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VAMOS PLANEJAR FLORIPA JUNTOS
Quem mora em Florianópolis, vê que a cidade está em constante
crescimento. Isso é muito bom! Mas todo desenvolvimento
precisa ser planejado. Temos grandes desaﬁos de mobilidade,
estruturas públicas de lazer, habitação social, invasões em áreas
de preservação e tantos outros que necessitam ser superados.
Todos os dias, milhares de pessoas precisam percorrer longas
distâncias para realizar suas atividades, outras desistem de
morar aqui ou moram de forma irregular por conta do alto preço
dos imóveis e da baixa oferta de habitação popular e áreas de
preservação são constantemente ameaçadas com invasões.
Muitos
desses
problemas
acontecem
porque
a cidade
tem
um
Plano Diretor que que não
conversa
com
as
necessidades
da
população.
Apoiado em ampla equipe técnica, de diversos setores da
Prefeitura, o município está propondo a revisão do Plano. A
partir de 13 audiências públicas realizadas nos distritos e mais
uma ao ﬁnal, além de uma consulta pública, queremos permitir
ampla participação para a construção de uma proposta.
A adequação do Plano é o primeiro passo para buscar o
equilíbrio para que tenhamos bairros completos que respondam
a necessidades dos seus moradores, tornando a cidade
mais democrática, inteligente e inclusiva. Isso passa pela
contribuição de vários setores da sociedade e também pela sua.
Analise o material disponível, compareça à audiência do seu
distrito e ajude a construir uma cidade cada vez mais melhor.
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POR QUE ALTERAR O PLANO DIRETOR?
pela efetivação das diretrizes do plano

Florianópolis não é mais a mesma que há dez anos. Por isso, muitos
pontos do atual Plano Diretor já não se encaixam mais na cidade
e impedem que ela se desenvolva. Com a revisão do Plano Diretor,
será possível atualizar a legislação de acordo com as necessidades
atuais da população, levando em consideração as carências e
potencialidades de cada distrito. Além disso, a revisão do Plano se
faz necessária pois muitas de suas diretrizes e propostas não se
efetivaram nesses anos e a lei precisa de um aprimoramento para
que a cidade prevista no Plano se torne realidade. A operação da
lei atual vem demonstrando fragilidades, tanto por não melhorar
a qualidade de vida nos bairros quanto por apresentar erros e
incongruências que diﬁcultam sua aplicação, gerando insegurança
para os moradores e empreendedores de Florianópolis. Ainda,
essas inconsistências diﬁcultam e atrapalham o serviço público,
tornando-o lento e custoso.
É importante que a população participe efetivamente da
construção da revisão, dando sugestões para as alterações
necessárias de acordo com as necessidades de cada distrito através
da consulta pública e das audiências distritais. Sendo assim, o
processo de revisão do Plano Diretor está sendo retomado, com
início das audiências públicas nos distritos, a consulta pública e
uma audiência ﬁnal. Após essas etapas, será feita a compilação dos
resultados das audiências e o envio, juntamente com o documento
das propostas, para o Conselho da Cidade, que fará a apreciação.
Após apreciado, o documento será protocolado pelo Prefeito de
Florianópolis na Câmara Municipal.
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CAPÍTULO INTRODUTÓRIO

1.1 Áreas Naturais Protegidas
O Artigo 225 da nossa Constituição
Federal diz que “incumbe ao poder
público…
deﬁnir,
em
todas
as
unidades
da
Federação,
espaços
territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos, ” e,
conforme o segundo o artigo 2º da
Convenção da Diversidade Biológica
(CDB), área natural protegida “signiﬁca
uma área deﬁnida geograﬁcamente
que é destinada, ou regulamentada, e
administrada para alcançar objetivos
especíﬁcos de conservação”. Existem
no mundo todo com o objetivo de
conservação do patrimônio natural
de nossos ecossistemas e suas
dinâmicas ecológicas, dos cenários de
extraordinária beleza, da biodiversidade
e geodiversidade.
Podem conter áreas públicas ou
privadas, que por seu valor e relevância
ambiental
justiﬁcam
o
interesse
público de conservação. De modo que
o legislador, o poder público, de acordo
com o ordenamento jurídico, submete
essas áreas a um ato legal que implica
em regime especial de gestão, visando
um meio ambiente ecologicamente
equilibrado e, assim, assegurando o
bem-estar das populações humanas
atuais e futuras gerações, direito
fundamental de todos os cidadãos
brasileiros.
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Os processos sociais e políticos
que buscaram ao longo da história
salvaguardar áreas naturais tem mais de
um século, visto as dinâmicas culturais da
modernidade que vem transformando
o mundo velozmente. O marco
paradigmático do conservacionismo
é a criação do Parque Nacional de
Yellowstone, nos EUA, no ﬁm do ´século
XIX. Em 1937 é criada a primeira área
protegida no Brasil, o Parque Nacional
de Itatiaia. Em Florianópolis essa história
é mais recente e começa com os
tombamentos da Dunas da Lagoa (1975)
e da Lagoa do Peri (1976).
A partir de 1980 Florianópolis opta pela
criação de Unidades de Conservação
–UC como instrumento legal mais
estratégico à disposição do poder
público para proteção de áreas naturais.
A bacia hidrográﬁca da Lagoa do Peri,
tombada em 1976, é transformada em
unidade de Conservação em 1981, e a
Dunas da Lagoa da Conceição em 1988.
Outras oito UCs municipais foram sendo
criadas ao longo das próximas décadas,
somente na esfera municipal, sendo as
últimas criadas em 2021.
As UCs representam no total 41,48% do
território terrestre Municipal, incluindo
as lagoas, sendo 3,42% as federais, 4,76%
as estaduais, 0,32% as RPPNs e 32,98%
as municipais. Além disso, abrangem
também 6,93% do mar territorial do
Município.
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Com a criação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da NaturezaSNUC,
em
2000,
regulamentado
em 2002, conceitos, instrumentos e
procedimentos relativos a criação e
gestão das UCs foram deﬁnidos. O SNUC
apresenta doze categorias de gestão e
manejo para as UCs, que são divididas
em dois grupos: de Proteção Integral
e de Uso Sustentável. Devem dispor
de um Conselho Gestor (instrumento
de participação social) e possuir um
Plano de Manejo (documento técnico
orientador da gestão). No processo de
implementação das UCs são previstos
também
o
reconhecimento
dos
Corredores Ecológicos e das Zonas de
Amortecimento como importantes
instrumentos de gestão territorial.
Há alguns anos foram iniciados
os procedimentos técnicos para a
reavaliação e adequação das UCs

municipais ao SNUC, processo que foi
concluído em 2022. Atualmente nossas
UCs estão cadastradas no Cadastro
Nacional de UCs – CNUC, do Ministério
do Meio Ambiente.
A criação de uma UC é o primeiro passo
de uma série procedimentos visando
a sua implantação, implementação e
gestão. Neste momento o Município
está colocando seus esforços na
elaboração dos respectivos Planos de
Manejos de grande parte de nossas UCs.
E para que o processo de elaboração
destes
importantes
documentos
técnicos ocorra de forma participativa,
também estão sendo tomadas medidas
por orientação do Executivo municipal
e sua equipe técnica para a criação
dos Conselhos Gestores das unidades
daquelas que ainda não os possuem.
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Tabela 01: UC’s presentes no território Municipal
Fonte: Elaboração Própria
Figura 01: Mapa das UC’s presentes
no território Municipal
Fonte: Elaboração Própria
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Desta maneira, as UCs se colocam
como
ferramentas
fundamentais
para o ordenamento territorial e
para o planejamento urbano, pois
possibilitam a proteção e o uso
sustentável dos ecossistemas naturais,
suas características físicas, sua ﬂora e
sua fauna, bem como de seus diversos
serviços ecossistêmicos associados.
Os serviços ecossistêmicos são uma
forma de classiﬁcar os benefícios que
a natureza fornece às cidades e às
pessoas. As unidades de Conservação
presentes na Ilha de Santa Catarina e
entorno produzem uma serie deles, que
podem ser apresentados, conforme o
conceito, de três maneiras:
Serviços Ecossistêmicos de Suporte
e Provisão: Inclui todos os produtos
energéticos e materiais, nutricionais
e não-nutricionais fornecidos pelos
sistemas vivos, bem como produtos
abióticos (alimentos, água, ﬁbras,
substancias
terapêuticas,
madeira,
etc). Assim como serviços de suporte,
ou seja, aqueles que contribuem
para a produção de outros serviços
ecossistêmicos, como manutenção da
diversidade biológica e genética de
espécies (importância dos ecossistemas
em fornecer abrigo e habitats para as
espécies), manutenção do balanço
ecológico e processos evolutivos.
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Serviços Ecossistêmicos de Regulação/
Manutenção: São todas as formas
pelas quais organismos vivos e fatores
abióticos podem mediar ou moderar o
meio ambiente de forma a afetar a saúde,
a segurança ou o conforto humanos
(regulação climática,qualidade do ar,
controle da erosão, polinização, etc)
Serviços Ecossistêmicos Culturais: São
todos os produtos (bióticos e abióticos)
não materiais dos ecossistemas que
afetam o estado físico e mental das
pessoas (patrimônio cultural, beleza
cênica, arte, lazer, religião, valor cientíﬁco
e educacional, etc).
Desta maneira, ﬁca evidenciada a
importância de nossas Unidades de
Conservação para o equilíbrio ambiental
da cidade, mas sobretudo na dinâmica
econômica, uma vez que são ao mesmo
tempo provedoras das condições básicas
da sobrevivência humana e possuem
os atrativos turísticos e a paisagem que
move o turismo e propaganda positiva
da capital do Estado de Santa Catarina.
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1.2 Crescimento Urbano

O crescimento da ocupação urbana
pode estar associado a diferentes
fatores, como aumento da população,
parâmetros de uso e ocupação do
solo, oferta de terras mais atrativas ao
mercado imobiliário, condicionantes
ambientais e urbanísticos, dentre tantos
outros. Por vezes observa-se como
consequências da expansão urbana,
especialmente a informal de baixa
densidade, a supressão de vegetação,
degradação de recursos hídricos, e a
ocupação de encostas e áreas suscetíveis
a desastres naturais. Tal cenário diﬁculta
sobremaneira a busca pela ocupação
urbana eﬁciente e ordenada, sendo
um dos principais desaﬁos da gestão
urbana.

O Município de Florianópolis apresentou,
nas últimas décadas, um expressivo
aumento da mancha urbanizada, em
um padrão disperso, de baixa densidade
e com pouca integração da malha viária.
A evolução da mancha urbana de 1994
para 2021, por exemplo, apresentou
avanço de 20%, partindo de 8.003 ha
para 10.063 ha, principalmente nas
áreas menos infraestruturadas e mais
afastadas dos centros urbanos mais
consolidados, conforme observa-se na
Figura 01.

Figura 02: Evolução da mancha urbana
Fonte: Elaboração Própria
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No mesmo período, a população teve
um incremento de 232.656 habitantes
(45%), passando de 282.885 habitantes
em 1994 para 516.542 habitantes em 2021
(Censo IBGE adaptado), resultando em
densidades populacionais mais baixas
nessas franjas de expansão. Mantendose tal tendência de ocupação, nos
próximos 10 anos, teríamos aumento de
7,6% da mancha urbana, cerca de 767 ha.
Outro aspecto que deve ser levado
em consideração na expansão urbana
em Florianópolis é a predominância
da informalidade dos parcelamentos
do solo e a consequente carência
de estrutura e centralidades nessas
localidades. Como se percebe na Tabela
1, núcleos urbanos informais (NUI)

chegam a 81,84% de abrangência no
Distrito de São João do Rio Vermelho,
71,80% no Campeche e 66,35% nos
Ingleses do Rio Vermelho - locais que
também tiveram os maiores aumentos
de mancha urbana nos últimos anos.
Muitas dessas áreas não apresentam
características morfológicas e de
infraestrutura atrativas ao uso misto,
bem como outras aptidões relacionadas
à vitalidade urbana dos centros (locais ou
regionais). Nesses casos, as intervenções
mais amplas e sistêmicas, possibilitadas
pela regularização fundiária urbana
aliadas ao adensamento visando a
compactação da mancha urbana
é fundamental para o incentivo às
centralidades.
p

Distrito Administrativo

% de NUI com relação à
mancha urbana

São João do Rio Vermelho

81,84 %

Campeche

71,80 %

Ingleses do Rio Vermelho

66,35 %

Barra da Lagoa

51,46 %

Cachoeira do Bom Jesus

48,37 %

Pântano do Sul

42,98 %

Lagoa da Conceição

38,39 %

Ribeirão da Ilha

35,98 %

Ratones

34,09 %

Sede Insular

17,49 %

Canasvieiras

16,58 %

Santo Antônio de Lisboa

16,26 %

Sede Continental

5,21 %

Tabela 02: Núcleos urbanos informais por distrito administrativo
Fonte: Elaboração Própria
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CRESCIMENTO URBANO
Como contraponto à tendência de
crescimento da mancha urbana de
maneira dispersa e desordenada
sobre áreas de interesse ambiental e
cultural, o desenvolvimento urbano
com base nas centralidades em
estrutura
polinucleada
enquanto
premissa básica para o ordenamento
territorial do Município, visa otimizar a
prestação de serviços de infraestrutura
e mobilidade, reduzindo a necessidade
de deslocamentos massivos e diários
da população para acessar comércios,
serviços e oportunidades de trabalho.

residencial 2002 a 2006

não residencial 2002 a 2006

Nos estudos desenvolvidos pelo IPUF
para identiﬁcação das centralidades
foram analisados dois dos principais
elementos
que
as
compõem:
distribuição da população (moradias)
e das oportunidades de trabalho (usos
não residenciais). Veriﬁcou-se os usos
do solo a partir da espacialização dos
alvarás de construção concedidos pela
Prefeitura de Florianópolis, no período
compreendido entre os anos 2002 e
2021, agrupando-os em 04 intervalos de
05 anos: 2002 a 2006, 2007 a 2011, 2012 a
2016 e 2017 a 2021.

residencial 2007 a 2011

não residencial 2007 a 2011

Percebeu-se que a construção residencial
dava sinais de descentralização já no
primeiro intervalo (2002 a 2006) e que a
construção não residencial sofreu o mesmo
processo apenas no último intervalo (2017
a 2021), revelando uma defasagem de
aproximadamente 15 anos entre a dispersão
da população no território e o surgimento
da oferta de comércio e serviços nessas
áreas. A concentração prolongada desses
serviços na região central reforça a
demanda por deslocamentos da população
que tende a morar nas regiões periféricas,
sobrecarregando o sistema de mobilidade.

residencial 2012 a 2016

não residencial 2012 a 2016

residencial 2017 a 2021

não residencial 2017 a 2021

Figura 03: Espacialização dos alvarás de construção (residencial e não residencial)
Fonte: Elaboração Própria
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CRESCIMENTO URBANO

A partir dos dados, observa-se que o
uso do solo possui forte relação com as
formas de ocupação do território, sendo
que a distribuição dos usos residencial
e não residencial é determinante na
formação de centralidades locais e
regionais.
Ademais, foi analisada a relação
entre a densidade populacional e o
número de estabelecimentos não
residenciais atualmente registrados no

cadastro imobiliário municipal. Dessa
forma, percebeu-se que os distritos
Sede (porção insular e continental)
abrigam aproximadamente 70% de
todas as atividades não residenciais
do Município, enquanto todos os 11
demais distritos, ainda que sejam local
de moradia de metade da população,
recebem apenas 30% das atividades não
residenciais. Uma simples relação, como
a representada na tabela 01 abaixo,
demonstra tal diferença:

Distritos

População (%)

Estabelecimentos (%)

Relação Estabelecimentos (%)/ População
(%)

Sede

50%

70%

1,4

Periféricos

50%

30%

0,6

Tabela 03: Núcleos urbanos informais por distrito administrativo
Fonte: Elaboração Própria

Em números gerais, veriﬁca-se que
a oferta de serviços e comércios por
pessoa residente nos distritos Sede é
cerca de 2,3 vezes maior do que aquela
observada por pessoa residente nos
distritos periféricos.
Assim, cidades com uma única
centralidade, como constatado em
Florianópolis, tendem naturalmente
a promover grandes movimentos
pendulares diários, isto é, pessoas
saindo diariamente de suas residências
para ir ao centro de compras, serviços
e empregos que pode estar em uma
região geograﬁcamente afastada de
seu bairro de residência. Cidades com
várias centralidades apresentam opções

de compras, serviços e empregos em
diferentes regiões de seu território, o que
reduz o tempo gasto com deslocamento
e reduz os demais impactos sociais e
ambientais consequentes disso.
Portanto, o objetivo de fortalecer
as
centralidades
a
partir
do
desenvolvimento
das
ADI,
como
proposto, oportuniza o uso e ocupação
mais eﬁcientes, com adensamento em
locais já infraestruturados, e ocupação
de áreas livres dentro da mancha
urbana atual, ao passo que busca ofertar
mais opções de ocupação sustentável,
que desestimulem a atual tendência de
espraiamento da ocupação urbana.
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1.3 Mobilidade urbana
Uma das principais discussões dentro
do planejamento urbano nas cidades
brasileiras é a mobilidade urbana,
Florianópolis não foge a regra. Com
uma ocupação urbana conﬁgurada em
núcleos, herança das freguesias que
surgiram ainda no período colonial, a
cidade tem uma ocupação dispersa
conectada
através
das
rodovias
estaduais, o que no decorrer do
desenvolvimento da cidade evidenciou
os problemas de mobilidade urbana.
Com base no Plano de Mobilidade
Urbana
Sustentável
da
Grande

Aspectos Físicos
Padrão extensivo da ocupação urbana
regional

Urbanização dispersa

Baixas densidades
(exceto pelos distritos insular e continente)

Ausência de eixos ou rede de polos
adensados

Florianópolis (PLAMUS) de 2014 e outros
estudos pertinentes ao assunto, foi feito
um panorama geral da cidade com
o intuito de responder as demandas
cabíveis dentro da revisão do Plano
Diretor.
O relatório do PLAMUS conta com
estudos da Região Metropolitana de
Florianópolis em diferentes dimensões,
a primeira destacada são os aspectos da
urbanização, que foram divididos em:

Aspectos Funcionais
Segregação de atividades urbanas

Concentração de empregos no setor
insular

Expansão da urbanização
predominantemente residencial pelo
território

Incipiente rede de centralidades

Baixo nível de complementaridade
funcional entre municípios
Tabela 04: Aspectos físicos e funcionais
Fonte: Elaboração própria com os dados do PLAMUS (2014)
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (PLAMUS)

Neste ponto é importante ressaltar
que a leitura técnica feita pelo
PLAMUS
considera
todos
os
municípios da área conurbada de
Florianópolis, mas nesse estudo
foram destacados os aspectos
pertinentes dentro da revisão
do
Plano
Diretor
Municipal,
considerando
sempre
que
o
desenvolvimento urbano da cidade
é um conjunto de normas, planos,
programas e políticas públicas em
conformidade.
Destaca-se a importância de “[...]
compreender que não é apenas

a densidade construtiva ou a
populacional que inﬂui nas questões
de mobilidade, mas destacar que a
localização de atividades urbanas
associadas à segregação ou à
mistura de usos é que torna a cidade
mais ou menos eﬁciente em termos
de mobilidade.” (PLAMUS,2014). É
possível constatar que há na cidade
de Florianópolis uma segregação
de atividades urbanas que se
concentram nos distritos Sede,
criando na mobilidade um efeito
pendular de deslocamento entre o
lugar onde as pessoas moram e onde
exercem as atividades cotidianas.
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (PLAMUS)

Diagnóstico

Fatos Urbanos

Com base na conﬁguração do uso e ocupação
do solo e dinâmicas da cidade o PLAMUS
apresenta um diagnóstico urbano para a
mobilidade, adequado às demandas da revisão
do Plano Diretor, é possível constatar que:

Quanto os desaﬁos e oportunidades relativos
à localização das atividades urbanas, foram
veriﬁcados pelos estudos do PLAMUS os
seguintes fatos urbanos:

Existe uma grande dependência econômica
dos municípios da região do entorno e dos
distritos mais distantes com o distrito Sede,
especialmente quanto à oferta de emprego,
em que se mostra necessária a criação de
novas centralidades urbanas;

Grande
dependência
dos
modos
motorizados de deslocamento para acesso
a comércio, serviços e trabalho devido às
longas distâncias decorrentes do padrão
disperso e descontínuo da expansão urbana;

Congestionamento de vias vinculado aos
deslocamentos pendulares entre habitação
e trabalho;
Expansão da ocupação urbana próxima a
áreas ambientalmente frágeis (encostas,
áreas alagáveis e dunas) e com padrão
periférico de crescimento, urbanização
dispersa, baixas densidades e ausência de
usos mistos, tanto na Ilha de Santa Catarina
quanto no continente;
Ausência de polos ou eixos de adensamento
consolidados (exceto pela Área Central da
capital), com alguns embriões com potencial
de desenvolvimento ainda limitados pelos
problemas de macro acessibilidade;

Concentração de uso comercial nas áreas
centrais;
Emergência da rodovia SC-401 como eixo de
desenvolvimento urbano, o que induz ao uso
do transporte motorizado pela inexistência
de condições de acessibilidade segura para
pedestres e ciclistas, ainda que existam
áreas urbanizadas em seus arredores;
Aumento da verticalização e densidade em
bairros sem infraestrutura;
Rede incipiente de centralidades, cujo
desenvolvimento mostra-se limitado pelas
diﬁculdades de macro acessibilidade.

Descompasso entre a forma e a função de
vias (rodovias com função de avenida urbana,
ruas estreitas com função viária estrutural);
Baixas densidades de população e empregos,
exceto pela Área Central da capital.
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (PLAMUS)

Oportunidades
E por ﬁm são sugeridas as seguintes oportunidades relacionadas em
alguma dimensão com a revisão do Plano Diretor:

Estabelecimento de empreendimentos residenciais (inclusive
moradias populares) próximos a áreas de uso comercial ou misto e
com oportunidades de emprego, de modo a aproximar residências,
oportunidades de emprego e acesso a serviços, promovendo um
meio urbano mais adequado aos transportes não motorizados;
Desenvolvimento de estudos para que a reorganização do sistema
atual de transporte, com implantação de rede de transporte
coletivo de média capacidade, seja acompanhada de ações que
dinamizam a ocupação urbana junto a seus eixos e polos de acesso,
com operações urbanas, áreas de intervenção urbana e projetos de
desenho urbano que permitam adensamento e diversiﬁcação de
atividades, acompanhadas de qualiﬁcação urbanística ao longo
das linhas de transporte;
Estabelecimento de contrapartidas para a mobilidade como
condição para o adensamento de determinadas áreas, inclusive
com Estudos de Impacto de Vizinhança;
Reorganização do espaço da rodovia SC 401 para prover áreas
adequadas à circulação de pedestres, ciclistas e priorização de
transporte coletivo de média capacidade;
Implantação de órgãos públicos na região continental de
Florianópolis e nos municípios vizinhos, de modo a desconcentrar
empregos públicos e acesso de cidadãos a serviços;
Expansão da Universidade Federal de Santa Catarina, da
Universidade do Estado de Santa Catarina e do Instituto Federal
de Santa Catarina para outros bairros e municípios na Grande
Florianópolis, de modo a desconcentrar o acesso ao ensino superior
gratuito;
Desenvolvimento do comércio em bairros residenciais por meio do
zoneamento misto;
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PANORAMA GERAL - DISTRITOS

A partir do diagnóstico das condições de mobilidade urbana na
cidade de Florianópolis, foi constatado que em todos os distritos da
ilha foram encontrados problemas relacionado a este tema, onde
destaca-se por distrito o seguinte:

Ribeirão da Ilha

O distrito do Ribeirão da Ilha apresenta
complexidade viária, representada
pela baixa possibilidade de escolha
e a concentração de tráfego na Rod.
Baldicero Filomeno.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Canasvieiras

Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito de Canasvieiras apresenta
certa
complexidade
viária,
representada
pela
centralidade
urbana, a concentração de tráfego,
sendo o distrito de grande interesse
turístico, além de área em processo
de consolidação urbana.
A região experimenta, assim como
outros
distritos
do
município,
o agravamento dos problemas
relacionados à mobilidade urbana. O
acelerado crescimento populacional
do distrito sem forte independência
frente a Sede Insular nos quesitos
de empregos, comércio e serviços,
potencializou o número de viagens
pendulares com destino ao centro
insular, diﬁcultando os deslocamentos
na região – sobretudo para os usuários
do transporte coletivo.
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PANORAMA GERAL - DISTRITOS

São João do Rio Vermelho

Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito de São João do Rio Vermelho
interliga-se com o restante da região
norte e com o centro da Ilha de Santa
Catarina principalmente através da
via João Gualberto Soares e devido
a expansão urbana desordenada da
região e a concentração de tráfego
o distrito sofre com problemas de
mobilidade. A estrutura viária do
distrito é extremamente deﬁciente,
caracterizando-se pela concentração
nas poucas vias conectoras e grande
incidência de servidões que, na maior
parte dos casos, são desconexas.
Portanto, o distrito de São João do Rio
Vermelho apresenta complexidade
viária, representada pela falta de
conectividade viária e a concentração
de tráfego.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Cachoeira do Bom Jesus

Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito de Cachoeira do Bom Jesus
interliga-se com o restante da região
norte e com o centro da Ilha de Santa
Catarina principalmente através da
Rua Luiz Boiteux Piazza e SC 403
(esta rodovia duplicada), contudo
devido a expansão urbana da região,
as conexões já sofrem problemas
de mobilidade. Assim, o distrito de
Cachoeira do Bom Jesus apresenta
complexidade viária, representada
pela falta de conectividade viária e a
concentração de tráfego nas poucas
vias estruturantes.
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PANORAMA GERAL - DISTRITOS

Santo Antônio de Lisboa

O distrito de Santo Antônio de Lisboa
apresenta
complexidade
viária,
representada ocupação histórica,
pela baixa possibilidade de escolha
e a concentração de tráfego nas vias
estruturantes do distrito. A ocupação
histórica, o crescimento populacional,
aliados à irregularidade fundiária
presente no distrito, diﬁcultam a
presença de conexões viárias, além
da baixa incidência de ciclovias e
calçadas adequadas.
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Lagoa da Conceição

Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito da Lagoa da Conceição possui
diﬁculdade de acessos, interligandose com as demais regiões por vias
já sobrecarregadas e com poucas
alternativas de escolha, que aliadas
à expansão urbana desordenada
da região, impõe ao distrito graves
problemas de mobilidade. A estrutura
viária do distrito é extremamente
deﬁciente, caracterizando-se pela
concentração de tráfego nas poucas
vias conectoras e grande incidência
de servidões que, na maior parte
dos casos, não possuem conexões.
Portanto, o distrito da Lagoa da
Conceição apresenta complexidade
viária, representada pela falta de
conectividade viária e a concentração
de tráfego.
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Barra da Lagoa
Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito da Barra da Lagoa interliga-se
com as regiões norte e leste da Ilha
de Santa Catarina exclusivamente
através da SC-406 (João Gualberto
Soares) e devido a esse falta de
opções, aliada a expansão urbana
desordenada da região, o distrito
sofre com graves problemas de
mobilidade.
A
estrutura
viária
do
distrito
é
extremamente
deﬁciente,
caracterizando-se pela concentração
nas poucas vias conectoras e grande
incidência de servidões que, na maior
parte dos casos, são desconexas.
Portanto, o distrito da Barra da
Lagoa
apresenta
complexidade
viária, representada pela falta de
conectividade viária e a concentração
de tráfego.
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Pântano do Sul

Do ponto de vista da mobilidade,
o distrito do Pântano do Sul possui
diﬁculdade de acessos, interligandose com as demais regiões por vias
já sobrecarregadas e com poucas
alternativas de escolha, que aliadas
à expansão urbana desordenada
da região e a sazonalidade, impõe
ao
distrito
graves
problemas
de
mobilidade
em
períodos
especíﬁcos. A estrutura viária do
distrito é extremamente deﬁciente,
caracterizando-se pela concentração
de tráfego nas poucas vias conectoras
e grande incidência de servidões
que, na maior parte dos casos, não
possuem conexões. Portanto, o
distrito do Pântano do Sul apresenta
complexidade viária, representada
pela falta de conectividade viária e a
concentração de tráfego.
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Sede Insular

Do ponto de vista da mobilidade,
a parte Insular do distrito Sede
apresenta
complexidade
viária,
representada
pela
principal
centralidade urbana e metropolitana,
a concentração de tráfego, sendo
origem e destino de grande parte
dos deslocamentos municipais e
intermunicipais e a consolidação
urbana existente.
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Ingleses do Rio Vermelho
Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito dos Ingleses interliga-se com
o restante da região norte e com
o centro da Ilha de Santa Catarina
principalmente através da SC-401 e
SC 403, ambas rodovias duplicadas,
contudo devido a expansão urbana
da região, as conexões já sofrem
problemas de mobilidade. A estrutura
viária do distrito é extremamente
deﬁciente, caracterizando-se pela
concentração
nas
poucas
vias
conectoras, todas interligadas a um
verdadeiro emaranhado de ruas e
servidões na maior parte dos casos
desconexas. Portanto, o distrito dos
Ingleses apresenta complexidade
viária, representada pela centralidade
urbana regional e a concentração de
tráfego, sendo origem e destino de
grande parte dos deslocamentos na
região norte de Florianópolis.

CADERNO 04: ESTUDO GLOBAL

|

25

PANORAMA GERAL - DISTRITOS

Sede Continental
Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito Sede - porção Continental
apresenta
complexidade
viária,
representada
pela
centralidade
urbana
e
metropolitana,
a
concentração de tráfego, sendo o
distrito de entrada do município,
passagem
dos
deslocamentos
intermunicipais que têm destino
ao Centro, além de área com forte
consolidação urbana. O acelerado
crescimento
populacional
do
distrito e da região metropolitana
sem forte independência frente à
porção Insular do distrito Sede nos
quesitos de empregos, comércio e
serviços, potencializou o número
de viagens pendulares com destino
ao centro insular, diﬁcultando os
deslocamentos na região – sobretudo
para os usuários do transporte
coletivo.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Ratones

Do ponto de vista da mobilidade, o
distrito de Ratones interliga-se com o
restante da região norte e com o centro
da Ilha de Santa Catarina através da
estrada Int. Antônio Damasco, da
via João Januário da Silva e da via
Manoel Leoncio de Souza Brito, por
possuir baixa densidade, mesmo sem
outras opções de conexão, o distrito
ainda não sofre graves problemas de
mobilidade.
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PANORAMA GERAL - DISTRITOS

Campeche

O distrito do Campeche apresenta
complexidade viária, representada
pela centralidade urbana regional
e a concentração de tráfego, sendo
origem e destino de grande parte
dos
deslocamentos
na
região
sul de Florianópolis. O acelerado
crescimento populacional na região
aliado a irregularidade fundiária
presente no distrito, que diﬁculta a
presença de conexões viárias, além
da baixa incidência de ciclovias e
calçadas adequadas.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA
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SISTEMA VIÁRIO

O Sistema Viário da cidade de
Florianópolis, como um todo, reﬂete
o histórico de ocupação urbana que
teve uma expansão signiﬁcativa a
partir do desenvolvimento de eixos
de conexão entre os distritos Sede
Continente-Sede Insular, Norte-Sede
Insular e Sul-Sede Insular, através
das rodovias estaduais, proposto
pelo Plano Diretor dos anos 1950
inspirado nos planos modernistas
de viés rodoviarista e consolidado
nos anos 1970 com os investimentos
de infraestrutura, como a UFSC e
a Eletrosul. Em alguns distritos se
observa a característica morfológica
herdada do período colonial e
baseada em uma economia agrícola
onde as vias se conformam como
uma espinha de peixe, onde há
uma via principal e todas as outras
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se conectam perpendicularmente a
ela. Esse formato bastante presente
na cidade impede a possibilidade
de
conexões
alternativas,
sobrecarregando as vias principais
e ampliando as distâncias entre a
população e a infraestrutura urbana
(escolas,
hospitais,
instituições
públicas, transporte coletivo entre
outros). Com exceção dos distritos
Sede Continente, Sede Insular e
Canasvieiras, os outros possuem
características
semelhantes
em
relação ao sistema Viário - pouco
conectado, carente de acessibilidade
e caixas viárias reduzidas.

