio e realiza seus cursos na rodoviária, pretende-se que o espaço também sirva de aluguel para universidades com 

cursos semi-presenciais e/ou técnicos, já que existe demanda para tal e não espaços; O terminal Urbano, pensou-se em 
localiza-lo na rodoviária, já que este não existe e a demanda na rodoviária vem diminuindo; a Praça da Juventude que abriga 

espaço de estacionamento e pista de skate a fim de atender aos jovem que já frequentam o posto próximo como forma de lazer;
 Jardins de Chuva, que ocupam o espaço onde hoje existem edificações dentro da APP, servindo como área de infiltração da chuva 

e retardando a chegada de águas no rio, como forma de amenizar os danos causados pelas enchente; e a Praça da Cachoeira, 
que serve de espaço de lazer e preservação de uma cachoeira formada por um córrego canalizado que desemboca no Rio 

Caçador. 
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Possui a continuação do parque linear com a calçada e a ciclovia. 08
A seção contempla: a Praça Skate, que como o nome diz abriga uma pista de skate para atender aos jovens que moram no entorno; 

a Pracinha, que serve de ponto para descanso e parada das pessoas que se acumulam no local devido sua localização entre a 
Copérdia (principal mercado) e a Caixa Econômica Federal; e o Restaurante Público, onde pretende-se que sejam atendidas as 

pessoas que trabalham no centro e moram longe, por isso podem fazer suas refeições no local, além de servir como atrativo 
para a Praça Harry Q. de Oliveira, que possui infraestrutura, mas não é utilizada.
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PROPOSTA EM SEÇÕES

Para nortearem o Projeto de Revitalização Urbana para Seara foram elaboradas 
as seguintes diretrizes:

Integração do território municipal visando minimizar as disparidades internas 
norteando novas centralidades, através das seguintes ações: elaborar roteiros 
observado as condicionantes ambientais, como cursos d'água, topografia e 
clima; criar projetos interligados a partir de potencialidades naturais existentes; 
Determinar novos pontos ou adequar pontos existentes para que se 
desenvolva uma atividade mista com comércio e serviço vicinais afim de 
atender as regiões mais distantes do centro.

A questão da mobilidade também está presente através da busca pelo 
equilíbrio de infraestrutura destinada a cada modal, retirando o automóvel de 
situação privilegiada e buscando novas formas de se locomover pela cidade, 
seja através do uso da bicicleta, da caminhada, do transporte público e/ou uma 
relação entre todos. O uso da bicicleta ganha destaque, pois através dele há a 
possibilidade de transporte de cargas leves em um período menor de tempo 
do que a pé, sem deixar de usufruir da comunicação com os edifícios e com as 
outras pessoas.

Além do conceito “cidade para pessoas” também utiliza-se da ideia de “novas 
centralidades” que seriam novos centros mais afastados e com alguns serviços 
que o centro principal oferece, mas que possuíssem serviços básicos para que 
os moradores mais distantes não precisassem se locomover longas distancias 
para, por exemplo, comprar alimentos e pagar contas, o que ajuda muito a 
questão de mobilidade.

Valorização da atividade cultural no âmbito local por meio da integração das 

Melhoria na mobilidade urbana e utilização da mesma como uma forma de 
integração entre os policentros, da seguinte forma: criar novas rotas e vias 
de ligação; modificar sentido e organização das vias; incentivar o uso de 
meios de locomoção, como a bicicleta e o transporte coletivo, de maneira 
integrada.

No partido, como ponto chave para aplicação do conceito e do programa de 
necessidades está no parque linear, sendo utilizado como a linha de conexão 
entre as áreas de intervenção, servindo de forma efetiva, já que a mobilidade 
urbana estaria diretamente ligada a ele, através da ciclovia e pistas de 
caminhada, e desta forma direciona o usuário ao longo dos pontos pensados 
para melhorias urbanas, agindo como espaço comum de ligação entre todo o 
projeto.

O programa de necessidades, encontra-se dividido em quatro categorias, cada 
qual com suas necessidades e descritos a seguir:

dinâmicas culturais e espaciais, a partir das ações a seguir: desenvolver roteiro 
cultural; valorização de temas regionais; criar projetos integrados em escalas variadas. 

Parque Linear: proposta de uma parque linear ao longo das margens do 
Rio Caçador como forma de interligar pontos de atividades culturais, as 
novas centralidades e o centro da cidade, contemplando os seguintes itens: 
pista de caminhada; ciclovia; espaços institucionais voltado ao parque; 
equipamentos de lazer e contemplação; estravasores para as cheias; 
conexões entre pontos importantes da cidade.

Descentralização através de Policentros de diferentes escalas: localizar 
locais que necessitam de uma nova centralidade para atender seu entorno 
e desafogar o centro de seara, através dos seguintes itens: comércio de 
primeira necessidade; serviço de primeira necessidades; dependendo da 
escala proposta, comércio e serviços de menor necessidade, mas que 
deixariam o centro menos sobrecarregado.

Espaço culturais, sociais e de serviço: são vazios urbanos ou áreas 
abertas que poderiam ser trabalhados e conectados ao parque linear, que 
possuiriam os itens a seguir: local para feiras; local para eventos; auditório 
fechado; local para atividades esportivas; local para descanso; terminal 
rodoviário urbano.

Novas conexões do sistema viário: ligações que poderiam, juntamente 
com os três itens anteriores, melhorar a questão da mobilidade urbana

através de: novas conexões; melhorias nas vias de maior fluxo; alteração 
no fluxo de algumas vias; incentivo ao uso da bicicleta e do transporte 
público ao invés do automóvel para locomoção.

Um fluxograma foi elaborado e nomeado como 
esquemático porque possui somente uma estrutura base 
da ideia geral da propostas de conexões entre pontos, e 
como é possível observar a partir dele, todos os pontos 
e intervenções, seja através de praças ou edifícios, 
encontra-se diretamente ligada ao parque linear, 
que é o principal fator de direcionamento.
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