Conforme estudo em relação ao
Sistema Viário, chegou-se a seguinte
diagnóstico em relação aos distritos:
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SISTEMA VIÁRIO

Campeche, São João do Rio Vermelho, Ribeirão
da Ilha, Cachoeira do Bom Jesus, Barra da Lagoa e
Ingleses do Rio Vermelho

O distrito, por tratar-se de região
com transformação urbana recente,
substituindo a agricultura pela
urbanização
sem
planejamento
adequado e importante percentual
de irregularidade fundiária, possui
malha viária precária com baixa
conectividade,
caixas
reduzidas,
muitas sem calçadas adequadas
e com reduzido potencial de
crescimento.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Santo Antônio de Lisboa, Pântano do Sul
e Lagoa da Conceição

O
distrito,
conforme
apontado
anteriormente, por tratar-se de região
com transformação urbana recente,
sem
planejamento
adequado,
ocupação histórica e importante
percentual
de
irregularidade
fundiária, possui malha viária precária
com baixa conectividade, caixas
reduzidas, muitas sem calçadas
adequadas e com reduzido potencial
de crescimento.
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SISTEMA VIÁRIO

Canasvieiras

O
distrito,
conforme
apontado
anteriormente, por tratar-se de região
com grande interesse turístico e de
expansão urbana recente, concentra
grande parte dos deslocamentos da
região norte.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Ratones

Ainda possui característica herdada
das atividades rurais, com urbanização
mais lenta em relação aos outros
distritos, possui malha viária precária
com baixa conectividade, caixas
reduzidas, muitas sem calçadas
adequadas e com reduzido potencial
de crescimento.
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SISTEMA VIÁRIO

Sede Continental

O distrito, por tratar-se de região de
principal
centralidade
municipal
e metropolitana, juntamente com
o distrito Sede - porção Insular,
concentra
grande
parte
dos
deslocamentos de toda região
metropolitana, e ainda sofre com um
percentual considerável de vias com
caixas reduzidas que diﬁcultam a
conectividade, muitas sem calçadas
adequadas e com reduzido potencial
de crescimento.
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Sede Insular

A porção Insular do distrito Sede,
conforme apontado anteriormente,
por
tratar-se
de
região
de
principal
centralidade
municipal
e metropolitana, concentra 55%
das viagens totais do sistema de
transporte
coletivo
municipal
(TICEN) e sofre com um percentual
considerável de vias com caixas
reduzidas
que
diﬁcultam
a
conectividade, muitas sem calçadas
adequadas e com reduzido potencial
de crescimento.
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MOBILIDADE ATIVA E CICLOVIÁRIO

Consoante
aos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU, que busca a efetivação de
ações que se comprometam, entre
outras, a promover saúde e bem-estar
através do estímulo à mobilidade
ativa, da ampliação dos espaços de
uso público e do desincentivo ao
uso de automóveis individuais, foi
feito o diagnóstico das condições
de incentivo à mobilidade ativa na
cidade de Florianópoli, destacando
o incentivo ao uso da bicicleta como
meio de transporte e ampliação
da malha cicloviária, diretrizes da
política nacional de mobilidade
urbana e também do plano diretor de
Florianópolis e análise das condições
de acessibilidade na cidade.
Em Florianópolis,
Programa +Pedal,
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a partir do
da Prefeitura,

as infraestruturas para o uso da
bicicleta vem sendo inseridas como
meio de transporte fundamental,
promovendo a mobilidade ativa e
incentivando a escolha por esse meio.
Nesse sentido, faz-se necessário
dar continuidade à ampliação da
malha cicloviária, complementando
conexões que ainda ofereçam
diﬁculdades ou conﬁgurem barreiras
ao uso da bicicleta.
Em relação a malha cicloviária e
incentivo ao uso de bicicleta e outros
modais alternativos, os distritos
apresentam diferenças signiﬁcantes
entre
si,
todavia,
todos
têm
potencial de expansão e melhoria
de conectividade e infraestrutura.
Considerando cada um dos distritos
especiﬁcamente a infraestrutura
existente e prevista é a seguinte:
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Ribeirão da Ilha

São 11,4 km de malha total, sendo
4,45 km em ciclovias, 6,01 km em
ciclofaixas e 0,94 km em ciclorrotas.
Destes, 2,25 km foram implantados
pelo Programa +Pedal. Há poucos
projetos para ampliação da malha
cicloviária.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Canasvieiras

São 26,3 km de malha total, sendo
6,36 km de ciclofaixas, 16,81 km de
ciclorrotas, e 3,13 km de ciclovias.
Destes, 1,46 km foram implantados
pelo Programa +Pedal, existindo ainda
12,07 km em projeto de expansão da
malha cicloviária.
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

São João do Rio Vermelho

São apenas 2,36 km de malha total,
compostos
exclusivamente
por
ciclorrotas.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Cachoeira do Bom Jesus

São 13,5 km de malha total, sendo
10,85 km de ciclofaixas e 2,65 km de
ciclovias. Além disso, existem ainda 8
km em projeto de expansão da malha
cicloviária, propostos pelo Programa
+Pedal e demais programas da
Prefeitura Municipal de Florianópolis.
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Santo Antônio de Lisboa

São 7,18 km de malha total, sendo
2,33 km em ciclovias, 0,75 km em
ciclofaixas e 4,1 km em ciclorrotas.
Destes, 2,87 km foram implantados
pelo Programa +Pedal, e mais 5 km
de ampliação da malha cicloviária
estão previstos em projeto.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Lagoa da Conceição

São 2,11 km de malha total, compostos
exclusivamente
por
ciclovias.
Adicionalmente, são previstos em
projeto 7,62 km para ampliação da
malha, sendo 2 km destes propostos
pelo Programa +Pedal
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Barra da Lagoa

São previstos em projeto 2,63
km de malha total, compostos
exclusivamente por ciclorrotas

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Pântano do Sul

São previstos em projeto 2,63
km de malha total, compostos
exclusivamente por ciclorrotas
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Sede Insular

São 64,14 km de malha total, sendo
16,42 km de ciclofaixas, 23,74 km de
ciclorrotas, e 23,98 km de ciclovias.
Destes, 8,11 km foram implantados
pelo Programa +Pedal.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Ingleses do Rio Vermelho

São 6,09 km de malha total,
compostos
exclusivamente
por
ciclofaixas. O Programa +Pedal prevê
a implementação de mais 10,03 km
de infraestrutura, sendo 2,31 km de
ciclofaixas e 7,72 km de ciclorrotas.
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Sede Continental

São 12,36 km de malha total, sendo
7,7 km de ciclofaixas, 2,69 km de
ciclorrotas, e 1,97 km de ciclovias.
Destes, 6,78 km foram implantados
pelo Programa +Pedal, e mais 29 km
ainda são previstos em projeto.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: MOBILIDADE URBANA

Ratones

O distrito de Ratones apresenta
carência na implantação de malha
cicloviária, não existindo nenhum
trecho implantado na região e até o
momento não existem projetos para
implementação da infraestrutura
necessária à conectividade com os
demais distritos.
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MALHA CICLOVIÁRIA E INCENTIVO
AO USO DA BICICLETA

Campeche

São 13,13 km de malha total, sendo
3,47 km em ciclovias, 7,38 km em
ciclofaixas e 2,28 km em ciclorrotas.
Destes, 4 km foram implantados pelo
Programa +Pedal.
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1.4 Centralidades

Os posicionamentos pioneiros de
Jane Jacobs na década de 60, foram
determinantes para a consolidação
da importância da vitalidade urbana,
da valorização da mistura de usos
e da densidade populacional. Áreas
em que densidades e mistura de
usos coexistem tendem a apresentar
maior qualidade de vida, devido
à sobreposição de atividades que
atraem pessoas com diferentes
interesses, e induzem à criação de
novas oportunidades, da diversidade,
criatividade e da inovação (LEITE;
AWAD, 2012).
Hoje,
tais
predicados
podem
ser
utilizados
para
conceituar
centralidade urbana: Castells (2009,
p. 314) aﬁrma que “O centro urbano
não é uma entidade espacial
deﬁnida de uma vez por todas,
mas a ligação de certas funções ou
atividades que preenchem um papel
de comunicação entre os elementos
de uma estrutura urbana”. Lima e
Gadens (2017) traduzem tal conceito
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quando dizem que “Uma centralidade
é compreendida como a reunião
de diversos serviços e atividades
urbanas, que exercem poder de
atratividade para determinada área,
deﬁnida como central [...]”.
Poder de atratividade é termo
chave para entender o conceito de
centralidade urbana. Cidades com
uma única centralidade, (ou uma
única área com poder de atratividade)
tendem naturalmente a promover
grandes movimentos pendulares
diários, isto é, pessoas saindo
diariamente de suas residências
para ir ao centro de compras,
serviços e empregos que pode estar
em uma região geograﬁcamente
afastada de seu bairro de residência.
Cidades com várias centralidades
apresentam opções de compras,
serviços e empregos em diferentes
regiões de seu território, o que reduz
o tempo gasto com deslocamento
e reduz todos os impactos sociais e
ambientais consequentes disso.
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MODELO

O estudo de centralidades urbanas
em Florianópolis foi precedido da
concepção e execução de modelo
espacial em SIG (sistema de
informações geográﬁcas) capaz de
localizar e medir a inﬂuência das
centralidades urbanas existentes.
Utilizou-se
da
base
tributária
municipal, a qual, por meio de

ﬁltragem criteriosa, é capaz de
indicar a localização das unidades
residenciais e das unidades não
residenciais (comércio e serviços,
principalmente). Em conjunto com
esta base, também utilizou-se dos
eixos viários municipais. Partiu-se
dos seguintes pressupostos:

1.

Um determinado ponto no território urbano é mais
central na medida em que possui mais estabelecimentos não
residenciais disponíveis (comércio, serviços e equipamentos
públicos) e, consequentemente, menos central na medida em
que possui menos estabelecimentos não residenciais;

2.

Um determinado ponto é mais central na medida em que
maior seja sua relação entre estabelecimentos não residenciais
e residências. Havendo predominância do uso residencial,
menor é sua centralidade e, havendo predominância de uso não
residencial, maior é sua centralidade;

3.

Um determinado ponto é mais central na medida em que
melhor é a sua integração ao tecido urbano e, por consequência,
menos central na medida em que sua integração é pior.
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Resultados
Com a interpolação da base tributária
dividida em usos residenciais e não
residenciais com a análise sintática
espacial realizada sobre os eixos
viários municipais, chegou-se a dois
mapas de centralidades urbanas,
representados em manchas de calor.
O primeiro revela as centralidades
urbanas
numa
análise
global

(porque computa a relação de cada
ponto no território estudado com
toda a malha viária metropolitana)
e o segundo revela as centralidades
numa análise local (porque computa
a relação de cada ponto com todos
os pontos dentro de um raio de no
máximo 1500 metros).

Figura 04: Mapa centralidades (Raio 1500m)
Fonte: Elaboração Própria
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Análises
Com a leitura dos mapas, percebese a predominância da principal
centralidade no município, formada
pelos distritos sede continental
e sede insular. A análise global
mostra que há predominância
da sede continental sobre a
insular, o que se explica pela sua
localização mais próxima e mais
integrada à região metropolitana.
Quando se olha para análise local,
a sede insular predomina sobre a
continental, porque nesta escala
a integração viária de ambas ﬁca
aproximadamente equiparada e
sobressai-se a maior quantidade
de serviços existentes na sede
insular. Ambas as análises acusam
o
surgimento
de
potenciais
centralidades
secundárias,
principalmente na região Norte,
nos distritos dos Ingleses e de

Canasvieiras, na região Central,
próximo aos bairros Trindade, Santa
Mônica e Saco Grande e também
na região Sul, distrito do Campeche.
Frise-se
que
nenhuma
das
centralidades secundárias têm um
grau de desenvolvimento próximo
da centralidade principal.
A ﬁgura ao lado sintetiza as
centralidades
observadas
no
território municipal. Elas foram
classiﬁcadas
em
(i)
municipal
(sede insular e sede continental);
(ii) secundárias (Ingleses, Jurerê,
Campeche
e
Trindade/
Santa
Mônica) e (iii) locais (Canasvieiras,
Saco Grande, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa e Carianos),
foram identiﬁcadas, portanto, 10
centralidades.

Figura 05: Mapa centralidades (Raio n)
Fonte: Elaboração Própria
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Conclusão
A
distribuição
dos
usos
em
Florianópolis,
em
especial
a
predominância
da
centralidade
do distrito sede sobre as dos
demais distritos, e o consequente
movimento pendular e demais
impactos sociais e ambientais daí
decorrentes, revelados pelo modelo
executado, escancara a necessidade
de que sejam fortalecidas as
centralidades existentes mas ainda
pouco desenvolvidas, bem como

fomentadas novas centralidades.
A estratégia que se extrai destes
estudos é, portanto, incentivar
principalmente usos residenciais
na principal centralidade (distrito
sede) a ﬁm de otimizar aproveitar a
estrutura não residencial já existente
e
fortalecer
as
centralidades
menores e/ou inexistentes, nos
demais distritos insulares, por meio
do incentivo aos usos mistos e usos
não residenciais.

Figura 06: Mapa escala centralidades
Fonte: Elaboração Própria
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1.5 Saúde
Em conformidade aos estudos que
embasam a revisão do Plano Diretor
de
Florianópolis
(Lei
Complementar
nº482/2014) e com o intuito de ampliar e
criar matéria para a discussão, as secretarias
municipais trabalharam em materiais que
visam trazer ao contexto das discussões
da revisão conteúdo complementar a este
Estudo Global.
Na cidade de Florianópolis o setor da saúde
tem se concentrado geograﬁcamente
na região do distrito Sede Continental e
Insular, representando um pólo de serviços
de saúde especializada não só nos limites
municipais mas no contexto metropolitano
da Grande Florianópolis. A ocupação mais
expressiva e a facilidade de acesso, em
relação aos demais distritos, foram fatores
que determinaram essa geoespacialização
dos serviços ligados ao setor da saúde.
Porém, é fato que há a emergência de
hospitais, postos de saúde e unidades de
pronto atendimento em outras regiões da
cidade, conforme já citado em diferentes
partes desse estudo, as distância entre
os lugares de concentração de serviços
e empregos e habitação é expressiva e
amplia as desigualdades socioeconômicas
na cidade de Florianópolis.
Nesse sentido torna-se evidente que ao
passo que a cidade se desenvolve - o que
implica o crescimento populacional e a
demanda por serviços públicos - é preciso
expandir o acesso a eles. O que cabe
dentro da revisão do plano diretor em
conjunto com as secretarias é adequar uma
previsão de quais áreas do distrito tendem
a demandar a ampliação dos serviços e
evitar a desarmonia entre crescimento
demográﬁco e desenvolvimento urbano.

Quanto ao perﬁl de Florianópolis neste
setor, a cidade já foi considerada a melhor
na Atenção Primária em Saúde do país e irá
inaugurar ainda em 2022, seu 50º Centro de
Saúde – Centro de Saúde Capivari no distrito
São João do Rio Vermelho, com previsão de
entrega para setembro de 2022. Além disso,
foram investidos 71 milhões em construções,
reformas e ampliações de Centros de Ações
e demais serviços da rede municipal de
Saúde. Foi feito um levantamento das
condições dos Centros de Saúde existentes
possibilitando, em partes, a previsão do foco
da ampliação e melhoria do serviço nos
distritos e adequação da demanda.
Ainda, como forma de democratizar o acesso
ao serviço de saúde desde 2017 a Secretaria
Municipal de Saúde vem desenvolvendo
ações inovadoras que promovam melhorias
na qualidade dos serviços e no acesso aos
usuários Florianopolitanos, buscando uma
cidade mais inteligente e democrática.
Como exemplos disso, podemos citar a
criação do Alô Saúde – Ferramenta de
Atendimento Pré-Clínico, e as diferentes
estratégias de enfrentamento à pandemia
de COVID-19: Vacinação no condomínio,
Vacinação itinerante (ônibus da vacinação),
Instituição de Centro Referências de
Vacinação Distritais, Implementação de
Centros de Testagem de Resposta Rápida,
dentre outros. Tais ações permitiram que
o município de Florianópolis recebesse
o Título da Capital que mais imunizada
do país e com melhor enfrentamento da
pandemia de COVID-19.

¹Considerando a população estimada pelo IBGE no ano de 2022, a média de cobertura dos centros de saúde é de aproximadamente 10.000 habitantes por centro.
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UNIDADES DE SAÚDE
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LEGENDA
IMEDIATO: necessidade o quanto antes
CURTO PRAZO: no máximo em até 2 anos
MÉDIO PRAZO: no máximo em até 5 anos
LONGO PRAZO: no máximo em até 10 anos
NÃO: não necessita expansão estrutural para os próximos 10 anos
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UNIDADES DE SAÚDE
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LEGENDA
IMEDIATO: necessidade o quanto antes
CURTO PRAZO: no máximo em até 2 anos
MÉDIO PRAZO: no máximo em até 5 anos
LONGO PRAZO: no máximo em até 10 anos
NÃO: não necessita expansão estrutural para os próximos 10 anos
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UNIDADES DE SAÚDE
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LEGENDA
IMEDIATO: necessidade o quanto antes
CURTO PRAZO: no máximo em até 2 anos
MÉDIO PRAZO: no máximo em até 5 anos
LONGO PRAZO: no máximo em até 10 anos
NÃO: não necessita expansão estrutural para os próximos 10 anos
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UNIDADES DE SAÚDE

ÄvU%%-¯%-¯Å%-͟-v%-§-!͟½-§§-v¤§-â¤v¯
-v½§%-
¯Å%¯¯
G§v%¯¯v½
v½vU
¯¯¤.
¯-%-
¯-§-½§U
%-¯Å%¯½¤-§

¯½§Uv%%-

v--¯¯U%%-%-
-â¤v¯͎

-â¤v¯ÜUÜ-jv§-
FW¯U½Äj͎

t-%U%¯%-t¤jU!
-¯½§Ä½Ä§j-tv%t-v½

§ŵė͇ÜŇƛĹŉşŇŵÜôƛǢĞó͈ƣ͔Ūǫ

t.%U¤§í

v

v

§ƹó¤ƛŵĸϒƣŪŇóƛďóƱŵ͈́̄

jvG¤§í

§-¦Ä-§-¯½Ä%͟§-%
½-§tUvj½U¯v

v

§ƹóĞƣƚƹŇŪóĐŵŨƛƹó-

Ä§½¤§í

v

§-F§t-¯½§Ä½Ä§½Äj͔
¤§e-½vÜ¯

Ǒ͇OĞŪƛŇƚƹĞėó¯ŇşǑóFŵŪƱĞƣ͈
̇̂́́

t.%U¤§í

¯Ut

v

t.%U¤§í

¯Ut͡tjv-â
vt-â¤v¯͇
§-¦Ä-§-¯½Ä%
-¯¤-WFU

v

t.%U¤§í

v͔¯t-v½-Ü-§½Uj͇
§-¦Ä-§-¯½Ä%
-¯¤-WFU

t¤jU!-tv%t-v½͇

-v%-§-!

§ƹóėŵŵŪƣĞşŁŵ
ŵŨƹŪŇƱôƛŇŵ͈̈̄
§ƹóėŇşŵŪFĞƛŪóŪėĞƣ͈Ğƣƚ͇
ŵŨOĞŪƛŇƚƹĞėó¯ŇşǑó
FŵŪƱĞƣƣ͔Ūǫ

¯Ü§G-t
G§v%-

§ƹóƛŇƣƱŵǑČŵtóĐŁóėŵėĞ
óŨƘŵƣ͈̃̂̄

jvG¤§í

¯Ut͇

v

¯Ü§G-t
¤-¦Ä-v

§ŵė͇tóŪŵĞşjĞŸŪĐŇŵėĞ
¯ŵƹǢóƛŇƱŵ͈ƣ͔Ūǫ

jvG¤§í

v

v

¯ÜUj
¤§-U%

§ƹóFĞƛŨŉŪŇŵŵƣƱó͈̃̉̅

Ut-%U½

v͇¤§e-½-tÄ½§
§-
UvUU%

vÜ-v½§%-¯Å%-

¤jUjWvU
-v½§

Ut-%U½

t¤jU!t¯W%%¯
-v½§

¤jUjWvU
v½Uv-v½-

Ä§½¤§í

v

¤jUjWvU
v§½-

Ut-%U½

§-F§t%¤§.%U-t
v%t-v½͙jUU½!͚

¤jUjWvU
¯Äj

Ut-%U½

§-F§t%¤§.%U-t
v%t-v½͙jUU½!͚

¤¯¤v½
%§j

Ut-%U½

§-F§t%¤§.%U-t
v%t-v½͙jUU½!͚

Ä§½¤§í

t¤jU!¤§¤¯UÜ

¤¯%UjO

j!¯-t¯-%-
¤§¤§U

¤¯%
v½Uv-v½¤¯U

j!¯-t¯-%-
¤§¤§U

Tabela 04: Unidades de Saúde
Fonte: Elaboração Secretaria
Municipal de Saúde

LEGENDA
IMEDIATO: necessidade o quanto antes
CURTO PRAZO: no máximo em até 2 anos
MÉDIO PRAZO: no máximo em até 5 anos
LONGO PRAZO: no máximo em até 10 anos
NÃO: não necessita expansão estrutural para os próximos 10 anos
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Em conformidade aos estudos que
embasam a revisão do Plano Diretor
de
Florianópolis
(Lei
Complementar
nº482/2014) e com o intuito de ampliar e
criar matéria para a discussão, as secretarias
municipais trabalharam em materiais que
visam trazer ao contexto das discussões
da revisão conteúdo complementar a este
Estudo Global.
A educação é um dos pilares do
desenvolvimento de qualquer cidade, em
Florianópolis não seria diferente. Uma das
principais questões que surgem quando
discutida a questão da educação dentro
da revisão do Plano Diretor tem sido a
demanda por equipamentos educacionais
próximos ao lugar onde os estudantes
vivem, desde a educação primária até a
universidade. Nos primeiros anos escolares
é essencial que as crianças, especialmente
as de baixa renda, possam morar perto das
escolas e o Município de Florianópolis desde
de 2017 vem avançando constantemente
na oferta do Ensino Fundamental e
da Educação Infantil. Em 2017 a Rede

Municipal de Educação de Florianópolis era
composta por 77 unidades de educação
infantil e 35 escolas básicas, com um
atendimento total de 26.549 estudantes.
Nesse ínterim, ocorreu a ampliação
permanente do atendimento, reformando
praticamente todas as escolas e creches.
Houve um investimento de 80 milhões de
reais, resultando em 9 novas construções,
19 reformas e ampliações e 17 revitalizações,
revolucionando e ampliando o atendimento
que agora passam dos 35.000 crianças,
estudantes, jovens e adultos. Esse sucesso
do investimento na educação proporcionou
para Florianópolis ter a aprovação perante o
governo federal e o ministério da economia
de mais um ﬁnanciamento para a
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Esse, também já aprovado pela Câmara de
Vereadores. Com a execução do projeto,
serão construídas 10 novas Escolas Básicas
Municipais e 12 novos Núcleos de Educação
Infantil fazendo com que a expansão da
população de Florianópolis seja atendida
no seu próprio entorno.

São previstas a construção dos seguintes equipamentos educacionais:

§-O-
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Tabela 06: Unidades de Educação
Fonte: Elaboração Secretaria Municipal de Educação
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1.7 Desenvolvimento Econômico

O funcionamento de qualquer economia
depende da divisão do trabalho e
da interação social. Nas sociedades
modernas, a maior parte dessa interação
e,
consequentemente,
da
atividade
econômica se realiza dentro de cidades.
De fato, desenvolvimento econômico e
urbanização são realidades intimamente
relacionadas
na
História.
Podemos
compreender as razões disso recorrendo à
teoria econômica, principalmente por meio
de dois conceitos assemelhados: economias
de escala e economias de aglomeração, que
explicamos brevemente:
• As economias de escala ocorrem quando
a expansão da capacidade de produção
de uma empresa não é acompanhada
por um aumento proporcional do custo
total de produção. Isto é: quando um
aumento no emprego de trabalhadores,
máquinas e outros insumos no processo
produtivo ocasiona um aumento mais do
que proporcional na quantidade produzida.
Como consequência, os custos médios
de produção são decrescentes, criando
incentivos para que a produção seja
realizada em grandes unidades produtivas,
pois isso implica maior eﬁciência.
• As economias de aglomeração, por sua
vez, dizem respeito aos benefícios da
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concentração de diferentes unidades
produtivas em um mesmo espaço
geográﬁco, gerando ganhos para todas
elas. Isso ocorre por diversas razões. Como
exemplo, podemos imaginar uma região
que concentre indústrias concorrentes
de um mesmo ramo – o automobilístico,
digamos. Todas as empresas desse setor
têm demandas parecidas de matériasprimas, serviços técnicos e operários.
O fato de estarem próximas umas às
outras signiﬁca que podem contar com
os mesmos fornecedores – podemos
pensar nos fabricantes de autopeças, em
nosso exemplo –; os quais, por sua vez,
conseguem fornecer a preços menores,
em razão das economias de escala em
suas próprias atividades. Além disso, a
concentração geográﬁca dessas empresas
atrairá trabalhadores qualiﬁcados para
morarem naquela região, perto dos seus
empregos. Assim, as empresas também
se beneﬁciarão do fato de que, quando
uma delas demitir alguns de seus
empregados, outras poderão reaproveitálos com facilidade, beneﬁciando-se de
sua proximidade e capacitação adequada.
Dessa forma, todas as partes envolvidas
– empresas, fornecedores, famílias dos
trabalhadores – obtêm ganhos pelo fato de
estarem próximas umas das outras.
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1.8 Desenvolvimento Econômico

É fácil notar que as economias de escala e de
aglomeração se alimentam reciprocamente
e contribuem para que o trabalho humano
seja, geralmente, muito mais produtivo nas
cidades do que no campo, o que se traduz
em maiores níveis de renda por habitante.
É por essa razão, fundamentalmente, que
a urbanização acelerada costuma estar
associada a um grande salto na renda
per capita de sociedades em processo
de desenvolvimento. A concentração de
trabalhadores, empresas e insumos no
espaço urbano acarreta menores custos de
produção em virtude da menor distância
entre eles, da escala de produção mais
elevada e das economias de aglomeração
decorrentes.
É,
portanto,
a
maior
proximidade dos trabalhadores, empresas
e demais fatores de produção, sobretudo,
que torna a formação de cidades vantajosa
do ponto de vista econômico.
Essa constatação é fundamental para
uma compreensão dos impactos da
política urbana para o desenvolvimento
econômico. Aﬁnal, os mesmos benefícios
da proximidade dos fatores que, como
vimos acima, explicam as vantagens
da urbanização, em geral, também
explicam a produtividade e o potencial
de desenvolvimento de cada cidade,
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em particular. Em outras palavras,
diferentes trajetórias de crescimento
urbano têm diferentes implicações para o
aproveitamento das economias de escala
e de aglomeração e, assim, potenciais
distintos de desenvolvimento econômico.
Um crescimento urbano desordenado e
dispersivo, por meio do qual a população
seja forçada a viver a distâncias crescentes
do local onde exerce as suas atividades–
tanto na condição de trabalhadora, quanto
de consumidora e de usuária de serviços
públicos – tem um impacto deletério sobre
a produtividade e acaba por minar a própria
razão de ser da vida urbana, no que diz
respeito aos seus benefícios econômicos.
Isso é particularmente sensível na provisão
de infraestrutura e de serviços públicos
– atividades que costumam apresentar
elevadas economias de escala, em razão dos
custos ﬁxos muito altos em comparação
com os custos variáveis. Uma expansão
descontrolada da mancha urbana faz com
que os custos per capita de provisão de
bens públicos sejam muito mais altos do
que seriam em uma cidade compacta e
densa. Com isso, reduz-se a capacidade
ﬁscal do poder público de atender às
múltiplas demandas sociais, prejudicando
principalmente a população mais carente
de serviços do Estado.
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CONCENTRAÇÃO X DESCONCENTRAÇÃO DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ESPAÇO URBANO

Alguma
concentração
espacial
da
atividade econômica em certas regiões
das cidades, geralmente nos seus centros,
é, sem dúvida, desejável – caso contrário,
não seriam aproveitadas as economias
de escala e de aglomeração a que nos
referimos acima. No entanto, há um
ponto a partir do qual essa concentração
se torna prejudicial, sobretudo se razões
topográﬁcas, ambientais ou quaisquer
outras acarretam grandes distâncias e
diﬁculdades de transporte, como acontece
em Florianópolis.
De fato, a literatura especializada de
economia regional e urbana fala de uma
espécie de tradeoff entre concentração e
desconcentração da atividade econômica,
determinado pela interação de duas
forças opostas: as economias de escala/
aglomeração, por um lado, e os custos
de transporte, por outro. Se esses
últimos fossem nulos ou muito baixos,
seria vantajosa – de um ponto de vista
estritamente econômico – a máxima
concentração de empresas em um único
ponto da cidade. Em contraste, quanto
maiores forem os custos de transporte e
o tempo médio de deslocamento, mais
vantajosa será a desconcentração das
atividades econômicas, por meio da
formação de novas centralidades que
atendam a demanda de regiões mais

distantes do centro .
É importante considerar que esses custos
de transporte são diretos e indiretos. Entre
os custos diretos, podemos mencionar o
combustível, o custo de estacionamento
e as tarifas do transporte coletivo. Entre
os indiretos, mencionamos o impacto
ambiental, a poluição sonora do tráfego,
os acidentes de trânsito, o espaço ocupado
pelos veículos e, principalmente, o custo
de oportunidade representado pelo tempo
perdido no deslocamento – isto é, aquilo
que as pessoas deixam de fazer por estarem
presas no trânsito. Esse último envolve,
por exemplo, as oportunidades perdidas
de estudo, de qualiﬁcação proﬁssional,
de lazer, de consumo ou mesmo de
convivência em família. Trata-se, assim,
de um custo geralmente intangível, mas
muito importante, com desdobramentos
negativos sobre a produtividade dos
trabalhadores e do sistema econômico
como um todo, mesmo que seu impacto
seja difícil de quantiﬁcar. Há que se ressaltar,
ainda, um aspecto socialmente perverso:
como esses custos – tanto os diretos
quanto os indiretos – são diretamente
proporcionais à distância que se vive do
centro, incidem principalmente sobre os
habitantes das áreas periféricas da cidade,
contribuindo para reproduzir e aprofundar
as desigualdades socioeconômicas.
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CONCENTRAÇÃO X DESCONCENTRAÇÃO DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ESPAÇO URBANO

Do ponto de vista do desenvolvimento
econômico, portanto, o planejamento
urbano tem um papel fundamental a
cumprir na busca de um equilíbrio que
consiga combinar, da melhor forma
possível, os benefícios das economias
de escala e de aglomeração com uma
redução dos malefícios associados à
concentração territorial das atividades
econômicas, sobretudo no que diz respeito
à desigualdade de oportunidades de
emprego, de lazer e de desenvolvimento
pessoal que uma excessiva concentração
acarreta, ainda mais em municípios
extensos e com uma geograﬁa que impõe
inevitáveis limitações aos deslocamentos
de longa distância. O sucesso na busca
desse equilíbrio é crucial para aproveitar
todo o potencial econômico das cidades,
dando um salto na produtividade e,
consequentemente, na renda por habitante
e na arrecadação pública.

surgimento de novas centralidades nas
demais regiões, por meio da provisão de
equipamentos públicos e de uma estrutura
de incentivos que favoreça o uso misto e
o estabelecimento de empresas nessas
localidades, capazes de ofertar serviços,
empregos e lazer para as populações locais.
Fazendo uma combinação inteligente
dessas duas agendas, podemos reduzir
drasticamente os custos diretos e indiretos
associados aos grandes deslocamentos e,
ao mesmo tempo, promover um uso mais
eﬁciente das economias de escala e de
aglomeração nas centralidades existentes
e naquelas por criar, melhorando os bairros
atualmente incompletos e puramente
residenciais, cujo potencial social e
econômico permanece subaproveitado.

Para o atendimento desse equilíbrio,
podemos indicar duas grandes agendas,
paralelas e complementares, de política
pública. A primeira consiste em facilitar
o acesso às centralidades já existentes,
tanto por meio de uma mobilidade mais
eﬁciente, quanto por meio de um maior
adensamento das áreas residenciais
próximas, que aumente a oferta de moradia
nelas. A segunda consiste em favorecer o
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CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA EM FLORIANÓPOLIS

Reﬂetindo sobre a situação de Florianópolis
à luz do que foi discutido acima,
percebemos que há, não obstante a riqueza
e o imenso potencial da cidade, uma
grande ineﬁciência na forma pela qual ela
se desenvolveu em tempos recentes. Não
é novidade que a cidade enfrenta grandes
desaﬁos urbanísticos na mobilidade, na
acessibilidade à moradia e nos conﬂitos
ambientais decorrentes de uma alta taxa
de ocupações irregulares. Aqui, porém,
tratamos de um aspecto mais especíﬁco e
fundamental para as suas perspectivas de
desenvolvimento econômico sustentável
e inclusivo: a concentração econômica e,
consequentemente, da oferta de emprego,
de serviços e de lazer.

uma baixa densidade e uma urbanização
fragmentada, com grandes distâncias
entre o centro e os bairros residenciais,
cujos trechos de deslocamento são
marcados por insólitos vazios urbanos.
Relembrando o tradeoff, visto acima, entre
concentração e desconcentração – no qual
as economias de aglomeração pesam em
favor da concentração, e as distâncias em
favor da desconcentração – devemos notar
que, numa cidade com as características
mencionadas, a alta concentração das
empresas e serviços públicos no centro
é muito ineﬁciente e prejudicial ao
desenvolvimento econômico.
Essa concentração é ilustrada pelo
gráﬁco abaixo, de elaboração própria, onde
vemos o número de empregos estimados
por distrito.

Essa é uma questão particularmente
crítica para uma cidade caracterizada por

Podemos ver que o Centro, embora
corresponda a uma área pequena do
território da Ilha e reúna cerca de 30% das
unidades residenciais da cidade, concentra
quase metade das vagas de emprego totais
estimadas. Somando Centro e Continental,

então, obtemos cerca de 60% dos empregos.
Também a participação estimada de
cada distrito no PIB do Município, com
base em dados do IBGE, conﬁrma padrão
semelhante de concentração, como vemos
abaixo.
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Figura 07: Gráﬁco Empregos Estimados por Distrito. Fonte: ACIF, CAGED (MAIO/2022)
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CANASVIEIRAS
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Figura 08: PIB estimado X participação por distrito. Fonte: ACIF, CAGED (2019)
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CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA EM FLORIANÓPOLIS

Uma visão mais clara da situação
por distrito, em matéria de oferta de
empregos per capita, pode ser obtida pela
combinação dos dados anteriores com o
número de unidades residenciais, usando
dados da própria Prefeitura Municipal de

Florianópolis. O gráﬁco abaixo nos mostra a
razão entre vagas de emprego por domicílio
para cada distrito. Em dourado, colocamos
o índice geral do Município de Florianópolis,
permitindo visualizar os distritos que estão
acima e abaixo da média.
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Figura 09: Empregos por unidade residencial

Vemos que, novamente, o Centro destacase pela maior concentração de empregos,
também em termos per capita. No outro
extremo, temos o distrito de Pântano do
Sul, particularmente carente de vagas de
emprego, com uma oferta por domicílio de
menos da metade da existente no Centro.
É importante observar, ainda, a baixa oferta
local de empregos em alguns distritos
relativamente
populosos
e
bastante
distantes do Centro: além de Pântano do
Sul, podemos mencionar Canasvieiras,
Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses, no
extremo Norte. Essa situação nos fornece um

Os dados reforçam, portanto, a necessidade
de ordenar o desenvolvimento desses e de
outros distritos de modo a criar bairros mais
completos, que ofertem localmente, na
medida do possível, os empregos e serviços
de que as suas populações necessitam. Isso
sem prejuízo, novamente, de aumentar a
oferta de moradia nas regiões centrais da
cidade. De fato, o alto preço da moradia
nas regiões centrais já demonstra que há
um forte incentivo econômico para que a
população se estabeleça nessas regiões
e tenderia a fazê-lo caso houvesse maior
adensamento e oferta de moradia.

prognóstico negativo para as perspectivas
de
desenvolvimento
equilibrado
e
equitativo dessas localidades, tendo em
vista os altos custos de deslocamento a que
são submetidas parcelas importantes das
suas populações, sempre que consumam
serviços ou trabalhem no Centro.
Não é realista supor que seja possível
criar alternativas eﬁcientes e rápidas de
transporte que compensem deslocamentos
tão distantes – a própria geograﬁa e as
restrições ambientais tornam proibitivas
quaisquer aspirações nesse sentido.
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No entanto, esse adensamento, por mais
que venha a ocorrer em alguma medida,
não bastará para atender à demanda
crescente e para resolver a situação
dos bairros distantes e já consolidados,
conﬁrmando a necessidade de criação e
fortalecimento de centralidades nos demais
distritos.
Vale dizer que todas essas considerações
econômicas devem ser pensadas tendo
em vista não apenas a situação atual de
Florianópolis, mas também as perspectivas
de crescimento da cidade. E é preciso ter
a clareza e o realismo de reconhecer que,
havendo demanda, o crescimento ocorrerá,
independente da vontade do legislador.
A questão crucial, pois, é saber se será
um crescimento ordenado, sustentável
e orientado para o desenvolvimento
econômico inclusivo, ou se prosseguirá de
forma dispersa e irregular, com grandes
custos ambientais e econômicos, como
lamentavelmente ocorreu em décadas
recentes.

A cidade de Florianópolis exerce grande
atração por suas belezas naturais, por sua
economia criativa, por sua segurança e
pelos empregos de qualidade que ainda
oferece, destacando-se em um país que
enfrenta diﬁculdades econômicas crônicas.
Nada indica, portanto, que a demanda por
moradia irá se reduzir, pelo contrário, tende
a continuar crescendo. Esse dinamismo
representa, por um lado, uma oportunidade
de que os habitantes da cidade desfrutem
de
um
vigoroso
desenvolvimento
econômico; por outro, impõe um grande
desaﬁo ao poder público, pois um
planejamento inadequado pode fazer com
que esse desenvolvimento se degenere
rapidamente em destruição ambiental,
perda de qualidade de vida e degradação
social.
Para que as atuais ineﬁciências sejam
reduzidas e as oportunidades econômicas
sejam adequadamente aproveitadas em
favor da população da cidade, é necessário
buscar
um
desenvolvimento
mais
equilibrado dos diferentes distritos e da
cidade como um todo. Um Plano Diretor
que priorize uma mobilidade sustentável,
crie incentivos inteligentes e fortaleça as
centralidades dos diferentes distritos é um
instrumento indispensável para a obtenção
desse equilíbrio.
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1.9 Saneamento Básico

Em conformidade aos estudos que
embasam a revisão do Plano Diretor
de
Florianópolis
(Lei
Complementar
nº482/2014) e com o intuito de ampliar e
criar matéria para a discussão, as secretarias
municipais trabalharam em materiais que
visam trazer ao contexto das discussões
da revisão conteúdo complementar a este
Estudo Global.

Dentro do que cabe à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, conforme análise
do ponto de vista técnico a respeito
dos princípios norteadores na esfera do
saneamento básico – abastecimento de
água, esgotamento sanitário, gestão de
resíduos sólidos urbanos e drenagem
urbana, são apresentados alguns pilares
da revisão, são eles: garantir a efetivação
dos objetivos e diretrizes do Plano Diretor,
fortalecer o planejamento e a gestão
territorial, promover bairros e cidade mais
eﬁcientes, inteligentes e sustentáveis,
conservar as áreas de preservação
permanente, promover a geração e
valorização de espaços públicos, criar as
condições para uma mobilidade sustentável,
favorecer as moradias de interesse social,
garantir a segurança jurídica e o equilíbrio
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econômico,
valorizar
a
arquitetura
sustentável e de qualidade e promover a
inclusão social e redução de desigualdades.
Assim como foram deﬁnidas diretrizes que
devem nortear a revisão, são elas: Ajustes
e correções na lei, de erros materiais,
dispositivos que permitam melhor gestão
do território, promoção da sustentabilidade
ambiental, social, cultural, econômica e
política do município, preservação das
áreas de proteção permanente, desenvolver
os bairros, de forma completa, aumentando
a vitalidade e levando em conta suas
carências e potencialidades, qualiﬁcação
e acesso a orla, democratização do acesso
a terra e a moradia, alavancar plano de
mobilidade visando privilegiar a diversidade
de modais alternativos, consolidação do
sistema viário, utilizando modelo DOTs,
redução do impacto causado pelo uso
de automóvel, redução da exigência de
vagas de estacionamento, qualiﬁcação e
ampliação de Espaços Públicos, orientação
para qualidade da arquitetura e do desenho
urbano, regularidade do uso do solo,
controle da densidade e da ocupação,
garantia de segurança jurídica, inovações
a partir de instrumentos já previstos,
buscando o equilíbrio do desenvolvimento
da cidade.
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SANEAMENTO BÁSICO
Em relação aos custos dos sistemas de esgotamento sanitário em sistemas
verticalizados, as vantagens destes sistemas podem ser resumidas conforme
Tabela 01 a seguir.
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ƘŵėĞƣĞƛƛĞėƹǢŇėŵĞŨĸƹŪēČŵėĞŨĞŪŵƛĞǗƱĞŪƣČŵŪĞĐĞƣƣôƛŇó
ėƛĞŪóĹĞŨƹƛďóŪó
ėĞƛĞėĞƣėĞĐŵşĞƱóėóƣôĹƹóƣƘşƹǑŇóŇƣ͇
ƹƣƱŵėĞŨóŪƹƱĞŪēČŵ͉
ėƛĞŪóĹĞŨƹƛďóŪó

ĐƹƣƱŵėĞŨóŪƹƱĞŪēČŵƘŵėĞƣĞƛƛĞėƹǢŇėŵĞŨĸƹŪēČŵėó
ŨĞŪŵƛŵĐƹƘóēČŵėĞôƛĞóƣ͈ŵŪėĞĐŵŪƣĞƚƹĞŪƱĞŨĞŪƱĞ
ŇŨƘóĐƱóƘŵƣŇƱŇǑóŨĞŪƱĞŪŵŉŪėŇĐĞėĞƘĞƛŨĞóďŇşŇėóėĞėŵƣŵşŵ͇

Portanto, pode-se aﬁrmar que organizar
o crescimento populacional de maneira
adensada e verticalizada proporcionam
maior eﬁciência das alternativas de
engenharia para prestação dos serviços
públicos de saneamento básico, sejam eles:
o abastecimento de água através número
reduzido de ligações prediais e tendo maior
número de economias atendidas com uma
única ligação, reduzindo as extensões de
rede de água a serem instaladas e os custos
com a implantação e manutenção dos
sistemas. O esgotamento Sanitário através
do número reduzido de coletores prediais,
tendo maior número de economias
atendidas com um único coletor reduzindo
as extensões de rede de esgoto a serem
instaladas, reduzindo desta forma os custos
com a implantação e manutenção dos
sistemas destacando ainda que o processo
de regularização e ﬁscalização das ligações

(como por exemplo, o programa Se Liga
na Rede) ﬁcam igualmente otimizados,
diminuindo custos de ﬁscalização e de
ligação no sistema de esgoto. Os resíduos
sólidos, com a coleta de resíduos em
sistemas verticais de ocupação do solo
reduzem as extensões de roteiros de coleta
de resíduos e pontos de coleta, diminuindo
os custos com a implantação e manutenção
dos sistemas de coleta, obtendo assim,
maior eﬁciência. Ainda, destaca-se que
o processo de verticalização auxilia na
implantação dos programas de coleta
seletiva, facilitando a gestão de resíduos
em prédios e condomínios com programas
de educação ambiental. Observa-se que a
gestão interna nestas ocupações é facilitada
por possuírem estrutura de gestão interna
facilitada – síndicos, zeladores, recipientes,
etc. Tanto é que os programas de coleta
seletiva em diferentes frações, como coleta
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seletiva de resíduos orgânicos, podas, vidro,
iniciaram pelos prédios e condomínios pela
maior adequação destes empreendimentos
ao sistema de coleta de resíduos sólidos
urbanos. E por último a drenagem urbana,
onde em sistemas de verticalização,
permite-se a ocupação por pessoas
em menor área geográﬁca, reduzindo
desta forma áreas de impermeabilização
(processo de adensamento e verticalização),
onde se garante maiores áreas de inﬁltração
da água pluvial e áreas disponíveis para
implantação
de
outros
dispositivos
auxiliares de drenagem urbana.
Os serviços de Saneamento Básico,
sendo estes complementares ao que é
proposto dentro de um Plano Diretor, são
utilizados como estratégia de engenharia

para atender as demandas planejadas e
projetadas pelo Plano Diretor, se entende
que a capacidade de suporte do município
para os serviços de água, esgoto, resíduos
sólidos e drenagem urbana serão limitadas
pelo próprio Plano Diretor, com aplicação
de tecnologias de engenharia capazes de
responder às demandas emergentes do uso
e ocupação do solo, seja para abastecimento
de água, seja para o tratamento de esgoto,
seja para gestão de resíduos sólidos, seja de
drenagem urbana.
De maneira simpliﬁcada, a concepção
de sistema de coleta e transporte de
esgotamento
sanitário
em
sistemas
convencionais e em sistemas condominiais,
pode ser veriﬁcada conforme ilustração
constante na Figura 01 a seguir.

Comparação entre o sistema condominial e o convencional

Observa-se que em sistemas condominiais
são necessários menores quantidades de
ramais de ligação de esgoto – que de forma
análoga pode ser estendido às instalações
de abastecimento de água, o que reduz
os custos de implantação e manutenção
dos sistemas, mas especialmente reduz a
incidência de ligações irregulares de esgoto
e facilita a inspeção e ﬁscalização por parte
da municipalidade.
Da mesma forma, menores quantidades
de ligações domiciliares ao sistema de
abastecimento de água reduzem as
perdas de água do sistema – tanto física
(vazamentos) quanto aparentes (ligações
irregulares), fator crítico em Florianópolis,
sendo que atualmente o índice de perdas
no Município é de 43,8% (Fonte: SNIS, 2021).
Além disto, quanto maior a porcentagem
de perda de água no sistema, maiores
os custos de operação, os quais são
pagos pelos próprios usuários quando da
repactuação anual das tarifas cobradas pela
concessionária.

Portanto,
sistemas
adensados,
onde
há maior incidência de redes coletoras
condominiais, possuem maior viabilidade
econômica e eﬁciência do que sistemas
convencionais, seja considerando menor
quantidade de ramais ou a menor extensão
da rede coletora.
Além
disto,
sistemas
condominiais
contribuem para a universalização dos
sistemas de esgotamento sanitário e, por
esse motivo, consideramos os sistemas
condominiais mais vantajosos que sistemas
convencionais na gestão do saneamento
básico municipal.
Por ﬁm consideramos que a acomodação
do crescimento urbano em unidades
verticalizadas reduz a ocupação de
áreas não ediﬁcadas, aumentando a
disponibilidade de áreas para instalações
de equipamentos públicos de saneamento
básico, como estações de tratamento de
água, estações de tratamento de esgoto,
unidades de manejo e beneﬁciamento
de resíduos sólidos urbanos, áreas para
inﬁltração e implementos auxiliares de
drenagem urbana.

FIgura 10 - Comparação entre o sistema condominal e o convencional
Fonte: Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário - Tsutyia, M. Sobrinho,
P. A. PHD/ED/USP, 1999.
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1.10 Infraestrutura Urbana

A
urbanização
do
solo
demanda
infraestrutura, e partindo dessa premissa,
alguns estudos foram elaborados a ﬁm de
identiﬁcar o custo médio em infraestrutura
necessário para viabilizar e remodelar a
urbanização em Florianópolis. Um dos
estudos realizado no âmbito da Iniciativa
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Cidades Emergentes e Sustentáveis,
ﬁnanciado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) simulou os
seguintes cenários projetando o mesmo
quantitativo de habitantes em modelos de
urbanização distintos.
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Cenário tendencial, no

cenário tendencial, além
da ocupação dos espaços ainda vazios e das áreas pouco
consolidadas, a tendência é que seja necessário criar novos
9.035 hectares a serem agregados à mancha urbana atual.
Diante disto, o custo mínimo de investimento neste cenário
é da ordem de R$ 5,9 bilhões, o que indica elevados custos
globais de investimentos. Este cenário apresenta um modelo
urbano espraiado que necessita de contínuos investimentos
para manter sua rápida expansão com pouco planejamento,
incidindo em altos custos de manutenção para servir todo o
território de infraestrutura urbana.

CUSTOS DE INFRAESTRUTURA - CENÁRIOS DE URBANIZAÇÃO

R$ 504.127.192,50

Iluminação Pública

R$ 195.012.165,00
R$ 1.874.398.841,25

Cenário intermediário, um cenário mais realista ou
razoável do crescimento da mancha urbana e com o adensamento
urbano, busca-se diminuir a necessidade de expansão da mancha,
absorvendo um contingente maior de população em áreas
onde ainda há possibilidade de consolidação. Para o cenário
intermediário, ao considerar as mesmas densidades para as
áreas já ocupadas e uma densidade moderada para as novas
ocupações, acaba necessitando de mais áreas de implantação de
infraestrutura, sendo mais econômico que o cenário tendencial.
Assim, o custo mínimo calculado para o cenário intermediário é de

R$ 75.545.808,30

Pavimentação

R$ 29.223.481,40
R$ 280.887.398,35

R$ 355.558.474,80

Drenagem Urbana

R$ 137.541.138,40
R$ 1.322.004.452,60

R$ 447.694.476,30

Rede de Esgoto

R$ 173.182.225,40
R$ 1.664.575.964,35

R$ 1,5 bilhões.
R$ 205.352.204,40

Cenário ótimo, onde assume uma posição intervenção

Abastecimento de Água

no atual modelo de urbanização, e nele se busca máximo
adensamento urbano capaz de diminuir a necessidade de
extensão fragmentada da mancha urbana, trazida pelo cenário
tendencial, buscando que toda população projetada a futuro seja
absorvida. O modelo proposto é direcionado a um ordenamento
consciente do território, promovendo o adensamento do solo
urbano de maneira mais homogênea e buscando reverter o
quadro de espraiamento e crescimento espontâneo da mancha
urbana atual. O crescimento mais compacto, impacta diretamente
nos gastos com investimentos para implantação de infraestrutura,
em que o custo mínimo é da ordem de R$ 614 milhões.
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R$ 79.436.655,20
R$ 763.521.467,80

R$

R$ 200 milhões

R$ 400 milhões

INTERMEDIÁRIO

R$ 600 milhões

R$ 800 milhões

R$ 1 bilhão

R$ 1,2 bilhão

R$ 1,4 bilhão

ÓTIMO

R$ 1,6 bilhão

R$ 1,8 bilhão

R$ 2 bilhões

TENDENCIAL

Figura 11: Custo dos itens de infraestrutura nos cenários de urbanização.
Fonte: ICES, 2014 com valores monetários corrigidos para 2022.

CADERNO 04: ESTUDO GLOBAL

|

61

INFRAESTRUTURA URBANA

Conclusão
Os resultados evidenciam que a escolha
do modelo de urbanização que visa a
compactação da mancha urbana e o
adensamento de áreas já urbanizadas
tende a diminuir o custo em infraestrutura.
E ao contrário, o modelo de espraiamento
da ocupação urbana tende a ocupar mais
área do solo, eventualmente áreas que

poderiam servir para espaços verdes ou
áreas de preservação ambiental. Nesse
cenário, além de consumir uma quantidade
de área maior, o custo para implantação de
infraestrutura é bastante ampliado e em
alguns casos acaba por ser inviabilizado
pela baixa densidade populacional em
algumas regiões da cidade.

CUSTOS TOTAL DE INFRAESTRUTURA - CENÁRIOS DE URBANIZAÇÃO
R$ 7 bilhões

R$ 6 bilhões

R$ 5.905.388.124,35

R$ 5 bilhões

R$ 4 bilhões

R$ 3 bilhões

R$ 2 bilhões
R$ 1.588.278.156,30

R$ 1 bilhão

R$ 614.395.665,40

R$

TENDENCIAL

ÓTIMO

INTERMEDIÁRIO

Figura 12: Custo total de infraestrutura nos cenários de urbanização.
Fonte: ICES, 2014 com valores monetários corrigidos para 2022.
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1.11 Segurança Pública
Cada vez mais, a responsabilidade do
Município sobre o controle do crime,
desordem e violências é enfatizada sob
o
enfoque
da
multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade e intersetorialidade.
Há
uma
convicção
amparada
em
evidências de que a prevenção e resposta
a estes fenômenos ultrapassa a atuação
de policiamento ou mesmo de persecução
criminal dos atores do sistema de justiça
criminal: Polícias, Judiciário, Ministério
Público, Sistema Prisional e Sistema
Socioeducativo.

temas relacionados a expectativa de que
a cidade seja capaz de produzir o controle
sobre os incidentes de criminalidade
(segurança pública), o controle sobre os
incidentes de desordem (tranquilidade
pública) e o gerenciamento dos riscos para
a integridade e sobrevivência das pessoas
(salubridade pública).

Neste contexto, ﬁca cada vez mais clara
a vocação do Município para utilizar os
diversos instrumentos e capacidades de que
dispõe para fazer a gestão da convivência,
tanto das pessoas entre si como destas com
o meio em que se inserem, neste espaço
complexo que é a cidade, de forma a
promover a paz social e a qualidade de vida.

Como resultado concreto e expectativa
real, em relação à segurança urbana a
cidade e seus ocupantes – os que vivem,
trabalham, estudam e visitam seu território
– esperam que a municipalidade seja capaz
de proteger os vulneráveis, na dimensão
de suas peculiaridades, individualidades
e direitos, tornar os espaços e territórios
seguros, preservados e livres do medo,
aplicar as leis com legitimidade e
eﬁciência, prestar serviços de proteção com
qualidade e responder aos incidentes com
resolutividade.

Não é tarefa simples, pois se espera que
o Estado (no caso o Município) crie as
condições para o controle dos incidentes
adversos, para a redução do medo de
vitimização e para o fortalecimento da
conﬁança nas instituições em relação
aos riscos envolvendo as dimensões da
Ordem Pública ou Segurança Urbana: a
segurança pública, a tranquilidade pública,
a salubridade pública e a promoção da
dignidade do cidadão.
Esta função envolve uma variedade de
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Envolve ainda que este controle seja
exercido de forma a não apenas proteger,
mas promover a dignidade do cidadão em
sua plenitude, enquanto pessoa humana.

Este é um grande desaﬁo e no mundo
inteiro a preocupação com a segurança é
cada vez maior. Cidades inteiras ou parte
signiﬁcativa de suas populações e territórios
tornaram-se reféns da violência, desordem
e riscos diversos, sitiadas em guetos e com a
população cada vez mais insegura e vítima
dessa situação.
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Para o Município, a discussão das regras
urbanísticas que determinarão o desenho
e dinâmicas da cidade assume um papel
relevante para viabilizar a produção de
segurança, tranquilidade e salubridade
públicas de forma a promover a dignidade
das pessoas.
Esta organização se dá por meio do
urbanismo, que desenvolve basicamente
as quatro funções vitais das cidades:
habitação, trabalho, circulação no espaço
urbano e recreação do corpo e do espírito.
Na identiﬁcação das causas endógenas da
violência urbana e na busca de soluções
para esse problema, o modelo para as
funções urbanísticas da cidade tem papel
de destaque, consoante a diretriz pública
constitucional de planiﬁcação das cidades
para garantia do bem-estar de seus
habitantes (art. 182 da Constituição Federal).
Desde os anos 50 a organização dos
espaços públicos urbanos como forma
de prevenção e redução da criminalidade
se apresenta como foco de construções
teóricas. Muitos autores já apontavam o
espaço urbano como um estimulador ou
inibidor de oportunidades para a prática
criminal e produção de desordem desde
então, elaborando conceitos a partir da
convicção da inﬂuência do espaço físico na
prática de crimes.
Embora a perspectiva ambiental ou
situacional não esgote as possibilidades em
relação às causas, prevenção e controle da
criminalidade e desordem e seus efeitos,
é aquela mais diretamente impactada
pela alteração do desenho e dinâmicas
urbanísticas. Isso porque desde 1960 muitas
reﬂexões a nível mundial têm vindo a
explorar a manipulação do espaço, como

forma de prevenir e reduzir a criminalidade
e, consequentemente, aumentar os níveis
de segurança.
Uma das primeiras e mais importantes
reﬂexões é sobre a importância dos olhos
nas ruas, ou seja, a premissa de que
quanto mais pessoas nas ruas circulando
pelas calçadas, menor o número de atos
criminais.
Por isso mesmo, defende que as cidades
devem ter uma diversidade de usos
complexa e densa, privilegiando a
vigilância natural que se dá pela promoção
de atividades que facilitem a presença
permanente de pessoas interagindo com
estes espaços.
São estimuladas a demarcação clara
entre os espaços públicos e privados para
fortalecer a responsabilização sobre o
território e a oferta de calçadas e passeios
que facilitem sua utilização contínua de
forma a aumentar a vigilância natural
informal.
A teoria da atividade rotineira, uma das
bases destas reﬂexões, assenta na ideia
de que para a ocorrência de um crime,
desordem ou violência tem de existir um
autor motivado, um alvo vulnerável e a
ausência de medidas de segurança capazes.
Por outras palavras, o ambiente cria
ocasiões para o crime reunindo num
mesmo espaço e num mesmo tempo três
condições base: um delinquente provável,
um alvo apropriado e a ausência de
dissuasão suﬁciente.
Ela se baseia no comportamento racional
de quem decide cometer um crime, praticar
uma violência ou promover uma desordem.
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A teoria da escolha racional argumenta que
a maioria dos criminosos oportunistas são
racionais em suas tomadas de decisão e
reconhecem, avaliam e respondem a uma
variedade de pistas ambientais.
São fatores ambientais e sinais dentro do
ambiente construído, que se relacionam
com o risco percebido, recompensas e
esforços associados a uma ofensa e são
fundamentais para o processo de tomada
de decisão do infrator.
Segundo os estudos da Prevenção ao
Crime Baseada no Desenho do Ambiente,
este ambiente é inﬂuenciado por suas
características, em especial a possibilidade
de controle natural dos acessos, a vigilância
natural, a territorialidade e a preservação ou
manutenção do espaço.
Por outro lado, é um grande desaﬁo
promover a revisão do atual Plano Diretor,
documento que estabelece as bases e
normas legais que determinam as regras
urbanísticas que deﬁnirão o desenho e
dinâmicas da cidade.

não ediﬁcável ou com fortes restrições
à ediﬁcação por conta de sua função ou
sensibilidade como parques, unidades
de conservação, áreas de preservação
permanente e corpos hídricos,
usar
melhor o território que deve suprir com sua
ocupação todas as funções vitais de uma
cidade como habitação, trabalho, circulação
e recreação e,
ﬁnalmente, permitir a
correção de erros materiais trazidos no
plano vigente.
Sua revisão, ora proposta, se fundamenta
em algumas premissas entre elas a de
que a cidade crescerá e isso pode ser bom,
mas precisamos deﬁnir melhor como isto
acontecerá: se em núcleos adensados
formando múltiplas centralidades com
uso misto e mantendo a proteção sobre
os
territórios
atualmente
protegidos
ou se para os lados, se espraiando em
áreas de ocupação menos adensadas e
preferencialmente segregando o uso do
território, porém assumindo a necessidade
ou risco de avançar sobre espaços e
territórios que hoje são protegidos por sua
sensibilidade.

A Lei nº 482/2014 que estabelece o Plano
Diretor de Florianópolis, em seus princípios e
diretrizes se apresenta inovadora, porém na
prática, em sua aplicação tem afastado de
seus objetivos o equilíbrio social, ambiental
e econômico, não retratando a realidade
enfrentada pela sociedade, principalmente
no cenário econômico-social, agravados
pelo cenário pandêmico. Além disso, não
aproveita potencialidades, nem enfrenta
os desaﬁos para a efetiva transformação
espacial do Município, na busca por um
modelo sustentável.

A escolha por um modelo de adensamento
fortalecendo
múltiplas
centralidades,
adotada pelo Plano Diretor na Lei nº
482/2014 e reforçada pelos instrumentos
fortalecidos na proposta de revisão
elaborada impacta as quatro funções vitais
da cidade: habitação, trabalho, circulação
no espaço urbano e recreação do corpo e do
espírito e, consequentemente, determina
a modelagem de políticas setoriais como a
de segurança urbana conforme foi acima
abordada.

Na proposta de revisão é possível identiﬁcar
três desaﬁos que podem resumir o esta
construção: proteger melhor o território

Para isso, a proposta aprofunda e fortalece o
uso de mecanismos de incentivo, restrições
e compensações ou transações relacionadas
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ao direito de construir para obter os efeitos
desejados e que devem levar à superação
dos três desaﬁos elencados: proteger mais,
ocupar melhor e reparar os erros.
Os efeitos urbanísticos esperados, que
se espera sejam capazes de produzir as
melhorias para a cidade, estão diretamente
relacionados
ao
modelo
urbanístico
que se deseja induzir, baseado em
múltiplas centralidades, adensamento de
eixos principais, uso misto do território,
otimização do parcelamento, aumento
da conectividade, redução do custo da
habitação e incentivo à preservação.
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O IMPACTO SOBRE A SEGURANÇA URBANA E A ORDEM PÚBLICA
É por meio destes resultados urbanísticos,
decorrentes das regras estabelecidas e do
uso dos mecanismos de restrição e incentivo
preconizados, que se produzirá impacto
sobre a segurança urbana da cidade ou,
como dissemos, sobre a sua capacidade de
controlar os incidentes de crime, desordem
e violências, reduzir o medo de vitimização
e aumentar a conﬁança na proteção que a
cidade oferece.
Destes, o primeiro a ser destacado em
relação ao impacto para a segurança
urbana e ordem pública é o fortalecimento
de múltiplas centralidades, combinando
o adensamento de eixos principais e uso
misto destes territórios.
Isso deve ser obtido com o aumento dos
índices de aproveitamento, inclusive com
aumento dos gabaritos e consequente
construção de ediﬁcações com mais
andares, assim como pela possibilidade de
combinação de atividades econômicas e de
moradia.
Prioritariamente adotado como base
para
o
Desenvolvimento
Orientado
ao
Transporte
Sustentável
(DOTS),
vinculando o adensamento à priorização
da mobilidade ativa, principalmente de
pedestres, associada ao transporte coletivo
de qualidade, a criação de múltiplos
centros distritais mais adensados e de uso
mais variado e intensivo pela combinação
de comércios e unidades habitacionais
propicia basicamente mais olhos nas ruas,
um dos princípios da vigilância natural.
Os estímulos relacionados ao uso variado
do pavimento térreo e aproximação das
atividades comerciais em relação aos
passeios e calçadas fortalece este efeito pela
ampliação temporal e proximidade física
dos vigias naturais dos territórios que são

seus ocupantes, moradores, trabalhadores
e visitantes.
Além
disso,
a
distribuição
destas
centralidades pelo Município, reduzindo a
concentração das atividades econômicas
no distrito centro (insular) e distribuindo
pelos bairros propicia adensamentos
marcados pelo vínculo mais forte entre
estes territórios e seus usuários, moradores
próximos, fortalecendo o controle social
sobre as atividades ilegais ou geradores de
desordem.
Finalmente, o adensamento combinado ao
uso múltiplo propicia a compactação dos
territórios mais sujeitos às oportunidades
de crime, desordem e violências e
consequentemente permite a concentração
dos meios formais de vigilância e controle
como a presença de policiais e o uso de
tecnologias de monitoramento, atuando
como dissuasor para os possíveis ofensores.
Outro aspecto a ser desenvolvido a partir
da revisão proposta, com impacto sobre
a segurança urbana e ordem pública é
o adensamento regular dos bairros, sem
necessariamente recorrer à verticalização,
com melhor aproveitamento dos lotes
por meio da implementação das novas
regras de parcelamento e ﬂexibilização
da combinação entre uso comercial e
residencial.
A médio prazo, espera-se que esta
alteração nos parâmetros de parcelamento
com redução do lote mínimo permita o
aproveitamento dos lotes vazios disponíveis
e a renovação de construções existentes a
partir da maior eﬁciência econômica deste
aproveitamento, levando a uma ocupação
regular e adequada às normas urbanísticas
e reduzindo a pressão pelo crescimento de
ocupações e ediﬁcações irregulares nestas
áreas.

CAPÍTULO INTRODUTÓRIO SEGURANÇA PÚBLICA

Áreas mais organizadas mediante o
estímulo à regularização e com uso misto,
combinando residências e atividades
econômicas, ampliam o seu uso e são
menos atrativas para o crime e desordem,
pois permitem a vigilância natural,
a territorialidade e a preservação ou
manutenção do espaço.
Neste sentido, outro aspecto a ser destacado
é o impacto do estímulo ao aumento da
conectividade entre as vias, em especial
aquelas locais. Em vários bairros da cidade,
a falta de ligação ou conectividade entre as
vias facilita a territorialização do crime, em
especial o crime organizado relacionado ao
tráﬁco de drogas ilegais.
A restrição de acesso, como nas ruas
sem saída, que em estudos europeus são
apontados como fatores de proteção, na
realidade nacional favorece os mecanismos
de proteção de potenciais criminosos contra
a atuação policial e desencadeia uma espiral
de declínio urbano com consequências
muito ruins para a qualidade de vida e a
segurança das pessoas.
Ainda neste sentido, principalmente nos
bairros com predominância de habitações
de baixa renda e ocupações irregulares, a
qualiﬁcação do espaço e equipamentos
públicos e o aumento da oferta de
habitação social deve ser buscada por meio
dos instrumentos fortalecidos pela proposta
de revisão apresentada.

sociais, deverão reduzir a consolidação e
ampliação de áreas de baixa qualidade
urbanística,
normalmente
irregulares
e situadas em áreas ambientalmente
sensíveis ou suscetíveis a desastres naturais
e vulneráveis ao desenvolvimento de
dinâmicas criminais.
Estabelecidas de forma descontrolada e
potencializadoras da prática e suporte a
crimes graves relacionados à criminalidade
organizada e violenta, principalmente
por meio da territorialização do crime
e a restrição de acesso dos moradores
destes territórios a serviços e direitos, a
priorização da qualiﬁcação destas áreas
também terá grande impacto na redução
dos incidentes de crime e violência, em
especial nas modalidades que impactam
prevalentemente
a
população
mais
vulnerável como é o caso das mortes
violentas intencionais.
Finalmente, vale destacar que uma cidade
mais compacta e adensada é mais fácil de
ser policiada e protegida, principalmente
quando esta dinâmica incorpora bons
princípios da prevenção baseada no
desenho do ambiente urbano, e que
instrumentos baseados em eﬁciência e
sustentabilidade econômica têm mais
probabilidade de avançar de forma
consistente e transformadora, tornando a
cidade mais segura.

O
uso
intensivo
de
instrumentos
fortalecidos pela proposta de revisão
do Plano Diretor, tais como a Outorga
Onerosa do Direito de Construir e
outros já disponíveis e fortalecidos pelas
medidas propostas, como os processos de
Regularização Fundiária Urbana e o próprio
investimento na construção de habitações
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SÍNTESE DOS DIAGNÓSTICOS DISTRITAIS

2.1 DISTRITO
RIBEIRÃO DA ILHA
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͈̆̃̆̇̆̉Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̂̇́̄β

jŵĐóşŇėóėĞƣ

-v½§jU%%-¯
§ŵėŵǑŇóóşėŇĐĞƛŵFŇşŵŨĞŪŵ͈§ƹóėóƣƛĞŇóƣ͈ǑĞŪŇėó%ĞƘƹƱóėŵ
%ŇŵŨŉĐŇŵFƛĞŇƱóƣ͈§ƹóeŵƣğŵƛƛĞóĞ§ŵėŵǑŇóēŵƛŇóŪó͇

§ŇďĞŇƛČŵ͈½óƘĞƛóĞóƛŇóŪŵƣ
Ä-¤ƣ͉̂̆

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̄̆
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̅̊̃β

͈̃̈́β

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛ
ĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂̈

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̅

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̂

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̄

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̃

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉́

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̄̆̊̉β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨƘƛĞėŵŨŇŪüŪĐŇóėĞĹóďóƛŇƱŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͈ĐŵŨĞǗĐĞēČŵėĞóşĹƹŨóƣôƛĞóƣǢŵŪĞóėóƣĐŵŨŵ
t͈§tĞt¯ƚƹĞƘŵƣƣƹĞŨĹóďóƛŇƱŵėĞ̄ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͇
-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̄

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̄

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̄

şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̂̃ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̄̆̇̉ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̃̂
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̄̂̆β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂̅

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́̂̅β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̂̃̅β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̃

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̇

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̈̇β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.1 DISTRITO
RIBEIRÃO DA ILHA
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ĞŪƱƛŵėĞóƱŇǑŇėóėĞƣƘĞƣƚƹĞŇƛóƣĞĞǗƱƛóƱŇǑŇƣƱóƣėŵƣƹşėóUşŁó͇
ėŇƣƱƛŇƱŵƹŪĞƘóŇƣóĹĞŨŪóƱƹƛóşĞóƛƚƹŇƱĞƱƹƛóŁŇƣƱŶƛŇĐóĞƘŵƣƣƹŇƹŨ
ėŵƣŪƺĐşĞŵƣŁŇƣƱŶƛŇĐŵ͟ĐƹşƱƹƛóŇƣŨóŇƣƛĞƘƛĞƣĞŪƱóƱŇǑŵƣĞďĞŨ
ƘƛĞƣĞƛǑóėŵƣėĞFşŵƛŇóŪŶƘŵşŇƣ͇

¤ƛĞėŵŨŇŪóŪƱĞŨĞŪƱĞĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ
ďôƣŇĐŵƣ͈ĐŵŨĞǗĐĞēČŵėŵóĞƛŵƘŵƛƱŵėĞFşŵƛŇóŪŶƘŵşŇƣ͈ƚƹĞƣĞ
ėĞƣƱóĐóŪŵėŇƣƱƛŇƱŵĞĐŵŪĐĞŪƱƛóƹŨóĹƛóŪėĞĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞ
ėĞƣĞƛǑŇēŵƣ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

¤ƛĞƣĞŪēóėĞĞĐŵƣƣŇƣƱĞŨóėĞŨóŪĹƹĞǢóş͈ƘşóŪŉĐŇĞƺŨŇėó͈ĞŪĐŵƣƱó
ėĞŨŵƛƛŵƣĐŵŨǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
§-¯-â¤ŇƛóŘƹďóğ

Áreas de Preservação
Permanente:
47,23% do distrito

tvėójóĹŵóėŵ¤ĞƛŇ

¤ƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞďóŇǗóƛĞŪėóŪóÄ-¤½óƘĞƛóėóóƣĞ͈ŵŪėĞ
ŁôóşƱóėĞŪƣŇėóėĞėĞŨŵĹƛôǨĐó͇ƣôƛĞóƣĐŵŨŨóŇŵƛ
ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėóėŵėŇƣƱƛŇƱŵşŵĐóşŇǢóŨ͟ƣĞŪóÄ-¤óƣĞ
ğƛĞó͈ƛĞşóĐŇŵŪóėóóŵƣŵǨĐŇóŇƣėóĸŵƛēóóğƛĞóƚƹĞƛĞƣŇėĞŨŪŵƣ
óƛƛĞėŵƛĞƣ͇

¤-¯Ğƛƛóėŵ½óďƹşĞŇƛŵ
¤-ŪƱŵƛŪŵŵƣƱĞŇƛŵ

¯v-t-v½

tUjU%%-

ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̅̈ƣĞŪėŵŵƣĞǗƱŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

tóşŁóǑŇôƛŇóƘƛĞĐôƛŇóĞĐŵŨďóŇǗóĐŵŪĞĐƱŇǑŇėóėĞ͈Đóşēóėóƣ
ŇŪóėĞƚƹóėóƣĞĐóƛģŪĐŇóėĞŨóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͇vĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞ
ŨóŇŵƛƘƛŇŵƛŇǢóēČŵŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵƣŨŵėŵƣóƱŇǑŵƣėĞƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĞėŵ
ƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĐŵşĞƱŇǑŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̂̇
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̃̅̆

UvF§-¯½§Ä½Ä§

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̄̉̅̃β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̂̄̃̊̃̅̈Ũ

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̃̊́̉β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̈̊̇β

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̂̂
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͟

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.2 DISTRITO
CANASVIEIRAS
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͈̃̊̂̃̆Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̃̈̄̅β
jŵĐóşŇėóėĞƣ

-v½§jU%%-¯
şóŨĞėóğƣóƛvóƣĐŇŨĞŪƱŵ͈ǑĞŪŇėóėóƣ§óŇóƣ͈ǑĞŪŇėóėŵƣ
ƺǢŇŵƣ͈ǑĞŪŇėóėŵƣ¯óşŨƓĞƣ͈ǑĞŪŇėóėóƣvóēƓĞƣ͈ǑĞŪŇėójƹŇǢ
ŵŇƱĞƹǗ¤ŇóǢǢó͈§ƹótóėƛĞtóƛŇóÜŇşşóĐĞ§ŵėŵǑŇóƣ¯̅́̂͟Ğ̅́̃

óŪóƣǑŇĞŇƛóƣ͈eƹƛĞƛģ͈¤ƛóŇóėŵFŵƛƱĞĞ%óŪŇĞşó
Ä-¤ƣ͉̂́

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̅̄
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̈̊́β

͈̇̄̉β

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
ďóŇǗŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇóĞóĞşĞǑóėó
ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėóƛĞƣƹşƱóŨĞŨƹŨóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣ
ƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ
ŨóŇƣƘƛŵƘŵƛĐŇŵŪóşąƘŵƘƹşóēČŵ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂́

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̆

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̇

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̃

ƹşƱƹƛóş͉̂

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̃

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉̆̉

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̅

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉̄

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̂

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̆

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̇̆̉β

Ä¤!%¯j
tğėŇóėĞŪƣŇǨĐóēČŵ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵŨóŘŵƛŇƱóƛŇóŨĞŪƱĞóƱğ̅
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͟ĞėĞóƱğ̇ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŘƹŪƱŵóóşĹƹŨóƣǑŇóƣ
ĞƣƱƛƹƱƹƛóŪƱĞƣ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̃̃̈̅ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̇
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂̃
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉̂

óşēóėƓĞƣ͉̃

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̃̂̃β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂̃

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́́̃β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̇̊̆β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̄

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̃̈

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̆̄̂β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
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2.2 DISTRITO
CANASVIEIRAS
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó͈óŪƱŇĹóĐŵŨƹŪŇėóėĞėĞƘĞƣĐóėŵƛĞƣ͇¤ƛĞƣĞŪēó
ėóFŵƛƱóşĞǢóėĞ¯Čŵeŵƣğėó¤ŵŪƱóGƛŵƣƣó͈ƘóƱƛŇŨŸŪŇŵƚƹĞ
ƛĞŨĞƱĞóŵŁŇƣƱŶƛŇĐŵėĞƘƛŵƱĞēČŵŨŇşŇƱóƛėóUşŁó͇

¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̈̄́β͇
¤ƛĞƣĞŪēóėĞĞĐŵƣƣŇƣƱĞŨóėĞŨóŪĹƹĞǢóş͈ƘşóŪŉĐŇĞƺŨŇėó͈Ğ
ĸŵƛŨóēČŵėĞƛĞƣƱŇŪĹó͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞóŪóƣǑŇĞŇƛóƣğ
ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞ
ƣĞƛǑŇēŵƣ͈ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞǑŇŪĐƹşóėóƣóŵƱƹƛŇƣŨŵĞĐŵŨƹŨó
ĹƛóŪėĞƘƛĞƣĞŪēóėĞďóƛĞƣ͈ƛĞƣƱóƹƛóŪƱĞƣĞďĞóĐŁĐşƹď
ĐŵŪƱƛŇďƹŇŪėŵƘóƛóǑŇėóŪŵƱƹƛŪóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
ƣŨóŇŵƛĞƣĐŵŪĐĞŪƱƛóēƓĞƣėĞƛĞŪėóĞƣƱČŵşŵĐóşŇǢóėóƣŪóÄ-¤
eƹƛĞƛģĞƣƱĞ͈ôƛĞóĐƛŇóėóĐŵŨŵŵďŘĞƱŇǑŵėĞĐŵŪƣƱŇƱƹŇƛƹŨďóŇƛƛŵ
ƘşóŪĞŘóėŵĞďóşŪĞôƛŇŵƱƹƛŉƣƱŇĐŵėĞóşƱóƛĞŪėó͇-ŨĐŵŨƘóƛóēČŵ
ĐŵŨŵƣǑóşŵƛĞƣėĞƛĞŪėóŨğėŇóėŵŨŇĐŇşŇóƛėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ŵėŇƣƱƛŇƱŵ
ėĞóŪóƣǑŇĞŇƛóƣóƘƛĞƣĞŪƱóŨğėŇóĞşĞǑóėó͇

-¯-óƛŇŘŶƣ͙FĞėĞƛóş͚

¯v-t-v½

tUjU%%-

ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̅̄ƣĞŪėŵŵƣğƱŇŨŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ŵŪĐĞŪƱƛóĹƛóŪėĞƘóƛƱĞėŵƣėĞƣşŵĐóŨĞŪƱŵƣėóƛĞĹŇČŵvŵƛƱĞ͈
ėĞǑŇėŵóŵŇŪƱĞƛĞƣƣĞƱƹƛŉƣƱŇĐŵ͇-ŨóşĹƹŨóƣƛĞĹŇƓĞƣƘŵƣƣƹŇŨóşŁó
ǑŇôƛŇóóŪƱŇĹó͇ŨóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇóğŨóŇƣĞǗƱĞŪƣóƚƹĞóŨóŇŵƛŇóėŵƣ
ėŇƣƱƛŇƱŵƣ͈óŇŪėóŪĞĐĞƣƣŇƱóŪėŵėĞŨóŇŵƛƘƛŇŵƛŇǢóēČŵėŵƣŨŵėŵƣ
óƱŇǑŵƣėĞƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĞėŵƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĐŵşĞƱŇǑŵ͊
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̅̆

UvF§-¯½§Ä½Ä§

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̉̄

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̈̄̆β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̃̊̊β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̃̄̇̅̉̈́Ũ

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̃

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̅̂̈β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͈́̆̊β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
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2.3 DISTRITO
SÃO JOÃO DO RIO
VERMELHO
-v½§jU%%-¯

jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇̄̂̄̇Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̂̉̅̈β

Ä-¤ƣ͉́̆

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂̆

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇóƛĞǩĞƱĞĞŨĐóƛģŪĐŇóƣ
ŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞ
ĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞ
ƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇóĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛó
ŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͇
-ėƹĐóēČŵ͉̇

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̂

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉́

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

¯̅́̇͟Ğ§ƹóüŪėŇėŵ¤ĞƛĞŇƛóėŵƣŪŘŵƣ͇

Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̄̄̂β

͈́̊́β

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̉̂̉̅β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨƘƛĞėŵŨŇŪüŪĐŇóėĞĹóďóƛŇƱŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘóƛóĹƛóŪėĞƘóƛƱĞėŵėŇƣƱƛŇƱŵĞóƘĞŪóƣóşĹƹŨóƣ
ǢŵŪóƣėĞtĐŵŨ̄ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͇
-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̂

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̂

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂

şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̃̆̇̆ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̂̃
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̃
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̂̊β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉́

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́́̂β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉̃

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̈́̉β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉́

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̃̂̇β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.3 DISTRITO
SÃO JOÃO DO RIO
VERMELHO
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó͈ŪƺĐşĞŵƘĞƣƚƹĞŇƛŵĞėĞƘĞƚƹĞŪŵƣ
óĹƛŇĐƹşƱŵƛĞƣ͇şŁóƛĞƣƘĞĐŇóşƘóƛóóƘƛĞƣĞƛǑóēČŵėóƘóŇƣóĹĞŨ
ŪóƱƹƛóşĞĐƹşƱƹƛóş͈ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘĞşó¤ƛóŇóėŵ
tŵēóŨďŇƚƹĞ͈ĞƘĞşóóƛƚƹŇƱĞƱƹƛóŁŇƣƱŶƛŇĐóóĞǗĞŨƘşŵėóóƘĞşóėĞ
¯ČŵeŵČŵóƱŇƣƱóėŵ§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ¯ČŵeŵČŵėŵ§Ňŵ
ÜĞƛŨĞşŁŵğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞ
ƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈óşğŨėĞĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞ
Ƙŵƹƣóėóƣ͈ėĞǑŇėŵóŵŇŪƱĞƛĞƣƣĞƱƹƛŉƣƱŇĐŵėóƛĞĹŇČŵ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̈̆̇β͇
¤ƛĞƣĞŪēóėĞĐóŨƘŵƣėĞėƹŪóƣ͈ĞŪĐŵƣƱóėĞŨŵƛƛŵĐŵŨǩŵƛĞƣƱó
ŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣóĞǑĞĹĞƱóēČŵėĞƛĞƣƱŇŪĹóŪóĸóŇǗóşŇƱŵƛüŪĞó͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
§-ÜU¯tĞŇĞŨďŇƘĞ͙tƹŪŇĐŇƘóş͚

¦ƹóŪėŵĐŵŨƘóƛóėŵóŵƹƱƛŵƣėŇƣƱƛŇƱŵƣėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ƘĞƛĐĞďĞ͟ƣĞ
ĞŨ¯ČŵeŵČŵėŵ§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵŨĞŪŵƛĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͈
ƛĞşóĐŇŵŪóėóąŇŪĸŵƛŨóşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ƛĞǑĞşóŪėŵóŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞ
ƹŨŵşŁóƛĞƣƘĞĐŇóşǑŵşƱóėŵąƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵ
ĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞĐŵŪėŇēƓĞƣėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇

¤-§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ͙-ƣƱóėƹóş͚

¯v-t-v½

tUjU%%-

ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̆̅ƣĞŪėŵŵƣĞĹƹŪėŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóǑŇôƛŇóğėĞǨĐŇĞŪƱĞ͈ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵŪóƣƘŵƹĐóƣǑŇóƣ
ĐŵŪĞĐƱŵƛóƣĞĹƛóŪėĞŇŪĐŇėģŪĐŇóėĞƣĞƛǑŇėƓĞƣƚƹĞ͈ŪóŨóŇŵƛŇó͈ƣČŵ
ėĞƣĐŵŪĞǗóƣ͇ƘƛĞƣĞŪƱóĐóŇǗóƣƛĞėƹǢŇėóƣ͈ŨƹŇƱóƣƣĞŨ
ƘóǑŇŨĞŪƱóēČŵŵƹĐóşēóėóƣóėĞƚƹóėóƣ͈ĞĐŵŨĐóƛģŪĐŇóėĞŨóşŁó
ĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͈óşğŨėĞĸóşƱóėĞóşƱĞƛŪóƱŇǑóƣėĞƱƛôĸĞĹŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̂̆

UvF§-¯½§Ä½Ä§

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̊̈

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̄̉̅̃β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̃̊́̉β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̃̄̇̅̊̄Ũ

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̂̂

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̅̃β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͟
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2.4 DISTRITO
CACHOEIRA DO
BOM JESUS
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̄́̃̃̇Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̃̄̃̂β

-v½§jU%%-¯
§ƹójĞŵŪĞş¤ĞƛĞŇƛóĞǑĞŪŇėójƹŇǢŵŇƱĞƹǗ¤ŇóǢǢó

jŵĐóşŇėóėĞƣ
ÜóƛĹĞŨGƛóŪėĞ͈ÜóƛĹĞŨėĞFŵƛó͈ÜóƛĹĞŨėŵŵŨeĞƣƹƣ͈
óĐŁŵĞŇƛóėŵŵŨeĞƣƹƣ͈¤ŵŪƱóėóƣóŪóƣĞ¤ƛóŇóƛóǑó
Ä-¤ƣ͉́̆

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂̆

Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̆̈̇β

͈̄́̇β

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇóƛĞǩĞƱĞĞŨĐóƛģŪĐŇóƣ
ŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞ
ĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞ
ƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇóĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛó
ŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂́

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̄

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉́

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̃

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̃

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̉̄̈β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵĞƣƱóďĞşĞĐŇėŵĞŨşĞĹŇƣşóēČŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŪóƣ§¤ƣĞ̄ŵƹ̅ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŪóƣôƛĞóƣėĞƹƣŵŨŇƣƱŵ
͙t͈§t͈½§Ğt¯͚͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̃̉̉̈ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

OU¯͈í-U¯͈-U¯

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̂̆

ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̈̅̄β

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̃

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́́̉β

¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉́
ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂́̃̆β
ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̈̆̇β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉́

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̃̊
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2.4 DISTRITO
CACHOEIRA DO
BOM JESUS
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó͈ŪƺĐşĞŵƘĞƣƚƹĞŇƛŵĞėĞƘĞƚƹĞŪŵƣ
óĹƛŇĐƹşƱŵƛĞƣ͇şŁóƛĞƣƘĞĐŇóşƘóƛóóƘƛĞƣĞƛǑóēČŵėóƘóŇƣóĹĞŨ
ŪóƱƹƛóşĞĐƹşƱƹƛóş͈ǑôƛŇŵƣƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣŪŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈
ĐŵŪĐĞŪƱƛóėŵƣƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞĞŨ¤ŵŪƱóėóƣóŪóƣĞŪóÜóƛĹĞŨ
ėŵŵŨeĞƣƹƣ͇

¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̇̈̇β
ŵŨĞŪĐŵƣƱóėĞŨŵƛƛŵĐŵďĞƛƱóƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͈ĞŨ
ƣƹóŨóŇŵƛŇóŇŪƣĞƛŇėóƣŪŵ§-ÜU¯tƹŪŇĐŇƘóştĞŇĞŨďŇƘĞ͇ƛĞƣƱŇŪĹó
ĹĞŵşŶĹŇĐóėĞƘŵŪƱóėóƣĐóŪóƣğƹŨĞşĞŨĞŪƱŵŪóƱƹƛóşėŇŪüŨŇĐŵ͇
vŵĞǗƱƛĞŨŵŪŵƛƱĞşŵĐóşŇǢó͟ƣĞójóĹŵŇŪŁóėĞ¤ŵŪƱóėóƣóŪóƣ͈ğ
ƹŨĞşĞŨĞŪƱŵŇŨƘŵƛƱóŪƱĞƘóƛóóĸóƹŪóşŵĐóş͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞóĐŁŵĞŇƛóėŵ
ŵŨeĞƣƹƣğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞ
ƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈óşğŨėĞĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞ
Ƙŵƹƣóėóƣ͈ėĞǑŇėŵóŵŇŪƱĞƛĞƣƣĞƱƹƛŉƣƱŇĐŵėóƛĞĹŇČŵ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
ƱĞŪėģŪĐŇóėĞǑóşŵƛŇǢóēČŵĞŨóŇŵƛĞƣƛĞŪėŇŨĞŪƱŵƣŵĐŵƛƛĞ
ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞŪóşŵĐóşŇėóėĞėó¤ƛóŇóƛóǑó͈ƛĞĹŇČŵƚƹĞóƱƛóŇ
ŇŪǑĞƣƱŇŨĞŪƱŵƣŇŨŵďŇşŇôƛŇŵƣėĞǑŇėŵóŵŇŪƱĞƛĞƣƣĞƱƹƛŉƣƱŇĐŵĞėĞ
ǑĞƛóŪĞŇŵ͇¤ĞƛĐĞďĞ͟ƣĞóƘƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞďóŇǗóƛĞŪėóŪó
şŵĐóşŇėóėĞėóÜóƛĹĞŨėŵŵŨeĞƣƹƣ͈ŵŪėĞşŵĐóşŇǢó͟ƣĞó
ŵŨƹŪŇėóėĞėŵtŵƛƛŵėŵtŵƣƚƹŇƱŵ͈ƛĞĹŇČŵĐŵŨƱĞŪėģŪĐŇóėĞ
ėĞƘƛĞĐŇóēČŵėĞǑóşŵƛƛĞşóĐŇŵŪóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞąĸóşƱóėĞ
ŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóƹƛďóŪóĞąŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇó͇

§-ÜU¯tĞŇĞŨďŇƘĞ͙tƹŪŇĐŇƘóş͚͟tóŇŵƛėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͇

tUjU%%-

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̄̊ƣĞŪėŵŵƚƹŇŪƱŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóǑŇôƛŇóėŵėŇƣƱƛŇƱŵĐóƛóĐƱĞƛŇǢó͟ƣĞƘĞşóĸóşƱóėĞ
ĐŵŪĞĐƱŇǑŇėóėĞĞóĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƱƛôĸĞĹŵŪóƣƘŵƹĐóƣǑŇóƣ
ĞƣƱƛƹƱƹƛóŪƱĞƣ͇óĐĞşĞƛóėŵĐƛĞƣĐŇŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͈ó
ŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇóĞóďóŇǗóŇŪĐŇėģŪĐŇóėĞĐŇĐşŵǑŇóƣĞ
ĐóşēóėóƣóėĞƚƹóėóƣƣČŵĸóƱŵƛĞƣƚƹĞėŇǨĐƹşƱóŨŵėĞƣşŵĐóŨĞŪƱŵ
ŪóƛĞĹŇČŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ

UvF§-¯½§Ä½Ä§
ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̂̉̇̃β
ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̉̄̊β
ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̂̂
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈̄̅̄β

jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̄̊
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̆̅
tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó
tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̂̅̇̄́̃̈Ũ
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̉̈̈β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.5 DISTRITO
SANTO ANTÔNIO
DE LISBOA
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̃̂̆̃̈Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̂̉̂́β
jŵĐóşŇėóėĞƣ

-v½§jU%%-¯
§ŵėŵǑŇóGŇşƣŵŪėóŵƣƱóâóǑŇĞƛ͈§ƹó¦ƹŇŪǢĞėĞvŵǑĞŨďƛŵĞ
§ŵėŵǑŇó¯̅́̂͟

¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵėĞjŇƣďŵó͈¯óŨďóƚƹŇĞóĐƹƘğ
Ä-¤ƣ͉́̊

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂̃
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
ƘĞƣóƛėŵďóŇǗŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇó͈óĸŵƛƱĞ
ŵĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐóƘƛĞƣĞŪƱĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵƘƛŵǑŵĐóĐóƛģŪĐŇóƣŪó
ėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞ
ĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣĐŵŨŵŵƣėĞĞėƹĐóēČŵĞƣóƺėĞ͈óşğŨ
ėĞƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞƹƛďóŪó͇
-ėƹĐóēČŵ͉̆

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̂

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̂

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉̂

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̂

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̂

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̂̄̊β

͈̃̂̉β

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̇̃̇β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵƘƛĞėŵŨŇŪóŪƱĞŨĞŪƱĞėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͈ĐŵŨĞǗĐĞēČŵėĞóşĹƹŨóƣôƛĞóƣǢŵŪĞóėóƣĐŵŨŵt
Ğ§tŪó¯͈̅́̂͟ŘƹŪƱŵóŵóĐĞƣƣŵó¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵėĞjŇƣďŵó͈ƚƹĞ
ƘŵƣƣŇďŇşŇƱóŨĹóďóƛŇƱŵƣėĞ̄Ğ̅ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̂̈̊̂ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉́
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̃
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉̂

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̈

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉́

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̄

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.5 DISTRITO
SANTO ANTÔNIO
DE LISBOA
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
OŇƣƱŵƛŇĐóŨĞŪƱĞ͈ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóǑó͟ƣĞĐŵŨŵƘŵƛƱŵĞƘŵƣƱŵėĞ
óşĸüŪėĞĹóŵŪėĞƣĞėóǑóŵĐŵŨğƛĐŇŵĐŵŨŵƣǑŇóŘóŪƱĞƣĞŪóǑŇŵƣ
ĞƣƱƛóŪĹĞŇƛŵƣŪŵŇŪŉĐŇŵėóŵĐƹƘóēČŵėóUşŁó͇OŵŘĞƛĞƣĹƹóƛėóŪó
óƛƚƹŇƱĞƱƹƛó͈ŪóƣŨóŪŇĸĞƣƱóēƓĞƣĸŵşĐşŶƛŇĐóƣ͈ŪóƣĸĞƣƱóƣƛĞşŇĹŇŵƣóƣĞ
ŪŵĐƹşƱŇǑŵėĞŵƣƱƛóƣĞėóƘĞƣĐóƣƹóƛĞşóēČŵĐŵŨŵƘóƣƣóėŵ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵ
ėĞjŇƣďŵóğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵ
ƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈óşğŨėŵĸŵƛƱĞóƘĞşŵƱƹƛŉƣƱŇĐŵƛĞşóĐŇŵŪóėŵą
ƘóŇƣóĹĞŨŪóƱƹƛóş͈ąóƛƚƹŇƱĞƱƹƛóŁŇƣƱŶƛŇĐóĞóĹóƣƱƛŵŪŵŨŇó͇
ƛŵėŵǑŇó¯̅́̂͟óƘƛĞƣĞŪƱóĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵƣėĞŨóŇŵƛƘŵƛƱĞ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̈̆̆̇β
ŵŨĞŪĐŵƣƱóėĞŨŵƛƛŵĐŵďĞƛƱóƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͈ĞŨ
ƣƹóŨóŇŵƛŇóŇŪƣĞƛŇėóƣŪŵ§ĞĸƺĹŇŵėĞÜŇėó¯ŇşǑĞƣƱƛĞtƹŪŇĐŇƘóş
tĞŇĞŨďŇƘĞ͇¤ƛĞƣĞŪēóėĞĞĐŵƣƣŇƣƱĞŨóėĞŨóŪĹƹĞǢóş͈ŇŪƣĞƛŇėŵŪó
-ƣƱóēČŵ-ĐŵşŶĹŇĐóóƛŇŘŶƣ͇

ƣôƛĞóƣĐŵŨŨóŇŵƛƛĞŪėóŨğėŇóėŵŨŇĐŇşŇóƛŪŵėŇƣƱƛŇƱŵŵĐŵƛƛĞŨ
ŪóşŵĐóşŇėóėĞėŵóĐƹƘğ͈ĞŪƚƹóŪƱŵóƣôƛĞóƣĐŵŨŨĞŪŵƛƛĞŪėó
ŵĐŵƛƛĞŨŪóşŵĐóşŇėóėĞėŵ¯óŨďóƚƹŇ͇vŵĞŪƱóŪƱŵ͈ĞŨ
ĐŵŨƘóƛóēČŵóŵƹƱƛŵƣėŇƣƱƛŇƱŵƣ͈¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵėĞjŇƣďŵóóƘƛĞƣĞŪƱó
ŨĞŪŵƛƛĞƘƛĞƣĞŪƱóƱŇǑŇėóėĞėĞƘŵƘƹşóēƓĞƣėĞďóŇǗóƛĞŪėó͇

ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
§-ÜU¯tĞŇĞŨďŇƘĞ͙tƹŪŇĐŇƘóş͚͟tóŇŵƛėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͇
-¯-óƛŇŘŶƣ͙FĞėĞƛóş͚

¯v-t-v½

tUjU%%-

ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̃ƣĞŪėŵŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

¤ŵƛƱƛóƱóƛ͟ƣĞėĞƛĞĹŇČŵĐŵŨƱƛóŪƣĸŵƛŨóēČŵƹƛďóŪóƛĞĐĞŪƱĞ͈ƣĞŨ
ƘşóŪĞŘóŨĞŪƱŵóėĞƚƹóėŵĞĐŵŨĐĞƛƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞ
ŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇó͈ƘŵƣƣƹŇŨóşŁóǑŇôƛŇóƘƛĞĐôƛŇóĐŵŨďóŇǗó
ĐŵŪĞĐƱŇǑŇėóėĞ͈ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƱƛôĸĞĹŵŪóƣǑŇóƣĞƣƱƛƹƱƹƛóŪƱĞƣėŵ
ėŇƣƱƛŇƱŵ͈ĐóŇǗóƣėĞǑŇóƛĞėƹǢŇėóƣ͈ŨƹŇƱóƣƣĞŨĐóşēóėóƣóėĞƚƹóėóƣ
ĞĐŵŨƛĞėƹǢŇėŵƘŵƱĞŪĐŇóşėĞĐƛĞƣĐŇŨĞŪƱŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ

UvF§-¯½§Ä½Ä§
ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̃̄̂̆β
ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̂̂̄̉β
ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́β

jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̃̊
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̂̅
tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó
tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̈̂̉̈́̇Ũ
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̅̄̂β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.6 DISTRITO
LAGOA DA
CONCEIÇÃO
-v½§jU%%-¯

jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̆̄̉̄̄Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̂̅́̂β

ǑĞŪŇėóĸŵŪƣŵ%ĞşóŨďĞƛƱvĞƱŵ

jŵĐóşŇėóėĞƣ
jóĹŵóėóŵŪĐĞŇēČŵ͈óŪƱŵėójóĹŵó͈óŪƱŵėŵƣƛóēôƣ͈¤ŵƛƱŵ
ėójóĹŵó͈ŵƣƱóėójóĹŵó͈¤ƛóŇótŵşĞĞ¤ƛóŇóėóeŵóƚƹŇŪó
Ä-¤ƣ͉̂̂

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̃̆

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
ŵĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐóóşŇóėóóŵŉŪėŇĐĞėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇó
ƘƛŵǑŵĐóŨĐóƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛó
ĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞ
ƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇó
ĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛóŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͇
-ėƹĐóēČŵ͉̈

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̄

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̃

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̃

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̄

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉̅

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̅

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̄

Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̃̈̆β

͈̂̆̃β
-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̄̉̄̊β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵĞƣƱóďĞşĞĐŇėŵĞŨşĞĹŇƣşóēČŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͈͊̇̊̉βėŵėŇƣƱƛŇƱŵğǢŵŪĞóėŵĐŵŨŵ¤j͟-͈ƛĞĸŵƛēóŪėŵ
óƛĞşĞǑüŪĐŇóėóƣôƛĞóƣėĞƱƛóŪƣŇēČŵĞėĞƘƛŵƱĞēČŵóŨďŇĞŪƱóşŪó
ƛĞĹŇČŵ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̃̄̇̄ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̄
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂́

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̃

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̃̊

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.6 DISTRITO
LAGOA DA
CONCEIÇÃO
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐóƚƹĞƛĞŨŵŪƱóóŵƣğĐƹşŵâÜUU͈ƱŵƛŪóŪėŵ͟ƣĞ
ĸŵƛŨóşóŵşŵŪĹŵėŵƣğĐƹşŵâÜUUU͈ĞŨĞƣƘĞĐŇóşóƘŶƣóĐŁĞĹóėóėŵƣ
óēŵƛŇóŪŵƣ͇ėŇƣƱƛŇƱŵƹŪĞóƘƛĞƣĞŪēóėĞƘƛóŇóƣ͈ĐŵƣƱƓĞƣ͈ĞŪĐŵƣƱóƣ͈
şóĹŵó͈ƛĞƣƱŇŪĹóƣĞėƹŪóƣ͈ƚƹĞėČŵąƛĞĹŇČŵĞƣƱƛĞŇƱóĐŵƛƛĞşóēČŵ
ĐŵŨóŪóƱƹƛĞǢó͇

¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̉̇̃̈β͇
ƣĞĹƹŪėóŨóŇŵƛďóĐŇóŁŇėƛŵĹƛôǨĐóėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ĐŵŨŨŵƛƛŵƣ
ĐŵďĞƛƱŵƣƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͈ƘƛĞƣĞŪēóėĞĐóŨƘŵƣėĞ
ėƹŪóƣĞĐŵƣƱƓĞƣƛŵĐŁŵƣŵƣ͇vóƘŵƛēČŵƣƹşėŵėŇƣƱƛŇƱŵĞƣƱô
şŵĐóşŇǢóėŵŵĐóŨƘŵėĞėƹŪóƣėóeŵóƚƹŇŪó͈ƹŨóôƛĞóėĞƛĞĐóƛĹó
ėŵóƚƹŉĸĞƛŵóŨƘĞĐŁĞ͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėójóĹŵóėó
ŵŪĐĞŇēČŵğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞ
ƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
ƣôƛĞóƣĐŵŨŨĞŪŵƛƛĞŪėóŨğėŇóėŵŨŇĐŇşŇóƛŪŵėŇƣƱƛŇƱŵŵĐŵƛƛĞŨ
ŪóşŵĐóşŇėóėĞėóŵƣƱóėójóĹŵó͈óĐĞƣƣŉǑĞşóƘĞŪóƣƘŵƛƱƛŇşŁóƣŵƹ
ƱƛóŪƣƘŵƛƱĞşóĐƹƣƱƛĞ͈ƛĞĹŇČŵĐŵŨŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞŵşŁóƛĞƣƘĞĐŇóş
ǑŵşƱóėŵąƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞ
ĐŵŪėŇēƓĞƣėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇vŵĞŪƱóŪƱŵ͈óƘƛĞƣĞŪƱó
ėĞƣóǨŵƣƘóƛóóĹóƛóŪƱŇóėĞƣƣĞƣėŇƛĞŇƱŵƣ͈ėĞǑŇėŵąƣĐŵŪėŇĐŇŵŪóŪƱĞƣ
óŨďŇĞŪƱóŇƣĞąėŇƣƱüŪĐŇóóƱğóƣŵĐƹƘóēƓĞƣƹƛďóŪóƣŨóŇƣ
ƘƛŶǗŇŨóƣ͇

¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėóƣ%ƹŪóƣėójĹŵóėóŵŪĐĞŇēČŵ
¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėŵtóĐŇēŵėóŵƣƱĞŇƛó
tŵŪƹŨĞŪƱŵvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėóGóşŁĞƱó
tUjU%%-

§ĞĸƹĹŇŵėĞÜŇėó¯ŇşǑĞƣƱƛĞtƹŪŇĐŇƘóştĞŇĞŨďŇƘĞ
¤óƛƚƹĞ-ƣƱóėƹóşėŵ§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̆̅ƣĞŪėŵŵƱĞƛĐĞŇƛŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŵƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

¤ŵƣƣƹŇėŇǨĐƹşėóėĞėĞóĐĞƣƣŵƣ͈ŇŪƱĞƛşŇĹóŪėŵ͟ƣĞĐŵŨóƣėĞŨóŇƣ
ƛĞĹŇƓĞƣƘŵƛǑŇóƣŘôƣŵďƛĞĐóƛƛĞĹóėóƣĞĐŵŨƘŵƹĐóƣóşƱĞƛŪóƱŇǑóƣėĞ
ƱƛôĸĞĹŵ͈ƚƹĞóşŇóėóƣąĞǗƘóŪƣČŵƹƛďóŪóėĞƣŵƛėĞŪóėóėóƛĞĹŇČŵ͈
ŇŨƘƓĞŨóŵėŇƣƱƛŇƱŵĹƛóǑĞƣƘƛŵďşĞŨóƣėĞŨŵďŇşŇėóėĞ͇ƘƛĞƣĞŪƱó
ŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞŨóŇŵƛƘƛŇŵƛŇǢóēČŵėŵƣŨŵėŵƣóƱŇǑŵƣėĞƱƛóŪƣƘŵƛƱĞ
ĞėŵƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĐŵşĞƱŇǑŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̂̆
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̃̊

UvF§-¯½§Ä½Ä§

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̊̈̊β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͈̃̂̂́́̅Ũ

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̆̃̃β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̃̇β

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.7 DISTRITO
BARRA DA LAGOA
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉̆̅̆Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̃̉̃̂β

-v½§jU%%-¯
§ŵėŵǑŇóeŵČŵGƹóşďĞƛƱŵ¯ŵóƛĞƣ͙¯͚̅́̇͟

jŵĐóşŇėóėĞƣ
óƛƛóėójóĹŵó
Ä-¤ƣ͉́̂

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂́
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

óşƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞƛĞĹŇƣƱƛóėŵƛĞǩĞƱĞĞŨ
ĐóƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞ
ĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞ
ƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇóĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛó
ŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͇

͈̂̃̈β

͈̄̅̃β

-ėƹĐóēČŵ͉̄

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̂

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̂

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̂

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉́

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̆̂̅̇β

Ä¤!%¯j
óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵĞƣƱóďĞşĞĐŇėŵĞŨşĞĹŇƣşóēČŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘóƛóĹƛóŪėĞƘóƛƱĞėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ĞóƘĞŪóƣóşĹƹŨóƣ
ǢŵŪóƣėĞtĐŵŨ̄ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŘƹŪƱŵą¯͇̅́̇͟

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̃

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̃

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̃

şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̄̆̄̈ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̅
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̃
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̅

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.7 DISTRITO
BARRA DA LAGOA
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐóĐŵŪƣƱŇƱƹŉėóƘŵƛŪƺĐşĞŵƘĞƣƚƹĞŇƛŵ͈ĞóŇŪėóĞŨ
ŨĞóėŵƣėŵƣğĐƹşŵââĞƛóƘŵƹĐŵŨóŇƣėŵƚƹĞƹŨƘĞƚƹĞŪŵ
óĹƛƹƘóŨĞŪƱŵėĞƛóŪĐŁŵƣėĞƘĞƣĐó͇ėŇƣƱƛŇƱŵóƘƛĞƣĞŪƱóǑôƛŇŵƣ
ƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣĞŨƱŵƛŪŵėŵĐóŪóşėóóƛƛóėójóĹŵóĞŘƹŪƱŵ
ąƘƛóŇó͊

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėóóƛƛóėójóĹŵó
ğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵƘŵƛƱĞ͈
óşğŨėĞĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞƛĞƣƱóƹƛóŪƱĞƣĞƘŵƹƣóėóƣ͈ėĞǑŇėŵóŵ
ŇŪƱĞƛĞƣƣĞƱƹƛŉƣƱŇĐŵėóƛĞĹŇČŵ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̇̄̄́β
ŵŨĞŪĐŵƣƱóėĞŨŵƛƛŵƣĐŵďĞƛƱŵƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣóŪŵ
tvėóGóşŁĞƱó͈ĞƹŨóôƛĞóƺŨŇėóŪóƣŇŨĞėŇóēƓĞƣėójóĹŵó
ėóŵŪĐĞŇēČŵ͇¤ŵƣƣƹŇƹŨĐóŪóşƚƹĞĐŵŪĞĐƱóójóĹŵóóŵŨóƛ͈ŵ
ĐŵŪŁĞĐŇėŵóŪóşėóóƛƛó͇ôƛĞóėŵ¤óƛƚƹĞ-ƣƱóėƹóşėŵ§Ňŵ
ÜĞƛŨĞşŁŵĞƣƱôďóƣƱóŪƱĞėĞĹƛóėóėó͈ĐŵŨƘƛĞƣĞŪēóėĞ¤ŇŪƹƣ͇
vĞĐĞƣƣŇėóėĞƹƛĹĞŪƱĞėĞƹŨóƛĞĐƹƘĞƛóēČŵóŨďŇĞŪƱóşŪŵşŵĐóş͇

¦ƹóŪėŵĐŵŨƘóƛóėŵóŵƹƱƛŵƣėŇƣƱƛŇƱŵƣ͈ƘĞƛĐĞďĞ͟ƣĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėó
óƛƛóėójóĹŵóŨĞŪŵƛĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͈ėĞǑŇėŵą
ŇŪĸŵƛŨóşŇėóėĞƹƛďóŪóĞėŇǨĐƹşėóėĞėĞóĐĞƣƣŵóŵƹƱƛóƣƛĞĹŇƓĞƣĞ
ƣĞƛǑŇēŵƣėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ƛĞǑĞşóŪėŵóŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞƹŨŵşŁóƛ
ĞƣƘĞĐŇóşǑŵşƱóėŵąƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵ
ėĞĐŵŪėŇēƓĞƣėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇

ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
tŵŪƹŨĞŪƱŵvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėóGóşŁĞƱó
¤óƛƚƹĞ-ƣƱóėƹóşėŵ§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ
tUjU%%¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̆̅ƣĞŪėŵŵƱĞƛĐĞŇƛŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŵƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

UŪƱĞƛşŇĹó͟ƣĞĐŵŨóƣƛĞĹŇƓĞƣvŵƛƱĞĞjĞƣƱĞėóUşŁóėĞ¯óŪƱó
óƱóƛŇŪóĞǗĐşƹƣŇǑóŨĞŪƱĞóƱƛóǑğƣėó¯͇̅́̇͟-ƣƣóĐóƛģŪĐŇóėĞ
óşƱĞƛŪóƱŇǑóƣėĞƱƛôĸĞĹŵ͈óşŇóėóąĞǗƘóŪƣČŵƹƛďóŪóėĞƣŵƛėĞŪóėóėó
ƛĞĹŇČŵ͈ŇŨƘşŇĐóĞŨĹƛóǑĞƣƘƛŵďşĞŨóƣėĞŨŵďŇşŇėóėĞ͇ƘƛĞƣĞŪƱó
ŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞŨóŇŵƛƘƛŇŵƛŇǢóēČŵėŵƣŨŵėŵƣóƱŇǑŵƣėĞƱƛóŪƣƘŵƛƱĞ
ĞėŵƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĐŵşĞƱŇǑŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ

UvF§-¯½§Ä½Ä§

jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̇

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̂̆̉̈β

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̄̂

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̂̂̅̅β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̇

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉́Ũ

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈̅̈̇β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β
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2.8 DISTRITO
PÂNTANO DO SUL
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̅̈̇̄̅Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̈́̉β

-v½§jU%%-¯
§ŵėŵǑŇóFƛóŪĐŇƣĐŵ½ŁŵŨóǢėŵƣ¯óŪƱŵƣ͙¯͚̅́̇͟

jŵĐóşŇėóėĞƣ
¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹş͈ēŵƛĞƣ͈ƛŨóēČŵ͈¯ŵşŇėČŵĞŵƣƱóėĞ%ĞŪƱƛŵ
Ä-¤ƣ͉̂̂

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂̄
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞ͈óşŇóėŵąŵĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó͈
ƛĞǩĞƱĞĞŨĐóƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛó
ĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞ
ƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇó
ŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş͇
-ėƹĐóēČŵ͉̇

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̃

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉́

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̃́̂β

͈́̆̄β
-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̃̊̉β

Ä¤!%¯j

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̃

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̃

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̆

óŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵĞƣƱóďĞşĞĐŇėŵĞŨşĞĹŇƣşóēČŵėĞ̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘóƛóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̄́̇́ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̆
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉̂

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉̂

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̄

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β
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2.8 DISTRITO
PÂNTANO DO SUL
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐóƘŵƛƘĞƣĐóėŵƛĞƣóƛƱĞƣóŪóŇƣ͈ƣĞŪėŵƹŨ
ƱƛóėŇĐŇŵŪóşŪƺĐşĞŵƘĞƣƚƹĞŇƛŵ͇ƣėƹŪóƣėóƛŨóēČŵĞėŵ¤üŪƱóŪŵ
ėŵ¯ƹş͈ďĞŨĐŵŨŵóďóĐŇóŁŇėƛŵĹƛôǨĐóėójóĹŵŇŪŁóėŵjĞƣƱĞƣČŵ
ƱŵŨďóėóƣƘĞşŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͇OôóŇŪėóǑôƛŇŵƣƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣ
ĞƣƘóşŁóėŵƣƘĞşóƣŨóƛĹĞŪƣėŵƣĞşĞŨĞŪƱŵƣŁŉėƛŇĐŵƣ͈ďĞŨĐŵŨŵ
ŘƹŪƱŵąŵƛşó͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵ¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹş
ğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵƘŵƛƱĞ
ĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈ĞŨĹƛóŪėĞƘóƛƱĞǑŵşƱóėŵƣƘóƛóóóƱŇǑŇėóėĞƱƹƛŉƣƱŇĐó͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̉̆̄̉β
¤ŵƣƣƹŇĞŪĐŵƣƱóƣėĞŨŵƛƛŵĐŵďĞƛƱóƣƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͇
vŵşŇƱŵƛóşƱĞŨƘƛĞƣĞŪēóėĞǑĞĹĞƱóēČŵėĞƛĞƣƱŇŪĹóĞôƛĞóėĞ
ėƹŪóƣ͇¤ŵƣƣƹŇŵŨóŇŵƛĐŵƛƘŵŁŉėƛŇĐŵėĞôĹƹóėŵĐĞėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈
ƛĞƣƘŵŪƣôǑĞşƘĞşŵóďóƣƱĞĐŇŨĞŪƱŵėĞôĹƹóėóƛĞĹŇČŵƣƹşėóUşŁó͈ó
jóĹŵóėŵ¤ĞƛŇ͇ŵƣƹş͈ĞǗŇƣƱĞóƘşóŪŉĐŇĞėŵ¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹş͈ƹŨó
ôƛĞóƺŨŇėóƚƹĞóďƣŵƛǑĞŵĞƣĐŵóŨĞŪƱŵėĞôĹƹóėóƣĞŪĐŵƣƱóƣėŵƣ
Ũŵƛƛŵ͇tóŇƣóŵşĞƣƱĞĞƣƱôƣŇƱƹóėóóƹŪŇėóėĞėĞĐŵŪƣĞƛǑóēČŵ¤vt
ėójóĹŵŇŪŁóėŵjĞƣƱĞ͇

ƣôƛĞóƣĐŵŨŨĞŪŵƛƛĞŪėóŨğėŇóėŵŨŇĐŇşŇóƛŪŵėŇƣƱƛŇƱŵŵĐŵƛƛĞŨ
ŪóÄ-¤§Ňŵėóƣ¤óĐóƣ͈ĞŨŵĐƹƘóēƓĞƣƹƛďóŪóƣŘƹŪƱŵą¤ƛóŇóėó
¯ŵşŇėČŵ͇-ƣƱČŵşŵĐóşŇǢóėóƣŨƹŇƱŵƘƛŶǗŇŨóƣąƣôƛĞóƣĐŵŨŨóŇŵƛ
ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ŪŵĞŪƱóŪƱŵƛĞƘƛĞƣĞŪƱóŨ
ƛĞĹŇƓĞƣĐŵŨŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞƹŨŵşŁóƛĞƣƘĞĐŇóşǑŵşƱóėŵą
ƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞĐŵŪėŇēƓĞƣėĞ
ŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇

ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
tŵŪƹŨĞŪƱŵvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėójóĹŵóėŵ¤ĞƛŇ
tUjU%%-

¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėójóĹŵŇŪŁóėŵjĞƣƱĞ

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̅ƣĞŪėŵŵƚƹŇŪƱŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ėŇƣƱƛŇƱŵėŵ¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹşƘŵƣƣƹŇėŇǨĐƹşėóėĞėĞóĐĞƣƣŵƣ͈
ŇŪƱĞƛşŇĹóŪėŵ͟ƣĞĐŵŨóƣėĞŨóŇƣƛĞĹŇƓĞƣƘŵƛǑŇóƣŘô
ƣŵďƛĞĐóƛƛĞĹóėóƣĞĐŵŨƘŵƹĐóƣóşƱĞƛŪóƱŇǑóƣėĞĞƣĐŵşŁó͈ƚƹĞ
óşŇóėóƣąĞǗƘóŪƣČŵƹƛďóŪóėĞƣŵƛėĞŪóėóĞóƣóǢŵŪóşŇėóėĞ͈ŇŨƘƓĞ
ĹƛóǑĞƣƘƛŵďşĞŨóƣėĞŨŵďŇşŇėóėĞĞŨƘĞƛŉŵėŵƣĞƣƘĞĐŉǨĐŵƣ͇
ƘƛĞƣĞŪƱóŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞŨóŇŵƛƘƛŇŵƛŇǢóēČŵėŵƣŨŵėŵƣóƱŇǑŵƣėĞ
ƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĞėŵƱƛóŪƣƘŵƛƱĞĐŵşĞƱŇǑŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ

UvF§-¯½§Ä½Ä§

jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̈

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̂̃̇̄β

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̉̈

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̂̈́̅β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͈̂́̄̂̇̈Ũ

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈́̇̃β
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2.9 DISTRITO
SEDE INSULAR
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̇̃̉́̆Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̅́́̄β
óŇƛƛŵƣ

ĞŪƱƛŵ͈ĹƛŵŪŸŨŇĐó͈UƱóĐŵƛƹďŇ͈¯óŪƱótŸŪŇĐó͈½ƛŇŪėóėĞ͈
ŶƛƛĞĹŵGƛóŪėĞ͈¤óŪƱóŪóş͈óƛǑŵĞŇƛó͈¯óĐŵėŵƣjŇŨƓĞƣ͈eŵƣğ
tĞŪėĞƣ͈ŵƣƱĞŇƛóėŵ¤ŇƛóŘƹďóğ͈eŵČŵ¤óƹşŵ͈tŵŪƱĞÜĞƛėĞĞ
¯óĐŵGƛóŪėĞ
Ä-¤ƣ͉̂̊

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̃̅̇

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşóşŇóėóąŵĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó
ƘƛĞƣĞŪƱĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ƛĞǩĞƱĞĞŨĐóƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣ
ƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞƘƛĞŘƹėŇĐóƛó
ŨŵďŇşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇóĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛó
ŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşĞĸóşƱóėĞĐŵŪĞǗƓĞƣ
ǑŇôƛŇóƣóėĞƚƹóėóƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂̄̅

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉̅̂

¯óƺėĞ͉̅̅

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̂̈

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̃̈

ƹşƱƹƛóş͉̂̆

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̂̅

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̊

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉̃

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̅̇

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉̈

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̊

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂̇

-v½§jU%%-¯
ǑĞŪŇėóGŵǑĞƛŪóėŵƛeŵƣğŵóďóŇė͈ǑĞŪŇėóóƛşŵƣGŵŪǢóĹó͈§ƹó
-ƹƛŇĐŵOŵƣƱĞƛŪŵ͈ǑĞŪŇėótóėƛĞĞŪǑĞŪƹƱó͈§ƹójóƹƛŵjŇŪŁóƛĞƣ͈
§ƹó%ĞƘƹƱóėŵŪƱŸŪŇŵ-ėƹÜŇĞŇƛó͈§ƹóeŵČŵtŵƱƱó-ƣƘĞǢŇŨ͈
ǑĞŪŇėó¤ƛĞĸĞŇƱŵÝóşėĞŨóƛÜŇĞŇƛóĞ§ŵėŵǑŇóÜŇƛĹŉşŇŵÜôƛǢĞó

Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̄̄́̊β

͈̆̂̇̆β
-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̈̅̊β

Ä¤!%¯j
şƱóėĞŪƣŇėóėĞ͈óƘƛĞƣĞŪƱóóŨóŇŵƛǑĞƛƱŇĐóşŇǢóēČŵĞŨ
FşŵƛŇóŪŶƘŵşŇƣ͈ĐŵŨƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞĞėŇǨĐóēƓĞƣĐŵŨóƱğ̂̃
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣĞŨėŇǑĞƛƣŵƣƘŵŪƱŵƣ͈óşğŨėóƣėĞŨóŇƣĐŵŪĐĞƣƣƓĞƣėĞ
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘƛĞǑŇƣƱóƣƘĞşŵ¤şóŪŵ%ŇƛĞƱŵƛ͇¤ŵƣƣƹŇ͈̂̄̈́βǢŵŪĞóėŵ
ĐŵŨŵ§¤͈ĐŵŪǨĹƹƛóŪėŵóŇŪėóĹƛóŪėĞƣôƛĞóƣ
ƘƛĞėŵŨŇŪóŪƱĞŨĞŪƱĞƛĞƣŇėĞŪĐŇóŇƣŪóƣƘĞƛŇĸĞƛŇóƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̇̃̃̇ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

OU¯͈í-U¯͈-U¯

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̃̅

ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̆̊̉̇β

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂̃

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅́̊β

¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉̃

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̃̅̈̃β

óşēóėƓĞƣ͉̂

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̂
ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̉̈̈β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̃̇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̅̆
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2.9 DISTRITO
SEDE INSULAR
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
jŵĐóşėĞŇŨƘşóŪƱóēČŵėŵƘƛŇŨĞŇƛŵŪƺĐşĞŵƹƛďóŪŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈
ƘŵƛƱóŪƱŵƛĞƱƛóƱóóƣėŇĸĞƛĞŪƱĞƣĸóƣĞƣėĞėĞƣĞŪǑŵşǑŇŨĞŪƱŵėŵ
tƹŪŇĐŉƘŇŵ͇ƛĞĹŇČŵóƘƛĞƣĞŪƱóŇŪėŇƣĐƹƱŉǑĞşǑóşŵƛƘóŇƣóĹŉƣƱŇĐŵĐŵŨ
ĸŵƛƱĞóƘƛĞĞŪƣČŵĞƣƱğƱŇĐóĞóĸĞƱŇǑó͈ƣĞŪėŵó¤ŵŪƱĞOĞƛĐŉşŇŵjƹǢŵ
ƘƛŇŪĐŇƘóşƣŉŨďŵşŵėĞŇėĞŪƱŇėóėĞşŵĐóş͇§ĞƺŪĞǑóƣƱŵƘóƱƛŇŨŸŪŇŵ
ĐƹşƱƹƛóşĞėŇǨĐóėŵ͈ǑŇóƣƱŵŨďóėóƣ͈ĞƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėóƘŵƛēČŵUŪƣƹşóƛėŵėŇƣƱƛŇƱŵ
¯ĞėĞğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛƹŨĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞ
ĐŵŨğƛĐŇŵƣǑóƛĞŘŇƣƱóƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͇şğŨ
ėŇƣƣŵ͈ŁôóƘƛĞƣĞŪēóėĞƹŨĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞŇŪƣƱŇƱƹŇēƓĞƣėĞ
ĞŪƣŇŪŵ͈ŁŵƣƘŇƱóŇƣĞŶƛĹČŵƣĞƣĞƛǑŇēŵƣƘƺďşŇĐŵƣ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̆̂̂́β
¤ƛĞƣĞŪēóėĞĞĐŵƣƣŇƣƱĞŨóėĞŨóŪĹƹĞǢóş͈ƣŇƱƹóėŵŪŵ¤óƛƚƹĞ
tƹŪŇĐŇƘóşėŵtóŪĹƹĞǢóşėŵUƱóĐŵƛƹďŇ͇-ŪĐŵƣƱóƣėĞŨŵƛƛŵ
ĐŵďĞƛƱóƣƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşóėĞŪƣó͈ĹƛóŪėĞƘóƛƱĞŘôŇŪƣĞƛŇėóƣ
ĞŨƹŪŇėóėĞƣėĞĐŵŪƣĞƛǑóēČŵŨƹŪŇĐŇƘóŇƣ͇
ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
¤óƛƚƹĞtƹŪŇĐŇƘóşėŵtóŪĹƹĞǢóşėŵUƱóĐŵƛƹďŇ
¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėŵtóĐŇēŵėŵtŵƛƛŵėóƛƹǢ

ďƣĞƛǑó͟ƣĞŪóƘóƛƱĞUŪƣƹşóƛėŵėŇƣƱƛŇƱŵóĞǗŇƣƱģŪĐŇóėĞôƛĞóƣĐŵŨ
óƣŨóŇŵƛĞƣĐŵŪĐĞŪƱƛóēƓĞƣėĞƛĞŪėóėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞ
ŪŵƣóƛƛĞėŵƛĞƣėóǑ͇eŵƛŪóşŇƣƱó§ƹďĞŪƣėĞƛƛƹėó§óŨŵƣ
͙ĞŇƛó͟ŨóƛvŵƛƱĞ͚͈ƛĞĹŇČŵĐŵŨóĐĞƣƣŵƘƛŇǑŇşĞĹŇóėŵóĐŵŨğƛĐŇŵĞ
ƣĞƛǑŇēŵƣ͈ďĞŨĐŵŨŵąŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóƹƛďóŪó͇¤ĞƛĐĞďĞ͟ƣĞó
ƘƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞďóŇǗóƛĞŪėóŪóƣƘĞƛŇĸĞƛŇóƣėóƘŵƛēČŵUŪƣƹşóƛ
ėŵėŇƣƱƛŇƱŵ¯ĞėĞ͈ŪŵtóĐŇēŵĞŪƱƛóş͈ĞŪƱƛĞóǑ͇tóƹƛŵ§óŨŵƣĞŵ
tŵƛƛŵėóƛƹǢ͈ĐŵŪǨĹƹƛóŪėŵşŵĐóŇƣĐŵŨŵĐƹƘóēƓĞƣŇƛƛĞĹƹşóƛĞƣĞ
ŇŪĸŵƛŨóşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ĞƚƹĞŪĞĐĞƣƣŇƱóŨėĞƹŨŵşŁóƛĞƣƘĞĐŇóş
ǑŵşƱóėŵąƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞ
ĐŵŪėŇēƓĞƣėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇

¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėŵtóĐŇēŵėóŵƣƱĞŇƛó
§ĞĸƺĹŇŵėĞÜŇėó¯ŇşǑĞƣƱƛĞtƹŪŇĐŇƘóştĞŇĞŨďŇƘĞ

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̃̇ƣĞŪėŵŵƣĞĹƹŪėŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

tUjU%%ƘƛĞƣĞŪƱóĐŵŨƘşĞǗŇėóėĞǑŇôƛŇó͈ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóŪėŵóƘƛŇŪĐŇƘóş
ĐĞŪƱƛóşŇėóėĞƹƛďóŪóĞŨĞƱƛŵƘŵşŇƱóŪó͈óƱƛóŇŪėŵĹƛóŪėĞ
ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƱƛôĸĞĹŵ͇óĐĞşĞƛóėŵĐƛĞƣĐŇŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş
ėŵƣėĞŨóŇƣėŇƣƱƛŇƱŵƣƣĞŨŇŪėĞƘĞŪėģŪĐŇóĸƛĞŪƱĞą¯ĞėĞŪŵƣ
ƚƹĞƣŇƱŵƣėĞĞŨƘƛĞĹŵƣ͈ĐŵŨğƛĐŇŵĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈ƘŵƱĞŪĐŇóşŇǢŵƹŵ
ŪƺŨĞƛŵėĞǑŇóĹĞŪƣƘĞŪėƹşóƛĞƣĐŵŨėĞƣƱŇŪŵóŵĐĞŪƱƛŵUŪƣƹşóƛ͈
ėŇǨĐƹşƱóŪėŵŵƣėĞƣşŵĐóŨĞŪƱŵƣŪóƛĞĹŇČŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ

UvF§-¯½§Ä½Ä§

jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̂́̄

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̂̊̅β

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̇́̆

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̂̄̆β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̃

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̇̆̆̃̉̊̇̇Ũ

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈́̃̄β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̄̊̃̇β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
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2.10 DISTRITO
INGLESES DO RIO
VERMELHO
-v½§jU%%-¯

jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̂̊̅̆̇Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̅̂̈̆β

§ŵėŵǑŇóƛŨóŪėŵóşŇşƹşŵƣ͙¯͚̅́̄͟ĞóƛƛĞėŵƛĞƣ

jŵĐóşŇėóėĞƣ
UŪĹşĞƣĞƣĞ¯óŪƱŇŪŁŵ
Ä-¤ƣ͉́̇

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̅̆
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱŵƘĞƛĐĞŪƱƹóşėĞŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞƛĞĹŇƣƱƛóėŵŪŵėŇƣƱƛŇƱŵƛĞǩĞƱĞ
ĞŨĹƛóŪėĞƣĐóƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛó
ĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͈óşğŨėĞ
ƘƛĞŘƹėŇĐóƛóŨŵďŇşŇėóėĞƹƛďóŪó͈ƘƛŵėƹǢŇŪėŵƹŨóŨóşŁóǑŇôƛŇó
ĐŵŨĞƣƱƛƹƱƹƛóŇŪĐŵŨƘóƱŉǑĞşĐŵŨóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşĞ
ĸóşƱóėĞĐŵŪĞǗƓĞƣǑŇôƛŇóƣóėĞƚƹóėóƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂̅

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉̇

¯óƺėĞ͉̃

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̃

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̃

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̂

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉́

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̄

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̃

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̃

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̂̂̅̊β

͈̇̉̂β
-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̇̇̄̆β

Ä¤!%¯j
tğėŇóėĞŪƣŇėóėĞ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵėĞ̃ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŪóƣ§¤ƣĞ̄ŵƹ
̅ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŪóƣôƛĞóƣėĞƹƣŵŨŇƣƱŵ͙t͈§t͈½§Ğt¯͚͈
͈̃̇̄̊βėŵėŇƣƱƛŇƱŵğǢŵŪĞóėŵĐŵŨŵ§¤͈ƛĞĸŵƛēóŪėŵôƛĞóƣĐŵŨ
ĐóƛôƱĞƛóŇŪėóƘƛĞėŵŨŇŪóŪƱĞŨĞŪƱĞƛĞƣŇėĞŪĐŇóş͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̂̃ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̄̆̇̉ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̂̇
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉́
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̅̈β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉́

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅́̊β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̃̆

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̃̆

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.10 DISTRITO
INGLESES DO RIO
VERMELHO
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó͈ŵƛŇĹŇŪóşŨĞŪƱĞĐŵŪƣƱŇƱƹŇƹŪƺĐşĞŵƘĞƣƚƹĞŇƛŵĞ
ėĞƘĞƚƹĞŪŵƣóĹƛŇĐƹşƱŵƛĞƣ͇şŁóƛĞƣƘĞĐŇóşƘóƛóóƘƛĞƣĞƛǑóēČŵėó
ƘóŇƣóĹĞŨŪóƱƹƛóşĞĐƹşƱƹƛóş͈ĐŵŨŵóƣėƹŪóƣėŵ¯óŪƱŇŪŁŵĞėŵƣ
UŪĹşĞƣĞƣ͈ƱŵŨďóėóƣĐŵŨŵƘóƱƛŇŨŸŪŇŵŪóƱƹƛóşƘĞşŵtƹŪŇĐŉƘŇŵĞŨ
͈̂̊̉̆ĞŵƣƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣėó¤ƛóŇóėŵ¯óŪƱŇŪŁŵ͈ŵŪėĞ
ĞŪĐŵŪƱƛóŨ͟ƣĞŇŪƣĐƛŇēƓĞƣƛƹƘĞƣƱƛĞƣŪóƣƛŵĐŁóƣėŵĐŵƣƱČŵ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵƣUŪĹşĞƣĞƣğ
ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵ
ƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̅̆̉β
ėŇƣƱƛŇƱŵƘŵƣƣƹŇĞŪĐŵƣƱóėĞŨŵƛƛŵĐŵďĞƛƱóƘŵƛǩŵƛĞƣƱóŵŨďƛŶǨşó
ėĞŪƣó͈ĞŨĹƛóŪėĞƘóƛƱĞŇŪƣĞƛŇėŵƣŪóƣƹŪŇėóėĞƣėĞĐŵŪƣĞƛǑóēČŵ
ėŵ§ĞĸƺĹŇŵėĞÜŇėó¯ŇşǑĞƣƱƛĞtƹŪŇĐŇƘóştĞŇĞŨďŇƘĞ͇¤ŵƣƣƹŇƹŨó
şóĹŵóĐŵƣƱĞŇƛó͈ƚƹĞĞƣƱôŇŪƣĞƛŇėóŪŵ¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėó
jóĹŵóėŵeóĐóƛğėóƣ%ƹŪóƣėŵ¯óŪƱŇŪŁŵĞƹŨĐóŨƘŵėĞĐóŨƘŵƣ
ėĞėƹŪóƣ͇

ďƣĞƛǑó͟ƣĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵƣUŪĹşĞƣĞƣóĞǗŇƣƱģŪĐŇóėĞôƛĞóƣĐŵŨ
ĹƛóŪėĞĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͈ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞŪóƣƛĞĹŇƓĞƣ
ƘƛŶǗŇŨóƣą§ƹóėóƣGóŇǑŵƱóƣ͇¤ĞƛĐĞďĞ͟ƣĞóƘƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞ
ďóŇǗóƛĞŪėóŪŵĞŪƱŵƛŪŵėóƣ%ƹŪóƣėŵƣUŪĹşĞƣĞƣ͈ŵŪėĞşŵĐóşŇǢó͟ƣĞ
óŵŨƹŪŇėóėĞėŵ¯ŇƛŇ͈ƚƹĞŪĞĐĞƣƣŇƱóėĞƹŨŵşŁóƛĞƣƘĞĐŇóşǑŵşƱóėŵ
ąƛĞĹƹşóƛŇǢóēČŵĸƹŪėŇôƛŇóĞóŵĞƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞĐŵŪėŇēƓĞƣėĞ
ŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóóėĞƚƹóėó͇

ÄŪŇėóėĞƣėĞŵŪƣĞƛǑóēČŵ͉
tUjU%%-

§ĞĸƺĹŇŵėĞÜŇėó¯ŇşǑĞƣƱƛĞtƹŪŇĐŇƘóştĞŇĞŨďŇƘĞ
¤óƛƚƹĞvóƱƹƛóştƹŪŇĐŇƘóşėójóĹŵóėŵeóĐóƛğėóƣ%ƹŪóƣėŵ
¯óŪƱŇŪŁŵ
§ĞƣĞƛǑó¤óƛƱŇĐƹşóƛėŵ¤óƱƛŇŨŸŪŇŵvóƱƹƛóştŵƛƛŵėóƣƛóŪŁóƣ

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̆̊ƣĞŪėŵŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ėŇƣƱƛŇƱŵėŵƣUŪĹşĞƣĞƣŇŪƱĞƛşŇĹó͟ƣĞĐŵŨŵƛĞƣƱóŪƱĞėóƛĞĹŇČŵvŵƛƱĞ
ĞĐŵŨŵĐĞŪƱƛŵėóUşŁóėĞ¯óŪƱóóƱóƛŇŪóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞóƱƛóǑğƣ
ėó¯̅́̂͟Ğėó¯͈̅́̄͟óŨďóƣƛŵėŵǑŇóƣėƹƘşŇĐóėóƣ͈ĐŵŪƱƹėŵ
ėĞǑŇėŵąĞǗƘóŪƣČŵƹƛďóŪóėóƛĞĹŇČŵ͈óƣĐŵŪĞǗƓĞƣŘôƣŵĸƛĞŨĐŵŨ
ƘƛŵďşĞŨóƣėĞŨŵďŇşŇėóėĞ͇ĞƣƱƛƹƱƹƛóǑŇôƛŇóėŵėŇƣƱƛŇƱŵğ
ĞǗƱƛĞŨóŨĞŪƱĞėĞǨĐŇĞŪƱĞ͈ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóŪėŵ͟ƣĞƘĞşóĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵ
ŪóƣƘŵƹĐóƣǑŇóƣĐŵŪĞĐƱŵƛóƣ͈ƱŵėóƣŇŪƱĞƛşŇĹóėóƣóƹŨǑĞƛėóėĞŇƛŵ
ĞŨóƛóŪŁóėŵėĞƛƹóƣĞƣĞƛǑŇėƓĞƣ͈ŪóŨóŇŵƛƘóƛƱĞėŵƣĐóƣŵƣ
ėĞƣĐŵŪĞǗóƣ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̃̅
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̅̉

UvF§-¯½§Ä½Ä§

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̊̃̃β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇̊̂̅́Ũ

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̅̈̉β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̆̅̉β

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̈
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈̂̇̆β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
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2.11 DISTRITO
SEDE CONTINENTAL
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̂̂̊̉̉Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̊̇̅̊β
óŇƛƛŵƣ

óşŪĞôƛŇŵ͈óŪƱŵ͈ŵşŵŪŇŪŁó͈UƱóĹƹóēƹ͈tŵŪƱĞƛŇƣƱŵ͈-ƣƱƛĞŇƱŵ͈
ŵƚƹĞŇƛŵƣ͈óƘŵĞŇƛóƣ͈ďƛóČŵ͈ŵŨďƛŇĹŵĞeóƛėŇŨƱşüŪƱŇĐŵ
Ä-¤ƣ͉̂̉

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̂̃̉

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óşƱóėĞŪƣŇėóėĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşóşŇóėóąŵĐƹƘóēČŵŁŇƣƱŶƛŇĐó
ƘƛĞƣĞŪƱĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ƛĞǩĞƱĞĞŨĐĞƛƱóĐóƛģŪĐŇóŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞ
ôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣ
ĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣĐŵŨŵŵƣėĞĞėƹĐóēČŵĞƣóƺėĞ͈ĞĞŨƹŨóŨóşŁó
ǑŇôƛŇóóŪƱŇĹóĞĐŵŨƛĞėƹǢŇėŵƘŵƱĞŪĐŇóşėĞĐƛĞƣĐŇŨĞŪƱŵĞŨ
óşĹƹŨóƣƛĞĹŇƓĞƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̆̈

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉̇

¯óƺėĞ͉̂̇

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̊

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̂̆

ƹşƱƹƛóş͉̃

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̈

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̄

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̃̃

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉̄

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉̆

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂́

-v½§jU%%-¯
ǑĞŪŇėóşŨŇƛóŪƱĞ½óŨóŪėóƛğ͙ŵƚƹĞŇƛŵƣ͚͈ǑĞŪŇėótóƛŇŪŁĞŇƛŵ
tóǗ¯ĐŁƛóŨŨĞǑĞŪŇėóeƹƣĐĞşŇŪŵgƹďŇƱƣĐŁĞĐśėĞşŇǑĞŇƛó
͙eóƛėŇŨƱşüŪƱŇĐŵ͚͈§ƹóFƺşǑŇŵėƹĐĐŇĞ§ƹóGĞŪĞƛóş-ƹƛŇĐŵGóƣƘóƛ
%ƹƱƛó͙-ƣƱƛĞŇƱŵ͚ĞǑĞŪŇėóGŵǑĞƛŪóėŵƛUǑŵ¯ŇşǑĞŇƛó͙óƘŵĞŇƛóƣ͚

Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚
§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̂̇̊̃β

͈̂̈̈̂β
-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̆̃̂β

Ä¤!%¯j
şƱóėĞŪƣŇǨĐóēČŵ͈óƘƛĞƣĞŪƱóĸŵƛƱĞǑĞƛƱŇĐóşŇǢóēČŵ͈ĐŵŨ
ƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞĞėŇǨĐóēƓĞƣĐŵŨóƱğ̂̃ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣŘƹŪƱŵó
óşĹƹŨóƣǑŇóƣĞƣƱƛƹƱƹƛóŪƱĞƣ͈óşğŨėóƣėĞŨóŇƣĐŵŪĐĞƣƣƓĞƣėĞ
ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘƛĞǑŇƣƱóƣƘĞşŵ¤şóŪŵ%ŇƛĞƱŵƛ͇¤ŵƣƣƹŇ͈̃̉̅̆βėŵ
ƱĞƛƛŇƱŶƛŇŵǢŵŪĞóėŵĐŵŨŵ§tĞ͈̃̇̊̃βǢŵŪĞóėŵĐŵŨŵt͈
ĐŵŪǨĹƹƛóŪėŵĹƛóŪėĞėĞŪƣŇǨĐóēČŵĞėŇǑĞƛƣŇǨĐóēČŵėĞƹƣŵƣŪŵ
ėŇƣƱƛŇƱŵ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̈̉̉̇ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉́
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂̈
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉̄

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂̂̇̂β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̇

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̂̇β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̆̃̉β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̃̆

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̄

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̊̉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
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2.11 DISTRITO
SEDE CONTINENTAL
-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

¤U¯G-t-¤½§UtvU
eƹŪƱóŨĞŪƱĞĐŵŨóƘŵƛēČŵŇŪƣƹşóƛėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóŵşŵĐóş
ėĞŇŨƘşóŪƱóēČŵėŵƘƛŇŨĞŇƛŵŪƺĐşĞŵƹƛďóŪŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈
ƘŵƛƱóŪƱŵƛĞƱƛóƱóóƣėŇĸĞƛĞŪƱĞƣĸóƣĞƣėĞėĞƣĞŪǑŵşǑŇŨĞŪƱŵėĞƣƱĞ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėó¯ĞėĞ͟ƘŵƛēČŵŵŪƱŇŪĞŪƱóş
ğĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛƹŨĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞ
ĐŵŨğƛĐŇŵƣǑóƛĞŘŇƣƱóƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͈óşğŨ
ėĞóşĹƹŪƣĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞĹƛóŪėĞƘŵƛƱĞ͈ĐŵŨŵƣƹƘĞƛŨĞƛĐóėŵƣĞ
óƱóĐóėŵƣ͇OôƱóŨďğŨĹƛóŪėĞŪƺŨĞƛŵėĞşóŪĐŁŵŪĞƱĞƣ͈ďóƛĞƣĞ
ƛĞƣƱóƹƛóŪƱĞƣ͇

¯¤-½¯¯U-vtU¯
¤§½-!tU-v½j
ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́̅̄β

ďƣĞƛǑó͟ƣĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵ¯ĞėĞ͟ƘŵƛēČŵŵŪƱŇŪĞŪƱóşóĞǗŇƣƱģŪĐŇóėĞ
ôƛĞóƣĐŵŨĹƛóŪėĞĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͈ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞŪŵƣ
ďóŇƛƛŵƣUƱóĹƹóēƹĞŵƚƹĞŇƛŵƣ͊¤ĞƛĐĞďĞ͟ƣĞóƘƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞ
ďóŇǗóƛĞŪėóėŇƣƱƛŇďƹŉėóƣƘĞşŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ĐŵŨŵóŵŨƹŪŇėóėĞėŵ
tŵƛƛŵėóóŇǗó͈óÜŇşóƘóƛĞĐŇėó͈óşŵĐóşŇėóėĞtŵŪƱĞƛŇƣƱŵ͈ĞŪƱƛĞ
ŵƹƱƛóƣ͇-ƣƱóƣĐŵŨƘóƛƱŇşŁóŨóşŵĐóşŇǢóēČŵƘƛŶǗŇŨóóŵĞŇǗŵėóÜŇó
-ǗƘƛĞƣƣó͈ƚƹĞƘƛŵǑŵĐóŨóŇŵƛƘĞƛƱƹƛďóēČŵƣŵŪŵƛóĞƘóŇƣóĹŉƣƱŇĐó
ŪŵĞŪƱŵƛŪŵ͇

tUjU%%-

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̃̇ƣĞŪėŵŵƣĞĹƹŪėŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

ƘƛĞƣĞŪƱóĐŵŨƘşĞǗŇėóėĞǑŇôƛŇó͈ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóŪėŵóƘƛŇŪĐŇƘóş
ĐĞŪƱƛóşŇėóėĞƹƛďóŪóĞŨĞƱƛŵƘŵşŇƱóŪóĞóƱƛóŇŪėŵĹƛóŪėĞ
ĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƱƛôĸĞĹŵ͈ƣĞŪėŵŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞĞŪƱƛóėóėŵ
ŨƹŪŇĐŉƘŇŵĞƛŵƱóėĞƘóƣƣóĹĞŨėŵƣėĞƣşŵĐóŨĞŪƱŵƣ
ŇŪƱĞƛŨƹŪŇĐŇƘóŇƣƚƹĞƱģŨėĞƣƱŇŪŵóŵĞŪƱƛŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̃̂

UvF§-¯½§Ä½Ä§

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̄̅́

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉́β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉́β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̂̄̃̃̈̇̉Ũ

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̈̊̃β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.12 DISTRITO
RATONES
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̄̃̄̉̇Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̉̉̆β

-v½§jU%%-¯
-ƣƱƛóėóUŪƱĞŪėĞŪƱĞŪƱŸŪŇŵ%óŨóƣĐŵĞƱƛĞĐŁŵėóƛŵėŵǑŇó¯͇̅́̂

jŵĐóşŇėóėĞƣ
ÜóƛĹĞŨ¤ĞƚƹĞŪóĞ§óƱŵŪĞƣ
Ä-¤ƣ͉̅

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̆
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯
óƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛ
ĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̃

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̃

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉́

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉́

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉́

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̂

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈́̉́β

͈́̄̅β

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̄̅́̊β

Ä¤!%¯j

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉́

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉́

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉́

óŇǗóėĞŪƣŇǨĐóēČŵ͈ĐŵŨĹóďóƛŇƱŵėĞ̃ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣƘóƛóƱŵėŵŵ
ėŇƣƱƛŇƱŵ͇-ǗŇƣƱĞóŇŪėóƘĞƛĐĞŪƱƹóşƛĞƘƛĞƣĞŪƱóƱŇǑŵėŵėŇƣƱƛŇƱŵĞŨ
ǢŵŪĞóŨĞŪƱŵ§§͈ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóŪėŵ͈̉̂̅βėŵƱĞƛƛŇƱŶƛŇŵ͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̂̉̈̅ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̄
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̃́̉β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉́

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̅̂̇β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉́

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉́

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̃

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.12 DISTRITO
RATONES
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

ÄŨóėóƣƘƛŇŨĞŇƛóƣĸƛĞĹƹĞƣŇóƣƚƹĞĐŵŨĞēóƛóŨóƣĞėĞƣĞŪǑŵşǑĞƛó
ƘóƛƱŇƛėŵƣğĐƹşŵâÜUUŪóUşŁóėĞ¯óŪƱóóƱóƛŇŪó͇ƘƛĞƣĞŪƱó
ĐĞŪôƛŇŵƣďƹĐŶşŇĐŵƣ͈óşğŨėĞƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣŪóƘŵƛēČŵ
ĐĞŪƱƛóşĞŪŵƛƱĞėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ§óƱŵŪĞƣğ
ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵ
ƘŵƛƱĞ͈óşğŨėĞƘĞƚƹĞŪóƣƘƛŵƘƛŇĞėóėĞƣƛƹƛóŇƣ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̈̃̅̄β

-ŨƛĞşóēČŵąƛĞŪėóŨğėŇóėŵŨŇĐŇşŇóƛ͈ŵďƣĞƛǑó͟ƣĞƚƹĞĞƣƱóĹŇƛó
ĞŨƱŵƛŪŵėĞ̅ó̆ƣóşôƛŇŵƣŨŉŪŇŨŵƣĞŨƱŵėŵŵƱĞƛƛŇƱŶƛŇŵ͙UG-͈
͚̃́̂́͊ƚƹóŪėŵĐŵŨƘóƛóėŵóŵƹƱƛŵƣėŇƣƱƛŇƱŵƣėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈
ƘĞƛĐĞďĞ͟ƣĞĞŨ§óƱŵŪĞƣŨĞŪŵƛĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͇

tUjU%%-

¯v-t-v½
ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̄̅ƣĞŪėŵŵƚƹóƛƱŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨŨĞşŁŵƛŉŪėŇĐĞ͇

¤ŵƛƘŵƣƣƹŇƛďóŇǗóėĞŪƣŇėóėĞ͈ŨĞƣŨŵĐŵŨƘŵƹĐóƣŵƘēƓĞƣėĞ
ĐŵŪĞǗČŵ͈ŵėŇƣƱƛŇƱŵŪČŵƣŵĸƛĞĹƛóǑĞƣƘƛŵďşĞŨóƣėĞŨŵďŇşŇėóėĞ͊
ŇŪėóóƣƣŇŨ͈ƘŵƣƣƹŇďóŇǗóŇŪĐŇėģŪĐŇóėĞĐŇĐşŵǑŇóƣĞĐóşēóėóƣ
óėĞƚƹóėóƣ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̃
¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̂̃̅

UvF§-¯½§Ä½Ä§

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̈̅̇̄β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉́Ũ

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̄̃̆̄β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉́β

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̂̃
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈̂̈̊̂β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.13 DISTRITO
CAMPECHE
jUtU½-¯½-§§U½§UU¯
ƛĞóƱŵƱóş͉͇͈̄̅̉̇̄Łó

ƛĞóƹƛďóŪŇǢóėó͉͈̄́̇̉β
jŵĐóşŇėóėĞƣ

-v½§jU%%-¯
Ǒ͇¤ĞƚƹĞŪŵ¤ƛŉŪĐŇƘĞ͈¯͈̅́̇͟Ǒ͇óŨƘĞĐŁĞĞ§ƹóƹƛŵƛĞóş͇
şğŨėĞşóƣ͈ŪóóŪôşŇƣĞĹşŵďóşƱóŨďğŨƣĞėĞƣƱóĐóŨóşĹƹŪƣ
ƱƛĞĐŁŵƣėŵĞŇǗŵǑŇôƛŇŵĸŵƛŨóėŵƘĞşó¯͇̅́̆͟

óŨƘĞĐŁĞ͈§Ňŵ½óǑóƛĞƣĞtŵƛƛŵėóƣ¤Ğėƛóƣ
Ä-¤ƣ͉̂̇

¯ĞƱŵƛĞƣĐĞŪƣŇƱôƛŇŵƣ͉̄̉
Ä¯%¯j͙ĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͚

-¦ÄU¤t-v½¯¤ÅjU¯

§ĞƣŇėĞŪĐŇóş

vČŵƛĞƣŇėĞŪĐŇóş

͈̉̄̃β

͈̆̇̅β

óƛģŪĐŇóƣŪóėĞƣƱŇŪóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘóƛóĞƣƘóēŵƣėĞşóǢĞƛ
ĞĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ͇
-ėƹĐóēČŵ͉̂̈

ėŨŇŪŇƣƱƛóēČŵƘƺďşŇĐó͉́

¯óƺėĞ͉̉

¯ĞĹƹƛóŪēóƘƺďşŇĐó͉̃

-ƣƘŵƛƱŇǑŵ͉̅

ƹşƱƹƛóş͉́

ƣƣŇƣƱģŪĐŇóƣŵĐŇóş͉̃

ŵŪǑŉǑŇŵƣŵĐŇóş͉̃

-¯½§Ä½Ä§FÄv%U§U
¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėŵƣvƺĐşĞŵƣÄƛďóŪŵƣUŪĸŵƛŨóŇƣĞŨƛĞşóēČŵóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪóėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̈̂̉́β

Ä¤!%¯j

-¯¤!¯¤ÅjU¯
şóŨĞėóƣĞďƹşĞǑóƛĞƣ͉́

¤ƛóēóƣŇŨƘşóŪƱóėóƣ͉̉

GƛóŪėĞƣóƱĞƛƛŵƣ͉́

¤óƛƚƹĞ-ĐŵşŶĹŇĐŵ͉́

-ƣƱóƛƹƛďóŪŵ͉́

ƛĞóƣĞƣƘŵƛƱŇǑóƣóďĞƛƱóƣ͉̂

óŇǗóėĞŪƣŇǨĐóēČŵ͈ƘƛĞėŵŨŇŪüŪĐŇóėĞĹóďóƛŇƱŵėĞ̃ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͈
ĐŵŨĞǗĐĞēČŵėóƣôƛĞóƣǢŵŪĞóėóƣĐŵŨŵt¯ƚƹĞƘŵƣƣƹĞŨ
ĹóďóƛŇƱŵėĞ̄ƘóǑŇŨĞŪƱŵƣ͈͊̄̃̇̄βėŵėŇƣƱƛŇƱŵğǢŵŪĞóėŵĐŵŨŵ
§¤͈ƛĞĸŵƛēóŪėŵôƛĞóƣĐŵŨĐóƛôƱĞƛóŇŪėóƘƛĞėŵŨŇŪóŪƱĞŨĞŪƱĞ
ƛĞƣŇėĞŪĐŇóş͇
şĞǑóŪƱóŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşėŵ-v¯ėŵóŪŵėĞ̃́̂́Ğó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪóėŵóŪŵėĞ̃́̃̂ŇŪėŇĐóŨƹŨóėĞŪƣŇėóėĞƹƛďóŪó
ŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėĞ͈̄́̊̅ŁóďŇƱóŪƱĞƣƘŵƛŁĞĐƱóƛĞ͇

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣėĞƣƱŇŪóėóƣóŵşóǢĞƛŪČŵĞƚƹŇƘóėóƣ͉̃̉
ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóşƘóƛóşóǢĞƛ͉̂
¤óƛƚƹĞƣƹƛďóŪŵƣ͉́

óşēóėƓĞƣ͉́

OU¯͈í-U¯͈-U¯
ƛĞóėĞí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̂́̉β

-ƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣėĞşóǢĞƛĞĐŵŪƱĞŨƘşóēČŵėóŵƛşó͉̃

ƛĞóí-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈́̂̄β

ƛĞóƣŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėóƣ͉̃

ƛĞóėĞ-U¯ĞŨƛĞşóēČŵóŵƱŵƱóşŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̃̅̅̉β

ƹƱƛóƣôƛĞóƣ͉̂̄

ƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĐŵŨǑĞĹĞƱóēČŵƛĞşĞǑóŪƱĞ͉̈

ƛĞó-U¯ĞŨƛĞşóēČŵôƛĞóėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̂̆̈́β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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2.13 DISTRITO
CAMPECHE
¤U¯G-t-¤½§UtvU

-t¤§-G¯-¯-§ÜU!¯

şŁóƛĞƣƘĞĐŇóşƘóƛóóƘƛĞƣĞƛǑóēČŵėóƘóŇƣóĹĞŨŪóƱƹƛóşĞĐƹşƱƹƛóş͈
ƛĞƘƛĞƣĞŪƱóėóƘĞşŵƘóƱƛŇŨŸŪŇŵĐƹşƱƹƛóşĞėŇǨĐóėŵ͈ƘĞşŵƣĞşĞŨĞŪƱŵƣ
ŪóƱƹƛóŇƣƱŵŨďóėŵƣ͈ƘĞşŵƣƣŉƱŇŵƣóƛƚƹĞŵşŶĹŇĐŵƣ͈ĞƘĞşóƣƘƛôƱŇĐóƣ
ŇŨóƱĞƛŇóŇƣ͈ĐŵŨŵóƘĞƣĐóėóƱóŇŪŁó͇

ĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŵŨĞƛĐŇóşĞėĞƣĞƛǑŇēŵƣėŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵóŨƘĞĐŁĞğ
ĐóƛóĐƱĞƛŇǢóėóƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞƘŵƛĐŵŨğƛĐŇŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵóŨğėŇŵ
ƘŵƛƱĞĞƣĞƛǑŇēŵƣ͇

¤§½-!tU-v½j

¯¤-½¯¯U-vtU¯

ƛĞóėĞ¤¤ĞŨƛĞşóēČŵóŵėŇƣƱƛŇƱŵ͉͈̄̃̄̉β

ďƣĞƛǑó͟ƣĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵėŵóŨƘĞĐŁĞóĞǗŇƣƱģŪĐŇóėĞôƛĞóƣĐŵŨ
ĹƛóŪėĞĐŵŪĐĞŪƱƛóēČŵėĞƛĞŪėó͈ƘƛŇŪĐŇƘóşŨĞŪƱĞŪóƣƛĞĹŇƓĞƣ
ƘƛŶǗŇŨóƣąǑ͇óŨƘĞĐŁĞĞóŵşŵƱĞóŨĞŪƱŵvŵǑŵóŨƘĞĐŁĞ͇
¤ĞƛĐĞďĞ͟ƣĞóƘƛĞƣĞŪēóėĞôƛĞóƣėĞŨĞŪŵƛƛĞŪėóŪŵĞŪƱŵƛŪŵėŵ
tŵƛƛŵėóƣ¤Ğėƛóƣ͇

¯v-t-v½

tUjU%%-

ŉŪėŇĐĞėĞƣóşƹďƛŇėóėĞóŨďŇĞŪƱóşėŵėŇƣƱƛŇƱŵ͙U¯͚͈óėóƘƱóėŵó
ƘóƛƱŇƛėŵƣėóėŵƣėŵƘşóŪŵėĞƣóŪĞóŨĞŪƱŵėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͙͚͈̃́̂̂ğ
ėĞ͈͈́̆ƣĞŪėŵŵƚƹŇŪƱŵėŇƣƱƛŇƱŵĐŵŨƘŇŵƛŉŪėŇĐĞ͇

óĐĞşĞƛóėŵĐƛĞƣĐŇŨĞŪƱŵƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşŪóƛĞĹŇČŵóşŇóėŵą
ŇƛƛĞĹƹşóƛŇėóėĞĸƹŪėŇôƛŇóƘƛĞƣĞŪƱĞŪŵėŇƣƱƛŇƱŵ͈ėŇǨĐƹşƱóóƘƛĞƣĞŪēó
ėĞĐŵŪĞǗƓĞƣǑŇôƛŇóƣ͈óşğŨėóďóŇǗóŇŪĐŇėģŪĐŇóėĞĐŇĐşŵǑŇóƣĞ
ĐóşēóėóƣóėĞƚƹóėóƣ͈ĸóƱŵƛĞƣƚƹĞėŇǨĐƹşƱóŨŵėĞƣşŵĐóŨĞŪƱŵŪó
ƛĞĹŇČŵ͇
½ƛóŪƣƘŵƛƱĞŵşĞƱŇǑŵ
jŇŪŁóƣėĞŸŪŇďƹƣóƱŇǑóƣ͉̃̉

UvF§-¯½§Ä½Ä§

¤ŵŪƱŵƣėĞƘóƛóėóėĞŸŪŇďƹƣ͉̃́̈

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóƚƹóŪƱŇėóėĞƱŵƱóş͉͈̂̊̈̊β

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

ÜŇóƣŪČŵƘóǑŇŨĞŪƱóėóƣĞŨƛĞşóēČŵóĞǗƱĞŪƣČŵƱŵƱóş͉͈̂́̈β

tóşŁóĐŇĐşŵǑŇôƛŇó͉͇͈̂̅̈̆̅̊Ũ

ÜŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉̂̃

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͉͈̉̉̅β

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşėĞǑŇóƣƣĞŨŇşƹŨŇŪóēČŵƘƺďşŇĐó͉͈̃̂̅β

Acesse o diagnóstico do distrito completo no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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03

PARTICIPAÇÃO POPULAR:
AUDIÊNCIAS E CONSULTA PÚBLICA

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES,
TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO E
PARTICIPAÇÃO POPULAR
De forma ampla, plena, total e transparente,
no âmbito do Poder Executivo da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, a
voz da participação popular no processo
de revisão do Plano Diretor deu-se através
de diferentes instrumentos participativos
contemporâneos e tradicionais:
1 – Site;
2 – Consulta Pública;
3 – Audiências Públicas
Sobre o site, a plataforma utilizada foi
desenvolvida especialmente para este
processo, contemplando de forma simples
todos os elementos necessários para
informação, tendo como objetivos:
Disponibilizar o maior número de
informações relacionadas ao processo, de
forma TRANSPARENTE e ACESSÍVEL, desde
os editais de publicação oﬁcial, materiais
de conteúdo, datas – horários – locais
das Audiências Públicas, notícias, atas,
informes gerais e demais documentos que
interessasse ao cidadão;
Publicar vídeos expletivos em linguagem
acessível sobre o: processo, a metodologia,
as regras e o conteúdo, além das gravações
das 14 Audiências Públicas realizadas;
Dar acesso a toda pessoa que queira se
manifestar sobre o processo de revisão,
através da Consulta Pública on-line;
Dar acesso à informação a toda pessoa que
quiz participar das Audiências Públicas;
Apresentar resultados publicando dados e
informações obtidas e processadas.

PARTICIPAÇÃO
P
ARTICIPAÇÃO P
POPULAR
OPULAR

O site é acessado via computador ou celular,
sem objeções de sistema, e a navegação
objetiva ocorre já na tela de Início. Além desta,
outras abas como: Proposta, Documentos,
Metodologia, Objetivos, Material de Apoio,
Comunicação, estão repletas de conteúdo
importante e relacionados com a revisão. As
abas Consulta Pública e Audiência Pública
recepcionam os documentos e informações
relacionados a estes instrumentos, como
publicação do edital de convocação,
informação sobre data – horário – locais,
material de suporte, ata, link da gravação,
formulário de participação.
Outra forma de oportunizar a participação
popular foi através da abertura de Consulta
Pública, disponível por 60 dias, de 13/06 a
12/08, de forma on-line no site e também
presencial. Através do acesso ao link do
formulário, disponibilizado no site do Plano
Diretor 2022, a pessoa com internet enviou
suas manifestações nas modalidades
esclarecimento ou comentário. Na primeira
parte do formulário foi elaborada uma
cuidadosa pesquisa para entender um
pouco mais sobre o perﬁl do cidadão, suas
carências e visão do Distrito que habita. E
na segunda parte, foi possível descrever a
manifestação e/ou anexar um documento
em formato PDF. Este instrumento de
participação popular não só trouxe a PMF
dados através da pesquisa, mas também
conteúdo de fundamental importância
para avaliação e entendimento de
problemas,
carências
e
demandas
comunitárias, relacionadas ou não a temas
do Plano Diretor. As manifestações ﬁcaram
disponibilizadas no site, para leitura de
quem interessar.
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Também para aquelas pessoas que
não contam com acesso à internet
e equipamentos de informática, as
manifestações para Consulta Pública
puderam
ser
realizadas
de
forma
presencial em sete pontos diferentes
da cidade: na Unidade Central do PróCidadão de Florianópolis (Centro de
Atendimento ao Cidadão), nas cinco
unidades descentralizadas do Pró-Cidadão
localizadas em Canasvieiras, Ingleses, Rio
Tavares, Lagoa da Conceição e Coloninha,
além do IPUF.

dados quantitativos, utilizando para leitura
auxilio de inteligência artiﬁcial, o que
gerou diversos BI (Business Intelligence)
como resultado. Dados como quantidade
de participantes em cada audiência, tipo
de representação, temas mais abordados,
distritos mais participativos, entre outros
forma possíveis de extrair deste trabalho.
E não só ao município estas informações
serão compartilhadas, mas os BI são
disponibilizados on-line, para de forma
interativa e acessível ser consultado por
quem interessar.

Ainda, para conferir mais transparência
e assegurar a participação popular na
revisão do Plano Diretor, de 29/06 a 08/08
foram realizadas 13 Audiências Públicas,
contemplando todos os 12 distritos de
Florianópolis, e dividindo o Distrito Sede
em 2 eventos – Audiência Distrito Insular e
Continental. Além destas, mais uma Final,
totalizando a realização de 14 Audiências
Públicas. A convocação e metodologia
das audiências foram publicadas com
antecedência de 15 dias data, no Diário
Oﬁcial Eletrônico do Município, para todos
saberem, juntamente com o material a ser
discutido nas reuniões. Para a coordenação
da realização das audiências, ampliando a
isonomia com que tratou o tema, o município
contratou a FEPESE - Fundação de Estudos
e Pesquisas Socioeconômicos. As pessoas
que não puderam estar presentes nas
Audiências Públicas assistiram aos vídeos
de gravação que foram disponibilizados no
canal do YouTube da Prefeitura e também
no site do plano.

As milhares de manifestações que foram
recebidas pelo munícipio foram lidas,
processadas, compiladas e correlacionadas
com o texto da lei em revisão para
avaliação como inclusão ou justiﬁcadas.
Ainda, as contribuições foram classiﬁcadas
como pertinentes ao Plano Diretor e não
pertinentes (não se aplica). Contudo estas,
em geral tratam de questões relacionadas
ao bairro, a rua, a infraestrutura, aos
equipamentos comunitários, e serão
encaminhadas ao Prefeito e às Secretarias
para inclusão no planejamento de ações.
Todas as manifestações recebidas serão
respondidas, independente se tratam de
assuntos relacionados a Plano Diretor ou
não, e posteriormente publicadas no site.
Forma 3.611 participantes inscritos nas
Audiências Públicas com 785 manifestações
de fala, 1.334 assuntos levantados, 5.821
visualizações das gravações das Audiências
Públicas no YouTube (até dia 13/08/2022, às
10h30), 1478 manifestações protocoladas
na Consulta Pública com cerca de 990
pessoas distintas, mais 61 formulários
entregues de forma presencial e inúmeros
temas abordados principalmente sobre
infraestrutura e espaços públicos.

Sob a coordenação da FEPESE todas as
informações sobre a participação popular
foram compiladas e transformadas em
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

participantes em números:

Participantes

sendo que destes:

3.073 nas 13 audiências
públicas distritais e 538

3.611

na audiência pública ﬁnal

Visualização YouTube

5.821
*números contabilizados até dia 13/08/2022, às 10h30
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

participantes em números:

audiências com maior número de
participantes:

1. Audiência Final
538 pessoas - 14,9% do total

2. Distrito do Campeche
424 pessoas - 11,7% do total

3. Distrito Sede Insular
424 pessoas - 11,7% do total
79 bairros distintos foram
representados por ao menos 1
cidadão na audiência
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

63% dos participantes nas Audiências
Públicas são residentes no distrito que foi
realizada a audiência:

1. Distrito Insular
76,10% dos participantes da audiência

2. Distrito do Campeche
73,60% dos participantes da audiência

3. Distrito Ingleses do Rio Vermelho
70,30% dos participantes da audiência
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

autoridades presentes
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

entidades presentes
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3.1

Participação Popular nas

DADOS
GERAIS

Audiências Públicas
Entidades presentes

Participantes
Audiência
Final

Barra da
Lagoa

Cachoeira do
Bom Jesus

Participantes

Campeche

Canasvieiras

Ingleses do
Rio
Vermelho

Continental

Participantes por região

3.611
Visualização YouTube
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5.821
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Campeche Central

1.144 (31,68%)

e
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Sa

205

Reside em outra l…

Audiência Final
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26,42%
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60,15%

42,96%
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23,93%
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70,28%

76,07%

nt
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Ratones
Jurerê

Armação
Itacorubi
Cachoeira do Bom Jesus
Trindade

68,02%

46,73%

45,37%
da

b
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n

Sa

Outros Municípios

51,70%

69,06%

52,94%

62,35%

Córrego Grande
Rio Tavares Central
Vila Aparecida

oa

lha
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iç
ce

53,27%

Barra da Lagoa

Santo Antônio

Visualização no YouTube

54,63%

57,60%

39,85%

tal

n
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42,40%

Rio Vermelho

Estreito

Participantes Por origem de distrito
57,04%

Lagoa

Canasvieiras
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Ingleses Centro

Coqueiros

199

Reside em outra localidade
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30,94%
ul

o

i
vie

s

na

Ca

ras

31,98%
o

an

nt
Pâ

S
do

Reside no distrito da audiência

Santo
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Rio
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Participantes por bairro

Participantes por distrito da audiência
538

Ratones

Participantes Por origem de distrito

351

822

No

Lagoa da
Conceição

538 (14,9%)

538

1.233

Autoridades presentes

Pantanal
Carvoeira
Ponta das Canas
Tapera
Santinho
Costa de dentro
Jardim Atlântico

103
95
87
85
84
83
80
76
75
72
68
63
62
62
61
54
52
52
50
45
44
43

229
176
176

377

448

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

DADOS
GERAIS

Audiências Públicas

Distrito da
Barra da
Lagoa

Audiência
Final

Distrito da
Cachoeira do
Bom Jesus

Distrito da
Lagoa da
Conceição

Participantes representando
entidades

Autoridade presentes

Entidades presentes

Participantes

Distrito de
Canasvieiras

Quantidade de entidades
dintintas

1.317

Distrito de
Santo
Antônio da
Lisboa

Distrito de
Ratones

Distrito do
Pântano do
Sul

Distrito do
Campeche

36,47%

IPUF
Secretaria Municipal de Educação
AMORA - Associação de Moradores de Ra…
ACIF
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FEPESE
UFSC
GNB

Participantes representando entidades
49,75%

Guarda Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Segurança Públic…

48,30%

44,85%

44,71%

44,05%

41,88%

AMSAL

38,70%

37,57%

36,30%

35,53%

32,68%

Somos Santinho

32,52%

27,12%

UFECO
Fórum da Cidade
AMORIS - Associação de Moradores Reno…
Conselho Local de Saúde
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Distrito:
Sede Insular

Prefeitura Municipal de Florianópolis

237
147

Distrito:
Sede
Continental

Câmara Municipal de Florianópolis

Participantes representando entidades

c
iên

Distrito dos
Ingleses do
Rio
Vermelho

Participantes representando entidades

Participantes representando
entidades sobre o total

282

Distrito do
São João do
Rio
Vermelho

e

ch

Ca

e
mp

Secretaria Municipal de Administração
ASMOPE-Associação de moradores da La…
CONSEG
Conselho da cidade

48
37
31
26
21
19
19
16
15
15
14
13
13
12
12
12
11
10
10
10
9
9
9

95

174
147

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

DADOS
GERAIS

Audiências Públicas
Entidades presentes

Participantes
Distrito da
Barra da
Lagoa

Audiência
Final

Distrito da
Cachoeira do
Bom Jesus

Distrito da
Lagoa da
Conceição

Distrito de
Canasvieiras

Autoridade presentes

Distrito de
Santo
Antônio da
Lisboa

Distrito de
Ratones

Distrito do
Pântano do
Sul

Distrito do
Campeche

Autoridades presentes

Quantidade de órgãos distintos

Autoridades em relação aos presentes

329

36

9,11%
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Quantidade de órgãos distintos

CONSEG
Gabinete do Prefeito

Percentual de autoridades em relação aos participantes

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil),
(Em branco)

14,75%

14,07%

12,50%

11,68%

11,60%

11,49%
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7,04%
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Quantidade de autoridades por órgãos

Prefeitura Municipal de Florianópolis

21

9

Quantidade de autoridades

16,47%

Distrito dos
Ingleses do
Rio
Vermelho

IPUF

28

15

al

I
da

28

14

lha

ir
ibe

30

Distrito do
São João do
Rio
Vermelho

Câmara Municipal de Florianópolis

Autoridades presentes
31

Distrito do
Ribeirão da
Ilha

AMOPRAN
Cârama dos Deputados
Conselho Comunitário da Tapera
Coordenadora Técnica Geral da Comissã…

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
19
18
16
14
13
13

53

120

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

RIBEIRÃO
DA ILHA

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

CANASVIEIRAS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

RIO
VERMELHO

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

CACHOEIRA DO
BOM JESUS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

STO. ANTÔNIO
DE LISBOA

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

LAGOA DA
CONCEIÇÃO

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

BARRA DA
LAGOA

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

PÂNTANO
DO SUL

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

PARTICIPAÇÃO POPULAR

CADERNO 04: ESTUDO GLOBAL

|

113

3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

SEDE
INSULAR

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

INGLESES DO
RIO VERMELHO

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

SEDE
CONTINENTAL

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

PARTICIPAÇÃO POPULAR

CADERNO 04: ESTUDO GLOBAL

|

116

3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

RATONES

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

Audiências Públicas

CAMPECHE

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.1

Participação Popular nas

AUDIÊNCIA
FINAL

Audiências Públicas
Entidades presentes

Participantes
Audiência
Final

Barra da
Lagoa

Cachoeira do
Bom Jesus

Participantes

538

Campeche

Canasvieiras

Continental

Participantes por região

Lagoa da
Conceição

Pântano do
Sul

Ratones

Ribeirão da
Ilha

Participantes Por origem de distrito

538

Campeche Central

Audiência Final

Participantes por distrito da audiência

Estreito
Outros Municípios
Vila Aparecida
Trindade
Itacorubi
Córrego Grande

538
150

Capoeiras
Ingleses Centro
Carvoeira

Audiência Final

Participantes presencial

Visualização no YouTube

Participantes Por origem de distrito

São João do
Rio
Vermelho



Participantes por bairro

Coqueiros

Final

Santo
Antônio da
Lisboa

Centro

538 (100%)

Visualização YouTube

150

Ingleses do
Rio
Vermelho

Autoridades presentes

Jurerê
Rio Tavares Central
Agronômica
Lagoa
Pantanal
Ratones
Canasvieiras
Jardim Atlântico
Rio Vermelho
Saco dos Limões
Santinho
Vargem Grande
Abraão
Armação
José Mendes

25
24
24
24
19
18
15
14
14
13
13
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7

49

81

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

Acesse os dados completos no site:
ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

números gerais das manifestações:

sendo que destes:

313 representando entidades (39,90%)
472 não representando entidades (60,1%)
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

DADOS
GERAIS

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

RIBEIRÃO
DA ILHA

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

CANASVIEIRAS

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações
Manifestações Populares
Populares nas
nas

Audiências
Audiências Públicas
Públicas

RIO
VERMELHO

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

CACHOEIRA DO
BOM JESUS

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

STO. ANTÔNIO
DE LISBOA

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

LAGOA DA
CONCEIÇÃO

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

BARRA DA
LAGOA

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

PÂNTANO
DO SUL

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

SEDE
INSULAR

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

INGLESES DO
RIO VERMELHO

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

SEDE
CONTINENTAL

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

RATONES

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.2

Manifestações Populares nas

Audiências Públicas

CAMPECHE

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS

Acesse os dados completos no site: ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública
MANIFESTAÇÕES

94,95% das
manifestações foram

COMENTÁRIOS
MODALIDADE
CONSULTAS

CONSULTAS DISTINTAS

1478
1465

1353

Total

Total

94,95%
(94,95%)
esclarecimento

comentário

protocoladas via site, sendo 61 de forma física no
ipuf, pró cidadão e audiências públicas

48,85% sobre temas
especíﬁcos e 41,96%
sobre locais
ABRANGENCIA
3,34% (3,34%)
PESSOAS DISTINTAS

BAIRRO

990

70

Total

Total

PARTICIPAÇÃO POPULAR

48,85% (48,8…)

41,96% (41,9…)
tema

local

global

artigo
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

TEMAS mais

consultas por abrangência:

abordados:

ÍNDICES
CONSTRUTIVOS

ZONEAMENTO

Global 60,34%
Zoneamentos 5,67%
Índices e Taxas 4,64 %

LEGISLAÇÃO
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

bairros com MAIS

208

manifestações:

CAMPECHE, CENTRO E

95

INGLESES DO RIO VERMELHO
208

* Número de manifestações online
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

bairros com MENOS
manifestações:

BOM ABRIGO, CARVOEIRA
E BARRA DA LAGOA

13
12

13

* Número de manifestações online
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

entre as maiores prioridades por TEMAS:

INFRAESTRUTURA

ESPAÇOS PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS

ESGOTO

CALÇADAS

POSTOS DE SAÚDE

CALÇADAS

PRAÇAS

ESCOLAS

RUAS

QUADRAS
ESPORTIVAS

+

-

CICLOFAIXAS

PARTICIPAÇÃO POPULAR
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

dos que participaram da

ainda informaram na

dos quais:

consulta pública:

consulta que:

ocorrem ao menos

63,89% pessoas indicaram

45,33% tem problemas

2 dias na semana

que os bairros precisam de

de mobilidade urbana no

mais comércio ou serviços

começo e no ﬁm do dia

PRECISA DE MAIS COMÉRCIO OU SERVIÇOS
421
(36,11%)
QUANDO TEM PROBLEMA DE MOBILIDADE URBANA

QUANDO TEM PROBLEMA DE MOBILIDADE URBANA
24,68%

45,33%

22,79%

20,57%

28,02%
12,34%

16,20%

15,77%

Todos os dias

Nenhum dia

10,97%
3,34%

745 (63,89%)
sim

Inicio e final do dia

O dia inteiro

Final do dia

Não tem

ínicio do dia

2 vezes por semana

Todos os dias
exceto finais de
semana

1 vez por semana

nao

PARTICIPAÇÃO POPULAR
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

a pesquisa apontou nota média de 2,76 para as infraestruturas dos distritos de
ﬂorianópolis

NOTAS INFRAESTRUTURAS

2,76
Média

ARBORIZAÇÃO

CALÇADAS

ESCOLAS

PRAÇA

RUA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PONTOS DE ÔNIBUS

POSTOS DE SAÚDE

2,76

1,93

3,10

2,36

2,73

3,13

2,97

3,07

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

ESCALA DE NOTAS

5

0
PARTICIPAÇÃO POPULAR
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública

MODALIDADE

PESSOAS DISTINTAS

94,95%
(94,95%)
esclarecimento

comentário

95

Trindade

63

Rio Tavares

60

Ribeirão da Ilha

53

Córrego Grande

52

Jardim Atlântico

47

Itacorubi

44

Jurerê Internacional

43

Cachoeira do Bom Jesus

39

Lagoa da Conceição

38

Agronômica

36

Ratones

34

Pântano do Sul

31

São João do Rio Vermelho

31

Santo Antônio de Lisboa

29

Vargem Grande

26

Carianos

24

Jurerê

24

PARTICIPAÇÃO POPULAR

ABRANGENCIA

BAIRRO

1353

70

Total

Total

Total

Total

CONSULTAS POR RAMO DE ATIVIDADE

197

Ingleses do Rio Vermelho

CONSULTAS DISTINTAS

1465

208

Centro

CONSULTAS

Notas da
infraestruturas

990

CONSULTAS POR BAIRRO
Campeche

Mobilidade e
deslocamento

Prioridade de equipamentos,
infraestrutura e espaços públicos

Síntese das
manifestações

241

Profissional Liberal

217

Empresário(a)

196

Outro

156

Aposentado(a)

142

Funcionário Público

109

Prestador de Serviços
Dono(a) de casa
Comerciante
Estudante
Vendedor(a)

32
30
30
14

83

Índices e Taxas

68

ARTIGO

53

Campeche

50

(Em branco)

49

Santo Antônio de Lisboa

45

Incentivos e Instrumento…

37

Distrito sede Insular

31

Meio Ambiente e Paisag…

20

Mobilidade Urbana

20

Parcelamento do Solo

20

Habitação de Interesse S…

17

Canasvieiras

14

Ingleses do Rio Vermelho

14

Pântano do Sul

10

Cachoeira do Bom Jesus

9

Lagoa da Conceição

8

Ratones

8

Patrimônio Histórico

7

local

global

artigo

LUGARES QUE FREQUENTA
884

Zoneamentos

48,85% (48,8…)

41,96% (41,9…)
tema

CONSULTAS POR ABRANGENCIA
GLOBAL

298

(Em branco)

3,34% (3,34%)

79,00%

Supermercado

42,14%

Farmácia

39,07%

Praia

37,21%

Padaria
Praça

28,36%

Lojas

20,86%

Escola

20,29%

Outros

18,57%

Academia

18,43%

Igreja

11,50%
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública
Prioridade de equipamentos,
infraestrutura e espaços públicos

Síntese das
manifestações

20,73%

17,51% 16,11%
14,61% 13,64%
8,59%
2,90% 2,79% 2,58% 1,40%

Jardim Atlântico

Carvoeira

Coqueiros

Santa Mônica

Armação do Pânt…

Canasvieiras

Agronômica

Trindade

Pântano do Sul

Jurerê

Vargem Grande

Santo Antônio de…

Córrego Grande

Cachoeira do Bo…

Ratones

São João do Rio …

Lagoa da Conceiç…

Itacorubi

Ribeirão da Ilha

Rio Tavares

Ingleses do Rio V…

Centro

Campeche

89 69
50 45 32 29 29 28 26
23 22 22 19 18 18 17 15 14 13 12 11 11

25,93%

Ramo de atividade

421
(36,11%)

164

Postos de Saúde

Notas da
infraestruturas

PRECISA DE MAIS COMÉRCIO OU SERVIÇOS

Bairro - Quantidade de consultas distintas

PRIORIDADE DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Mobilidade e
deslocamento

745 (63,89%)
sim

sio

is
of

Pr

l
na

Li…

28,36%

(a)

o

lic

o

ári

n
cio

n

Fu

nao

(a)

o
ári

res

p
Em

PRIORIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO

Calçadas

tro

Ou

b
Pú

o
tad

en

os

Ap

ta

es

Pr

r
do

de

s

S

a)

o(

n
Do

a

as

ço

i
erv

c
de

te
te
(a)
an
an
or
i
d
d
c
r
e
tu
nd
Es
me
Ve
Co

PRIORIDADE DE INFRAESTRUTURAS

24,80%

Esgoto

18,88%

Calçadas

20,76%

Escolas

20,43%

Praças

Quadras de Esportes

16,69%

Ruas

Creches

16,39%

Parques

19,02%
16,03%

14,01%

Ciclofaixas

11,33%

Drenagem

10,13%

Pavimentação das Ruas

8,96%

Arborização
Outros

10,98%

12,04%

Decks e Trapiches na Orla

8,45%

Iluminação Pública
Centros Comunitários

9,24%

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Outros

4,12%

Outros

3,43%
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública
Síntese das
manifestações

Mobilidade e
deslocamento

Prioridade de equipamentos,
infraestrutura e espaços públicos

QUANDO TEM PROBLEMA DE MOBILIDADE URBANA

Notas da
infraestruturas

QUANDO TEM PROBLEMA DE MOBILIDADE URBANA
24,68%

45,33%

22,79%

20,57%

16,20%

15,77%

Todos os dias

Nenhum dia

28,02%
12,34%

10,97%
3,34%

Inicio e final do dia

O dia inteiro

Final do dia

Não tem

2 vezes por semana

ínicio do dia

Todos os dias
exceto finais de
semana

POR RAMO DE ATIVIDADE

POR BAIRRO

20,73%

Profissional Liberal

17,51%

Outro

16,11%

Empresário(a)

14,61%

Funcionário Público

13,64%

Aposentado(a)

8,59%

Prestador de Serviços
Dono(a) de casa

2,90%

Estudante

2,79%

Comerciante
Vendedor(a)

2,58%
1,40%

PARTICIPAÇÃO POPULAR

1 vez por semana

164

Campeche

89

Centro

69

Ingleses do Rio Vermelho

50
45

Rio Tavares
Ribeirão da Ilha
Itacorubi
Lagoa da Conceição
São João do Rio Vermelho
Ratones
Cachoeira do Bom Jesus
Córrego Grande
Santo Antônio de Lisboa
Vargem Grande
Jurerê
Pântano do Sul
Trindade

32
29
29
28
26
23
22
22
19
18
18
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3.3

Acesse os dados completos no site:

Manifestações Populares na

ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022

Consulta Pública
Mobilidade e
deslocamento

Prioridade de equipamentos,
infraestrutura e espaços públicos

Síntese das
manifestações

MANIFESTAÇÕES

NOTAS INFRAESTRUTURAS

931

2,76

Pessoas distintas

Média

Notas da
infraestruturas

ARBORIZAÇÃO

CALÇADAS

ESCOLAS

PRAÇA

RUA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PONTOS DE ÔNIBUS

POSTOS DE SAÚDE

2,76

1,93

3,10

2,36

2,73

3,13

2,97

3,07

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Nota por infraestrutura

Nota por ramo de atividade
Estudante

3,13

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Empresário(a)

3,10

ESCOLAS

Funcionário Público

3,07

POSTOS DE SAÚDE

2,97

PONTOS DE ÔNIBUS

2,76

ARBORIZAÇÃO

2,73

RUA

2,36

PRAÇA
CALÇADAS

1,93

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Nota por bairro

Ipanema

2,89

Bela Vista
Cerqueira César

2,82

Tapera

Profissional Liberal

2,77

...

Vendedor(a)

2,76

Vargem de Fora
Abraão

Prestador de Serviços

2,74

Aposentado(a)

2,70

Comerciante

2,68

Santo Antônio de Lisboa

Dono(a) de casa

2,65

Praia do Matadeiro

Outro

5,00

Kobrasol

2,97

2,60

Daniela
Jurerê Internacional
Coqueiros

Agronômica
Estreito

4,25
4,00
3,88
3,88
3,81
3,75
3,53
3,38
3,37
3,35
3,21
3,21
3,19
3,13
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IMPACTO DAS PROPOSTAS NA
INFRAESTRUTURA URBANA
E COMUNITÁRIA

A ﬁm de identiﬁcar os impactos das
propostas nas Áreas de Desenvolvimento
Incentivado I (ADI-I) foram analisados os
impactos nas infraestruturas urbanas e
comunitárias, com foco especial no sistema
de esgotamento sanitário. Ainda, foram
desenvolvidas estimativas da capacidade
populacional que pode ser absorvida a
médio prazo, por meio da aplicação dos
incentivos previstos na proposta.

O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE) para o ano de 2021 estima
que o Município de Florianópolis teria
uma população de 516.542 habitantes, um
crescimento populacional de pouco mais
de 95 mil habitantes em relação ao CENSO
do ano de 2010, o que representaria uma
média de crescimento anual calculada entre
8 e 9 mil habitantes. Para ﬁns de cálculo
simpliﬁcado de incremento populacional,
se considerada a média de crescimento
dos últimos anos, para os próximos 10 anos,
o município terá um acréscimo estimado
total de 86.640 novos habitantes até 2031.

IESTUDOS
MPACTOSTÉCNICOS:
DA PROPOMOBILIDADE
STA NA INURBANA
FRAESTRUTURA

Com o objetivo de
enfrentar esse
incremento
populacional,
induzindo
o crescimento por meio de ações de
planejamento urbano, foram propostas
reformulações no modelo de urbanização
tendencial do município. A ﬁm de garantir
o equilíbrio das funções da cidade, com
a correta aplicação das proporções dos
demais usos nas centralidades distritais,
foram propostas as ADI-I cujos incentivos
pretendem o desenvolvimento equilibrado
das centralidades locais, de modo a diminuir
os deslocamentos pendulares da população
em busca de serviços e atividades, induzir o
desenvolvimento orientado ao transporte e
a produção habitacional de interesse social.
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CAPACIDADE POPULACIONAL DAS ADI-I

Dentro das ADI-I buscou-se identiﬁcar as
áreas com maior facilidade de renovação,
ou seja, lotes que teriam maior possibilidade
de transformação de suas tipologias atuais
- em geral ediﬁcações de dois pavimentos
junto às vias, por tipologias mais apropriadas
aos usos mistos e deixando os recuos viários
previstos em lei. Assim, foram deﬁnidos
critérios gerais que possibilitam aproximar
do atual padrão de uso e ocupação do solo,
no sentido de obter uma estimativa da
capacidade populacional possibilitada pela
proposta, nos 12 distritos administrativos e
no Município como um todo. Diante disso,
foi adotado o seguinte método de análise:
1. A partir das vias e recortes territoriais
classiﬁcados
como
Áreas
de
Desenvolvimento
Incentivado
(ADI-I),
totalizando 249 trechos de vias e triângulo
central, selecionou-se os lotes que poderão
receber incentivos;
2. Foram excluídas as porções atingidas
pelos zoneamentos de APP, APL, ACI e AVL;
3. As glebas acima de 20.000 m² foram
excluídas das estimativas, por conﬁgurarem
áreas em que provavelmente se necessitaria
de urbanização, ou seja, demandam outras
ações para sua transformação;

construído atual de até 0,5, como forma de
representar as áreas com maior potencial
de transformação;
5. Em tais lotes, calculou-se a área
construtiva
adicional
resultante
dos
coeﬁcientes de aproveitamento máximo
atuais e dos coeﬁcientes incentivados em
estudo;

jÄj%-¤½-vUjv¯½§Ä½UÜ%UUvjv¯%U
jŵƱĞƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóş
ėĞƱƛóŪƣĸŵƛŨóēČŵ

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵ
ŨôǗŇŨŵóƱƹóş̴

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵ
ŇŪĐĞŪƱŇǑŵ%U̵

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵƱŵƱóş

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşƛĞƣŇėĞŪĐŇóş͙̈̆β͚

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĐŵŨĞƛĐŇóş͙̃̆β͚

͇̃̅̃̆̆

͇͇̃̄̆́́́́́Ũ̵

͇͇̂̇̃́́́́́Ũ̵

͇͇̄̊̈́́́́́Ũ̵

͇͇̃̊̈̈̆́́́Ũ̵

͇͇̊̊̃̆́́́Ũ̵

6. Nesse potencial construtivo adicional, foi
aplicado o percentual de 75% - posto que
essa foi a proporção entre usos residenciais
e não residenciais observada no Município;

Cálculo de potencial construtivo adicional nas ADI-I

7. Dos 75% de uso residencial, foi aplicado
índice de 0,80 de área privativa (calculado a
partir dos estudos realizados considerando
empreendimentos licenciados no ano de
2021);
8. Foram simulados apartamentos de 70 m²
com dois dormitórios e população residente
de 2,85 pessoas por unidade residencial
calculados pelo IBGE.
Conforme demonstrado na tabela ao
lado, a capacidade populacional nas ADI-I,
considerando que todas sejam implantadas
em sua totalidade, é estimada em quase
970 mil habitantes.

jÄj%-¤U%%-%-¯Ä¤§½-¤¤ÄjUvjv¯%U
CÁLCULO DE SURPOTE POPULACIONAL NAS ADI
ƛĞóƘƛŇǑóƱŇǑóĞƣƱŇŨóėó

vǫƹŪŇėóėĞƣƛĞƣŇėĞŪĐŇóŇƣ͙̈́Ũ̵Đóėó͚

óƘóĐŇėóėĞėĞƣƹƘŵƛƱĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş%U

͇͇̃̄̉̃́́́́Ũ̵

͇̄̅́̃̉̆ƹŪŇė

͇̊̇̊̉̂̃ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

Cálculo de capacidade de populacional nas ADI-I

4. Dos lotes resultantes da aplicação dos
critérios descritos selecionou-se aqueles
com
coeﬁciente
de
aproveitamento

1 Considerando o Coeﬁciente de Aproveitamento Máximo deﬁnido no Anexo F01 - TABELA DE LIMITES DE
OCUPAÇÃO do zoneamento aplicado sobre os lotes em análise.
2 Considerando a aplicação de Coeﬁciente de Aproveitamento Incentivado de +1 sobre os lotes em análise.
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CAPACIDADE POPULACIONAL DAS ADI-I COM
INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Considerando as ADI-I com infraestrutura de sistema de esgotamento sanitário em operação,
foram calculados os potenciais construtivos adicionais e a capacidade de populacional
nessas áreas, reﬂetindo no cenário das tabelas abaixo

jÄj%-¤½-vUjv¯½§Ä½UÜ%UUvjv¯%Ut§-%-%--¯G½¯vU½§U-t¤-§!
jŵƱĞƣĐŵŨƘŵƱĞŪĐŇóş
ėĞƱƛóŪƣĸŵƛŨóēČŵ

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵ
ŨôǗŇŨŵóƱƹóş

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵ
ŇŪĐĞŪƱŇǑŵ%U

¤ŵƱĞŪĐŇóşĐŵŪƣƱƛƹƱŇǑŵƱŵƱóş

͇̉́́́

͇͇̊̊̆́́́́Ũ̵

͇͇̆̄́́́́́Ũ̵

͇͇̂̆̃̆́́́́Ũ̵

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşƛĞƣŇėĞŪĐŇóş͙̈̆β͚

A capacidade populacional na ADI-I com sistema de esgotamento sanitário em operação
foi estimada em 372.535 habitantes. Portanto, em um cenário otimista, 100% do crescimento
populacional previsto para os próximos 10 anos pode ser incorporado às áreas de ADI-I com
infraestrutura, sem necessidade de ampliação e espraiamento da mancha urbana.
-v§U¯%¤U%%-¤¤ÄjUvj%%Ut§-%-%--¯G½¯vU½§U-t¤-§!-§-Fj-â¯vtvO
Ä§v

¤ĞƛĐĞŪƱƹóşĐŵŨĞƛĐŇóş͙̃̆β͚

͇͇̂̂̅̄̈̆́́Ũ̵

¯ĞŨŇŪĐĞŪƱŇǑŵƣĞŨ%U
͙-v§U½-v%-vUj͚

̃̆βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ ̆́βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U
%U
͙-v§UUv½-§t-%U§U͚

̈̆βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U

̂́́βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U
͙-v§U½Ut͚

͇̉̇̇̅́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

͇͇̄̉̂̃̆́́Ũ̵

Cálculo de potencial construtivo adicional nas ADI-I com rede de esgoto sanitário em operação

UŪĐƛĞŨĞŪƱŵ
ƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşĞŨ%U

͇̃̂̇̇́

͇̅̄̄̃́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

͇̇̅̊̉́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

UŪĐƛĞŨĞŪƱŵ
ƘŵƘƹşóĐŇŵŪóşŪŵ
ƛĞƣƱóŪƱĞėóĐŇėóėĞ

͇̉̇̇̅́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

͇̇̅̊̉́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

͇̅̄̄̃́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

͇̃̂̇̇́ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

-ǗƘóŪƣČŵėóŨóŪĐŁó
ƹƛďóŪó

̈̇̈Łó

̆̈̆Łó

̄̉̄Łó

̂̊̂Łó

¤U%%-%-¯Ä¤§½-¤¤ÄjUvjv¯%Ut§-%-%--¯G½¯vU½§U-t¤-§!

WŪėŇĐĞėĞôƛĞóƘƛŇǑóƱŇǑó

vǫƹŪŇėóėĞƣƛĞƣŇėĞŪĐŇóŇƣ͙̈́Ũ̵Đóėó͚

óƘóĐŇėóėĞėĞƣƹƘŵƛƱĞƘŵƘƹşóĐŇŵŪóş%U

͇͇̊̂̆́́́́Ũ̵

͇̂̄́̈̂̅ƹŪŇė

͇̄̈̃̆̄̆ŁóďŇƱóŪƱĞƣ

Capacidade populacional nas ADI-I com rede de esgoto sanitário em operação

Cenários da capacidade populacional da ADI-I com sistema de esgotamento sanitário em
operação e reﬂexos na mancha urbana

Partindo da mancha urbana necessária para recepcionar a nova urbanização, foram
simulados os custos para o provisionamento de infraestrutura. Os custos apresentados
foram estimados a partir da atualização dos valores utilizados no estudo da Iniciativa Cidades
Emergentes e Sustentáveis, ﬁnanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) no município de Florianópolis. A aplicação destes custos sobre os cinco cenários
apresentados na Tabela 05 resulta nos seguintes investimentos necessários em infraestrutura
conforme reﬂexos dos cenários na expansão da mancha urbana.
Ä¯½¯¤§Ut¤jv½!%-UvF§-¯½§Ä½Ä§v¯-v§U¯¤§-¯-v½%¯
¯ĞŨŇŪĐĞŪƱŇǑŵƣĞŨ%U
͙-v§U½-v%-vUj͚
ƹƣƱŵƱŵƱóşėĞ
ƹƛďóŪŇǢóēČŵĐŵŪĸŵƛŨĞ
ƛĞĸşĞǗŵƣėŵƣĐĞŪôƛŇŵƣ
ŪóĞǗƘóŪƣČŵėó
ŨóŪĐŁóƹƛďóŪó
͙§tU͚

͈̆́̂̄

̃̆βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ ̆́βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U
%U
͙-v§UUv½-§t-%U§U͚

͈̄̈̆̉

͈̃̆́̄

̈̆βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U

̂́́βėŵŇŪĐƛĞŨĞŪƱŵĞŨ%U
͙-v§U½Ut͚

͈̂̃̅̉

́

Cenários da capacidade populacional da ADI-I com sistema de esgotamento sanitário em
operação e reﬂexos na mancha urbana
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IMPACTOS DA PROPOSTA DE ADI-I

Ut¤½%¯¤§¤¯½¯v¯%U¯½§U½¯

Trazendo a mesma lógica de áreas com
potencial de transformação providas de
sistema de esgotamento sanitário para os
distritos, conforme a Tabela 07, observase que Sede Continental, Sede Insular,
Ingleses e Canasvieiras, nesta ordem, foram
os que apresentaram as maiores áreas
com potencial de transformação dotadas
de sistema de esgotamento sanitário. Para
esses distritos, a relação entre a área dos
lotes com rede de esgoto e a área total dos
lotes indicados como ADI-I, resultou em
74%, 80%, 35% e 58% respectivamente.
Por outro lado, os distritos Campeche,
Rio Vermelho, Ingleses e Ribeirão da Ilha

teriam maior somatório de áreas indicadas
com ADI-I sem esgotamento sanitário em
operação, sendo que praticamente todas
as ADI-I de Campeche e Rio Vermelho
necessitam
de
implementação
de
saneamento; e 65% das ADI-I nos Ingleses e
75% no Ribeirão também seriam deﬁcitárias
nesse quesito.

A tabela ao lado traz o compilado dos dados
de áreas com sistema de esgotamento
sanitário em operação por distrito
administrativo

%ŇƣƱƛŇƱŵ

jŵƱĞƣƱŵƱóş

ƛĞóƱŵƱóş͙Łó͚

βƛĞóƣĐŵŨƣŇƣƱĞŨóėĞĞƣĹŵƱŵĞŨŵƘĞƛóēČŵĞŨƛĞşóēČŵóŵ
ƱŵƱóş

ĐƛğƣĐŇŨŵŇŪĐĞŪƱŇǑóėŵƱŵƱóş
͙Ũ̵͚

¯ĞėĞŵŪƱŇŪĞŪƱóş

͇̄̇̈́

̂̈̆

̈̅β

͇͇̇̊̊̅̂̉̇

¯ĞėĞUŪƣƹşóƛ

͇̃̉̊̆

̂̉̆

̉́β

͇͇̅̊̊̂̊̂̆

UŪĹşĞƣĞƣ

͇̄̃̂̅

̃́̆

̄̆β

͇͇̅̊̇̆̃̅̂

óŪóƣǑŇĞŇƛóƣ

̉̇̈

̈̇

̆̉β

͇͇̃́̅̊̇̃̇

§ŇďĞŇƛČŵėóUşŁó

͇̄́̅̇

̂̇̅

̃̆β

͇͇̄̊̇̅̊̄̈

óĐŁŵĞŇƛóėŵŵŨ
eĞƣƹƣ

͇̂́̊̈

͈̊̄̃̊

̃̊β

͇͇̃̆̂̊́̇̅

¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵėĞ
jŇƣďŵó

̅̆̃

̉̃

̄̅β

͇͇̂̈̄̊́̆̂

jóĹŵóėó
ŵŪĐĞŇēČŵ

̇̂̈

̅̆

̆̂β

͇̊̃̈̂̅̉

óƛƛóėójóĹŵó

̄̉̅

͈̃̂̇̆

̊̅β

͇̅̆̂̄̆

óŨƘĞĐŁĞ

͇̅̂̃̉

̄̂̇

́β

͇͇̇̅́̈̄̅̇

§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ

͇̃̉̃̊

̂̈̅

́β

͇͇̄̄̈̇̉̄̉

¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹş

̉̄̇

̆̃

́β

͇̊̂̅̄̃̇

§óƱŵŪĞƣ

̃̄̅

̄̂

́β

͇̅̇̊̂̂̃

Cálculo de potencial construtivo adicional nas ADI-I com rede de esgoto sanitário em operação
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS POR DISTRITO

Ribeirão da Ilha

R$ 25 milhões

R$ 22.661.078,43

R$ 20 milhões
R$ 16.995.808,82
R$ 15 milhões
R$ 11.330.539,22

Considerando que grande parte das áreas
incentivadas já possuem algumas das
infraestruturas básicas, exceto o sistema
de esgotamento sanitário, foi elaborada
uma análise de impacto da proposta
na infraestrutura com foco neste item.
Foram consideradas as áreas totais a
serem incentivadas por distrito e ainda,
descontando aquelas que já possuem
sistema de esgotamento sanitário, a ﬁm
de chegar mais próximo da realidade de
cada local. Assim, foram calculadas as
estimativas de custos para implantação
desta infraestrutura por distrito.

efetivadas de maneira instantânea e
consecutivas, mas dependerão de fatores
externos à própria proposta de revisão
do Plano Diretor, como por exemplo a
situação da economia nacional e regional,
a oferta e demanda de compra de imóveis,
entre outros fatores. O presente estudo
considerou cenários de implantação das
ADI-I por distrito, a ﬁm de simular os custos
de infraestrutura em redes de esgoto para
cada cenário. Os cenários consideraram
implantações graduais de 25% da área total
de ADI-I em cada distrito.

Sabendo que as propostas não serão

R$ 10 milhões
R$ 5.665.269,61
R$ 5 milhões

R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%

Canasvieiras
R$ 7 milhões
R$ 5.880.826,21

R$ 6 milhões
R$ 5 milhões

R$ 4.410.619,66

R$ 4 milhões
R$ 2.940.413,10

R$ 3 milhões
R$ 2 milhões

R$ 1.470.206,55

R$ 1 milhão
R$
CENÁRIO 1 - 25%

IMPACTOS DA PROPOSTA NA INFRAESTRUTURA

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS POR DISTRITO

São João do Rio Vermelho
R$ 35 mil

Santo Antônio de Lisboa

R$ 32.057.165,34

R$ 12 milhões
R$ 9.970.874,51

R$ 30 mil
R$ 10 milhões

R$ 24.042.851,51

R$ 25 mil

R$ 7.478.155,88

R$ 8 milhões

R$ 20 mil
R$ 16.028.567,67

R$ 6 milhões

R$ 4.985.437,25

R$ 15 mil
R$ 10 mil

R$ 4 milhões

R$ 8.014.283,84

R$ 2.492.718,63
R$ 2 milhões

R$ 5 mil

R$

R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 4 - 100%

Cachoeira do Bom Jesus

CENÁRIO 2 - 50%

R$ 4,5 milhões

R$ 12.203.064,43
R$ 12 milhões

R$ 4.062.412,84

R$ 4 milhões
R$ 3,5 milhões

R$ 3.046.809,63

R$ 9.152.298,32

R$ 10 milhões

CENÁRIO 4 - 100%

Lagoa da Conceição

R$ 14 milhões

R$ 3 milhões

R$ 8 milhões

R$ 2,5 milhões

R$ 6.101.532,21
R$ 6 milhões
R$ 4 milhões

CENÁRIO 3 - 75%

R$ 2.031.206,42

R$ 2 milhões
R$ 1,5 milhão

R$ 3.050.766,11

R$ 1.015.603,21
R$ 1 milhão

R$ 2 milhões

R$ 500 mil

R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%

IMPACTOS DA PROPOSTA NA INFRAESTRUTURA

R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS POR DISTRITO

Barra da Lagoa

Sede Insular
R$ 8 milhões

R$ 300 mil
R$ 239.323,10

R$ 250 mil

R$ 6.816.747.17

R$ 7 milhões
R$ 6 milhões
R$ 5.112.560.38

R$ 200 mil

R$ 179.492,32

R$ 5 milhões
R$ 4 milhões

R$ 150 mil

R$ 3.408.373.59

R$ 119.661,55
R$ 3 milhões

R$ 100 mil
R$ 2 milhões

R$ 59.830,77
R$ 50 mil

R$ 1 milhão

R$

R$

CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

R$ 1.704.186.79

CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 4 - 100%

Pântano do Sul

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%

Ingleses do Rio Vermelho

R$ 12 milhões

R$ 30 milhões

R$ 9.580.293,32

R$ 10 milhões

R$ 24.549.501,63

R$ 25 milhões

R$ 8 milhões

R$ 7.185.219,99

R$ 6 milhões

R$ 18.412.126,22

R$ 20 milhões

R$ 15 milhões

R$ 4.790.146,66

R$ 4 milhões

R$ 12.274.750,82

R$ 10 milhões

R$ 2.395.073,33

R$ 6.137.375,41

R$ 2 milhões

R$ 5 milhões

R$

R$

CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%

IMPACTOS DA PROPOSTA NA INFRAESTRUTURA

CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS POR DISTRITO

Sede Continental
R$ 9 milhões

R$ 8.382.756,66

R$ 8 milhões
R$ 7 milhões

R$ 6.287.067,49

R$ 6 milhões
R$ 5 milhões

R$ 4.191.378,33

R$ 4 milhões
R$ 3 milhões

R$ 2.095.689,16

R$ 2 milhões
R$ 1 milhão
R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%

Ratones
R$ 5.711.328,71

R$ 6 milhões

R$ 5 milhões
R$ 4.283.496,53
R$ 4 milhões
R$ 2.855.664,36

R$ 3 milhões

R$ 2 milhões

R$ 1.427.832,18

R$ 1 milhão

R$
CENÁRIO 1 - 25%

CENÁRIO 2 - 50%

CENÁRIO 3 - 75%

CENÁRIO 4 - 100%
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ESTIMATIVAS DE AMPLIAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS COMUNITÁRIAS

Com base no crescimento populacional
até 2031 estimado em um acréscimo de
86.640 habitantes, tem-se a necessidade
de ampliação das áreas e equipamentos
públicos comunitários. Considerando a
reorganização do território e a criação de
centralidades locais, são apresentadas
estimativas gerais para o município e
relacionadas aos impactos em cada distrito
nas tabelas a seguir.
É importante ressaltar que o incremento
em unidades de saúde e educação pode,

em tese, ser inferior ao previsto caso
substituído por ampliações nas unidades
já existentes. O adensamento populacional
em áreas já infraestruturadas, privilegia
inclusive este tipo de incremento. Ao
contrário do adensamento, o espraiamento
da mancha urbana (cenário tendencial),
impacta diretamente no quantitativo de
áreas e unidades estimado, haja vista a
quantidade de população a ser atendida e
sua distribuição dispersa no território.

Ut¤½%¯¤§¤¯½¯v¯%U¯½§U½¯
%ŇƣƱƛŇƱŵ

jóǢĞƛ͙Łó͚

¯óƺėĞ

-ėƹĐóēČŵ

¯ĞėĞŵŪƱŇŪĞŪƱóş

͇͈̅̂̃̃̂̉Ũ̵

̃ƹŪŇėóėĞƣ

̅ƹŪŇėóėĞƣ

¯ĞėĞUŪƣƹşóƛ

͇͈̃̊̅̃̂́Ũ̵

̂ƹŪŇėóėĞ

̄ƹŪŇėóėĞƣ

UŪĹşĞƣĞƣ

͇͈̃̊̃̇̄̈Ũ̵

̂ƹŪŇėóėĞ

̄ƹŪŇėóėĞƣ

óŪóƣǑŇĞŇƛóƣ

͇͈̂̃́̈̊̊Ũ̵

͟

̂ƹŪŇėóėĞ

§ŇďĞŇƛČŵėóUşŁó

͇͈̃̄̄̇̉̃Ũ̵

̂ƹŪŇėóėĞ

̃ƹŪŇėóėĞƣ

óĐŁŵĞŇƛóėŵŵŨ
eĞƣƹƣ

͇͈̂̅̉̅̇̈Ũ̵

́

̂ƹŪŇėóėĞ

¯óŪƱŵŪƱŸŪŇŵėĞ
jŇƣďŵó

͇͈̂́̃̅̊̆Ũ̵

́

̂ƹŪŇėóėĞ

jóĹŵóėó
ŵŪĐĞŇēČŵ

͈̆̅̇̅̅Ũ̵

́

̂ƹŪŇėóėĞ

óƛƛóėójóĹŵó

͈̃̇̇́Ũ̵

́

́

óŨƘĞĐŁĞ

͇͈̄̈̈̇̄̂Ũ̵

̂ƹŪŇėóėĞ

̅ƹŪŇėóėĞƣ

§ŇŵÜĞƛŨĞşŁŵ

͇͈̂̊̊́̃̂Ũ̵

̂ƹŪŇėóėĞ

̃ƹŪŇėóėĞƣ

¤üŪƱóŪŵėŵ¯ƹş

͈̆̄̉̉̉Ũ̵

̃ƹŪŇėóėĞƣ

̂ƹŪŇėóėĞ

§óƱŵŪĞƣ

͈̃̈̇̅̉Ũ̵

́

̂ƹŪŇėóėĞ

Ut¤½%¯¤§¤¯½¯v¯%U¯½§U½¯
%ŇƣƱƛŇƱŵ

jóǢĞƛ͙Łó͚

¯óƺėĞ

-ėƹĐóēČŵ

ŪŵėĞ̃́̃̂

͈̃̃̈̈

̆́ƹŪŇėóėĞƣ

̂̇̊ƹŪŇėóėĞƣ

¤ƛŵŘĞēČŵ̃́̄̂

͈̃̄́́̃

̆̊ƹŪŇėóėĞƣ

̂̊̄ƹŪŇėóėĞƣ

UŪĐƛĞŨĞŪƱŵ

͈̃̄̃

̊ƹŪŇėóėĞƣ

̃̅ƹŪŇėóėĞƣ
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MATRIZ DE IMPACTOS DA REVISÃO

Ut¤½¯%¯¤§¤¯½¯

Uv¯½§Ät-v½¯Ä§vW¯½U¯-ív-t-v½¯-¯¤-WFU¯

¤½§UtvU͈¤U¯G-t-§½-¤ÅjU

¤§-jt-v½%¯j

G-¯½%¤jW½UÄ§v

tUjU%%-Ä§v

j-GU¯j!-§-%!

½-t¯%
§-ÜU¯

¤§¤¯½¯%§-ÜU¯

tĞşŁŵƛŇóėó
GĞƣƱČŵ

¯ĞĹƹƛóŪēóeƹƛŉėŇĐó ¤óƛƱŇĐŇƘóēČŵ¯ŵĐŇóş

UŪǑĞƣƱŇŨĞŪƱŵƣ
¤ƺďşŇĐŵƣ

¯ĞƛǑŇēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ

¯ĞĹƹƛóŪēó¤ƺďşŇĐó

¯óŪĞóŨĞŪƱŵ
ôƣŇĐŵ

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

½ƛóŪƣƘŵƛƱĞ
ŵşĞƱŇǑŵ

UŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóėóƣ
ÜŇóƣ

-ƣƘóēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ
ŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ

-ƣƘóēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ
jóǢĞƛ

ƹşƱƹƛó

¤óƱƛŇŨŸŪŇŵ
OŇƣƱŶƛŇĐŵĞ
¤óŇƣóĹŉƣƱŇĐŵ

ƹŨĞŪƱŵėŵ
¤óƛĐĞşóŨĞŪƱŵ
§ĞĹƹşóƛ

-ƚƹŇşŉďƛŇŵėó
%ĞŪƣŇėóėĞ

%ŇǑĞƛƣŇĸŇĐóēČŵėĞ
Äƣŵƣ

§ĞĹƹşóƛŇǢóēČŵ
ÄƛďóŪŉƣƱŇĐóĞ
FƹŪėŇôƛŇó

UŪĐşƹƣČŵ¯ŵĐŇóş

ĸĞƛƱóĞ§ĞėƹēČŵ
ėĞƹƣƱŵƣėĞ
OóďŇƱóēČŵ

-ĐŵŪŵŨŇójŵĐóş

%ĞƣĞŪǑŵşǑŇŨĞŪƱŵ
-ĐŵŪŸŨŇĐŵ

ƛşó

tĞŇŵŨďŇĞŪƱĞ

§ĞƣŇşŇģŪĐŇóĞ
tƹėóŪēóƣ
şŇŨôƱŇĐóƣ

¦ƹóşŇėóėĞėóƣ
-ėŇĸŇĐóēƓĞƣĞ
¯ƹƣƱĞŪƱóďŇşŇėóėĞ

%¯

́̂

ėĞƚƹóēČŵėĞĐŵŪƱĞƺėŵ͈ėŇĸĞƛĞŪĐŇóŪėŵĞĐŵƛƛŇĹŇŪėŵ
ŇŪĐŵŪĹƛƹģŪĐŇóƣėĞĐŵŪĐĞŇƱŵƣ͊

̉͊̂̄͊̂̆͊̂̇

́̃

ƘƛŇŨŵƛóŨĞŪƱŵėĞĐŵŪƱĞƺėŵƘóƛóƱŵƛŪóƛóşĞĹŇƣşóēČŵ
ŨóŇƣĐşóƛóĞĸóĐŇşŇƱóƛóƣƹóóƘşŇĐóēČŵ͈ƛĞėƹǢŇŪėŵƘƛŵĐĞƣƣŵƣ
ĞƱƛóŨŇƱóēƓĞƣŇŪƱĞƛŪóƣ͊

̉͊̂̄͊̂̆͊̂̇

́̄

UŪĐŵƛƘŵƛóēČŵėĞĐŵŪƱĞƺėŵƣėŇƣƘŵƣƱŵƣĞŨ%ĞĐƛĞƱŵĞ
UŪƣƱƛƹēƓĞƣvŵƛŨóƱŇǑóƣ͊

̉͊̂̄͊̂̆͊̂̇

́̅

ėĞƚƹóēČŵėĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣƱğĐŪŇĐŵƣĐŵŪƣŇėĞƛóŪėŵó
ƛĞóşŇėóėĞėŵtƹŪŇĐŉƘŇŵ͊

̉͊̂̄͊̂̆͊̂̇

́̆

¤ŵƣƣŇďŇşŇƱóƛėĞƱóşŁóŨĞŪƱŵƣƱğĐŪŇĐŵƣĞŨƛĞĹƹşóŨĞŪƱóēƓĞƣ
ƘŵƣƱĞƛŇŵƛĞƣ͊

̉͊̂̄͊̂̆͊̂̇

́̇

§ĞėƹēČŵėóĞǗŇĹģŪĐŇóėĞǑóĹóƣėĞĞƣƱóĐŇŵŪóŨĞŪƱŵƘóƛó
ǑĞŉĐƹşŵƣóƹƱŵŨŵƱŵƛĞƣĞŨĞŨƘƛĞĞŪėŇŨĞŪƱŵƣƛĞƣŇėĞŪĐŇóŇƣ
ĞĐŵŨĞƛĐŇóŇƣ͇

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

́̈

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƘóƛóƚƹĞƘƛŵŘĞƱŵƣėĞƚƹóşŇĸŇĐóēČŵ
ǑŇôƛŇóĞŪǑŵşǑóŨŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóĐŇĐşŵǑŇôƛŇóĞóóĐĞƣƣŵóŵƛşó͊

̄͊̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

́̉

UŪƣĞƛēČŵėĞĐƛŇƱğƛŇŵƣƘóƛóĞėŇĸŇĐóēƓĞƣĞŨǑŇóƣ
ƘóŪŵƛüŨŇĐóƣ͊

̄͊̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

́̊

ƛŇóĞǗŇĹģŪĐŇóƣƘóƛóŇŨƘşóŪƱóēČŵėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóƣėĞ
óƘŵŇŵóŵƣĐŇĐşŇƣƱóƣ͙ƘóƛóĐŇĐşŵƣ͈ďŇĐŇĐşĞƱôƛŇŵƣĞǑĞƣƱŇôƛŇŵƣ͚ĞŨ
¤G½ƣ͊

̄͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̂́

¤ŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞŇŨƘşóŪƱóēČŵėĞǑŇóƣėĞóƱğ̂̃ŨĞƱƛŵƣėĞ
ĐóŇǗó͈ĞŨşŵƱóŨĞŪƱŵƣ͈şŇŨŇƱóėŵƣóŵƣĐóƣŵƣĞƣƘĞĐŉĸŇĐŵƣ
óƘƛŵǑóėŵƣ͊

̄͊̉͊̂́͊̂̂

̂̂

UŪĐşƹƣČŵėĞƘóƛôĹƛóĸŵƚƹĞėôĸşĞǗŇďŇşŇėóėĞŪóĞşóďŵƛóēČŵĞ
ĞǗĞĐƹēČŵėĞƘƛŵŘĞƱŵƣėĞƚƹóşŇĸŇĐóēČŵėĞǑŇóƣ͊

̉͊̂̂

̂̃

§ĞėƹēČŵėŵƣƛóŇŵƣėĞĐƹƛǑóƱƹƛóĞŨŇŪƱĞƛƣĞĐēƓĞƣėĞǑŇóƣ͈
óƹŨĞŪƱóŪėŵóôƛĞóėĞĐóşēóėó͈óƣĞĹƹƛóŪēóǑŇôƛŇóĞ
ėŇŨŇŪƹŇŪėŵóėŇƣƱüŪĐŇóėóƣƱƛóǑĞƣƣŇóƣėĞƘĞėĞƣƱƛĞƣ͊

̄͊̂̂

̂̄

UŪƣĞƛēČŵėĞėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵƘĞƛŨŇƱŇŪėŵŵƣŶƛĹČŵƣėĞ
ƘşóŪĞŘóŨĞŪƱŵƛĞóşŵĐóƛóǑŇóƘƛŵŘĞƱóėó͈ėĞƣėĞƚƹĞ
óƱĞŪėóŨóŵƣŵďŘĞƱŇǑŵƣƘƛŇŪĐŇƘóŇƣėĞĐŵŪĞĐƱŇǑŇėóėĞ͈
ŨŵďŇşŇėóėĞĞŇŪƱĞƛĞƣƣĞƘƺďşŇĐŵ͊

̉͊̂̂

̂̅

UŪƣĞƛēČŵėĞėĞĸŇŪŇēƓĞƣĞĐƛŇƱğƛŇŵƣƘóƛóĞǗĞĐƹēČŵėĞ
Đóşēóėóƣ͊

̄͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̂̆

GóƛóŪƱŇóėŵƘƛŵĐĞƣƣŵƘóƛƱŇĐŇƘóƱŇǑŵŪóĹĞƣƱČŵėóƘŵşŉƱŇĐó
ƹƛďóŪó͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̂̇

½ƛóŪƣƘóƛģŪĐŇóĞóĐĞƣƣŵóƣŇŪĸŵƛŨóēƓĞƣ͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̂̈

ƛŇóēČŵėĞĐóŪóŇƣėĞĐŵŨƹŪŇĐóēČŵ͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̂̉

ƛƱŇĐƹşóēČŵĐŵŨóƣŵĐŇĞėóėĞĐŇǑŇş͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̂̊

GóƛóŪƱŇóėóĹĞƣƱČŵėĞŨŵĐƛôƱŇĐóėóĐŇėóėĞ͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̃́

tŵėĞƛŪŇǢóēČŵėŵƣŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵƣėŵ¯ŇƣƱĞŨótƹŪŇĐŇƘóşėĞ
GĞƣƱČŵėó¤ŵşŉƱŇĐóÄƛďóŪó͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̃̂

§ĞŵƛĹóŪŇǢóēČŵėŵ¯ŇƣƱĞŨóėĞUŪĸŵƛŨóēƓĞƣtƹŪŇĐŇƘóş͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̃̃

§ĞŵƛĹóŪŇǢóēČŵėŵ¯ŇƣƱĞŨóėĞǑóşŇóēČŵėĞUŪėŇĐóėŵƛĞƣėŵ
%ĞƣĞŨƘĞŪŁŵÄƛďóŪŵ͊

̂́͊̂̂͊̂̇

̃̄

§ĞŵƛĹóŪŇǢóēČŵėŵ¯ŇƣƱĞŨóėĞĐŵŨƘóŪŁóŨĞŪƱŵĞ
ŵŪƱƛŵşĞėŵ¤şóŪŵ%ŇƛĞƱŵƛ͊

̃̅

şƱĞƛóēČŵėóĸƛóēČŵŇėĞóşƘóƛóƹŪŇėóėĞƣƛĞƣŇėĞŪĐŇóŇƣ͈
óėĞƚƹóŪėŵ͟ƣĞąƛĞóşŇėóėĞėóƣŁóďŇƱóēƓĞƣĞǗŇƣƱĞŪƱĞƣ͊

̂́͊̂̂͊̂̇
̇͊̉͊̊͊̂́͊̂̂͊̂̄͊
̂̆

̃̆

§ĞĹƛóėŇĸĞƛĞŪĐŇóėóƘóƛóėŵóēČŵėĞôƛĞóƣƘƹďşŇĐóƣĞŨ
ėĞƣŨĞŨďƛóŨĞŪƱŵƣėĞóĐŵƛėŵĐŵŨôƛĞóėŵƱĞƛƛĞŪŵ͊

̃̇

jŇŨŇƱóóôƛĞóŨôǗŇŨóėóĹşĞďóƘóƛóėĞƣŨĞŨďƛóŨĞŪƱŵƣ͊

̃̈

şƱĞƛóēČŵėóƱĞƛŨŇŪŵşŵĹŇóėóƣôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣƘƛŵǑĞŪŇĞŪƱĞƣ
ėĞşŵƱĞóŨĞŪƱŵƣƛĞėƹǢŇŪėŵĐŵŪĸşŇƱŵƣĐŵŨóƣ
ėĞŪŵŨŇŪóēƓĞƣėĞǢŵŪĞóŨĞŪƱŵƣ͊

̄͊̅͊̂̂

̃̉

UŪƣĞƛēČŵėĞĐƛŇƱğƛŇŵƣėĞƘóƛóĞŪƱƛĞĹóėóƣôƛĞóƣƘóƛó
ĞƚƹŇƘóŨĞŪƱŵƣĐŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣĞėĞƣƱŇŪóėóƣóĞƣƘóēŵƣşŇǑƛĞƣ
ėĞƛĞĐƛĞóēČŵĞşóǢĞƛ͊

̄͊̅͊̇͊̉͊̂̂

̃̊

ėĞƚƹóēČŵėŵėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƛĞşóĐŇŵŪóėŵóƣ¤jėĞ
ĞŪĐŵƣƱóĐŵŨǑŇƣƱóƣóĹóƛóŪƱŇƛóƣƹóŵĐƹƘóēČŵĐŵŨŵƣƹƣŵƣ
ŘóƘĞƛŨŇƱŇėŵƣėĞĸŵƛŨóşŇŨŇƱóėó͈ƘƛĞƣĞƛǑóŪėŵƣĞƹĐóƛôƱĞƛ
óŨďŇĞŪƱóş͊

̇͊̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄́

¤ĞƛŨŇƱŇƛŵƛĞėĞƣĞŪŁŵėŵƣǢŵŪĞóŨĞŪƱŵƣĐŵŪĸŵƛŨĞó
şŵĐóşŇǢóēČŵėóƣUĞÜjėĞǑĞŪėŵƣĞƛŨóŪƱŇėóƣóƣôƛĞóƣ
ėĞĐóėóǢŵŪĞóŨĞŪƱŵĞėĞĸŵƛŨóĐŵŪƱŉĹƹó͊

̄̂

§ĞėƹēČŵėóƣôƛĞóƣŨŉŪŇŨóƣėŵƣşŵƱĞƣĞŨóşĹƹŪƣ
ǢŵŪĞóŨĞŪƱŵƣ͊

̄̃

UŪėŇĐóóƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞŇƣĞŪēČŵėĞóŪôşŇƣĞėĞėĞŨŵşŇēƓĞƣ
ƣŵďƛĞėĞƱĞƛŨŇŪóėóƣƛĞĹŇƓĞƣŵƹĞėŇĸŇĐóēƓĞƣĐóƛóĐƱĞƛŉƣƱŇĐóƣ͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̄

¤ŵƣƣŇďŇşŇƱóóóėŵēČŵėĞƘƛŵĐĞėŇŨĞŪƱŵƣŨóŇƣĐşóƛŵƣƘóƛóó
óŪôşŇƣĞėĞŇƱĞŪƣĐŵŨŵƘŇŪƱƹƛó͈ĐŵŨƹŪŇĐóēČŵǑŇƣƹóşĞėŵƣ
ėŵĐƹŨĞŪƱŵƣĞǗŇĹŇėŵƣƘóƛóóóŪôşŇƣĞėĞƘƛŵŘĞƱŵėĞƛĞƣƱóƹƛŵ
ŘôƚƹĞƣĞƛČŵƛĞĹƹşóŨĞŪƱóėŵƣĞŨŇŪƣƱƛƹēČŵŪŵƛŨóƱŇǑó͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̅

ƣƣĞĹƹƛóŪŵƱĞǗƱŵėóşĞŇóĸŵƛŨóĐŵŨŵŵƣĞƱŵƛŇƛôĞŨŇƱŇƛ
ėŇƛĞƱƛŇǢĞƣƘóƛóŵƣŇŨŶǑĞŇƣĐşóƣƣŇĸŇĐóėŵƣĐŵŨ¤̅͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̆

¤ƛĞǑģóƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞĐşóƣƣŇĸŇĐóēČŵėĞƹŨŨĞƣŨŵ
ŇŨŶǑĞşĞŨŨóŇƣėĞƹŨóĐóƱĞĹŵƛŇóėĞƘƛĞƣĞƛǑóēČŵ͈ĐŵŨ
ŵďŘĞƱŇǑŵėĞƘƛĞƣĞƛǑóƛŵƚƹĞƱĞŨǑóşŵƛĐƹşƱƹƛóş͈ƣĞŨ
ŇŨƘĞėŇƛóóşƱĞƛóēČŵėóƚƹŇşŵƚƹĞŪČŵƱĞŨǑóşŵƛ͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̇

-şŇŨŇŪóóŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞƱƛóŨŇƱóēČŵƘĞşŵ¯-¤OtėĞ
ƘƛŵĐĞƣƣŵƣėĞŵŨƹŪŇĐóēČŵÜŇƣƹóş͈ƚƹĞƣČŵ
ƛĞƣƘŵŪƣóďŇşŇėóėĞėĞŵƹƱƛŵƣŶƛĹČŵƣėó¤ƛĞĸĞŇƱƹƛó͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̈

ŵƛƛŇĹĞŇŪĐŵĞƛģŪĐŇó͈ėĞŇǗóŪėŵĐşóƛŵŪóėĞĸŇŪŇēČŵėóƣ
ĐóƱĞĹŵƛŇóƣėĞƘƛĞƣĞƛǑóēČŵƚƹĞƱŵėóƣĞşóƣƣĞƛČŵóƱƛŇďƹŉėóƣ
óŇŨŶǑĞŇƣŇŪƣĞƛŇėŵƣĞŨƛĞóƣėĞ¤ƛĞƣĞƛǑóēČŵƹşƱƹƛóş
¤̂͊͟

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̄̉

¤ƛĞǑģóƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞŪŵǑóƣĞėŇĸŇĐóēČŵĞŨŇŨŶǑĞŇƣ
ĐşóƣƣŇĸŇĐóėŵƣĐŵŨŵ¤͈̆ŵŪėĞóĞėŇĸŇĐóēČŵŵƹƚƹóşƚƹĞƛ
ŇŪƱĞƛǑĞŪēČŵĸŇĐóƛôƣƹŘĞŇƱóóŵĐƹŨƘƛŇŨĞŪƱŵėĞėŇƛĞƱƛŇǢĞƣ
ĞƣƱóďĞşĞĐŇėóƣĞŨƛĞĹƹşóŨĞŪƱóēČŵĞƣƘĞĐŉĸŇĐó͊

̄̊

-ǑŇƱóóŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞĐŵŪƣƹşƱóó½-¯¤OvƘóƛóĐóƣŵƣ
ĞŨƚƹĞóƘƛŶƘƛŇóŵŨŇƣƣČŵŘôėĞĐŇėŇƹƚƹĞŵ¯-¤Ot
ėĞǑĞƛŇóƱĞƛóĐŵŨƘĞƱģŪĐŇóėĞėĞĐŇėŇƛƣĞŨƱóşĐŵŪƣƹşƱó͊

̉͊̂̂

̅́

¤ƛĞǑģóƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞƣĞƛĞŨƘƛŵƱĞĹŇėŵƣóƣƘóŇƣóĹĞŪƣĞ
ƘóŪŵƛóŨóƣŨóŇƣƣŇĹŪŇĸŇĐóƱŇǑŵƣėŵŨƹŪŇĐŉƘŇŵ͈ŨĞėŇóŪƱĞ
ƛĞĹƹşóŨĞŪƱóēČŵĞƣƘĞĐŉĸŇĐó͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̅̂

FşĞǗŇďŇşŇǢóóşĹƹŨóƣėóƣƛĞĹƛóƣƚƹĞŇŪĐŇėĞŨƣŵďƛĞŇŨŶǑĞŇƣ
¤͈̄ėĞƣėĞƚƹĞĐŵŪƣŇėĞƛóėŵĐŵŨŵóƘƛŵƘƛŇóėŵƘĞşŵ
¯-¤Ot͊

̅̃

ŵƛƛĞēČŵėŵƣşŇŨŇƱĞƣėĞŵĐƹƘóēČŵėĞÜjĞUėĞ
ėŵŨŉŪŇŵƘƛŇǑóėŵĞėĞĸŇŪŇēČŵėŵƣƘƛŵĐĞėŇŨĞŪƱŵƣ͊

̅̄

FóĐŇşŇƱóƛóŇŨƘşóŪƱóēČŵėĞŪŵǑóƣƱĞĐŪŵşŵĹŇóƣĐŵŨŵóƣ
óŪƱĞŪóƣ̆G͊

̄͊̅͊̉͊̂́͊̂̂
̄͊̅͊̇͊̉͊̂́͊̂̂

̄͊̅͊̉͊̂̂
̇͊̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂̂
̄͊̅͊̉͊̊͊̂́͊̂̂

̅̅

-ƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞşŇŨŇƱĞƘóƛóŵĐƹƘóēČŵėóƣÜjĐŵŨ
ĞėŇĸŇĐóēƓĞƣėĞóƘŵŇŵĞėĞĸŇŪŇēČŵėŵƣƹƣŵƣƘŵƣƣŉǑĞŇƣ͊

̅̆

ƛŇóēČŵėĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣƘóƛóóėŵóēČŵėĞôƛĞóƣƘƺďşŇĐóƣĞ
ŨĞşŁŵƛŇóėĞƣŇƣƱĞŨóǑŇôƛŇŵĞŨĐŵŪėŵŨŉŪŇŵƣ
ŨƹşƱŇĸóŨŇşŇóƛĞƣĞŨôƛĞóƣŪČŵƘóƛĐĞşóėóƣ͊

̅̇

ÜŇŪĐƹşóēČŵėóƣôƛĞóƣėĞşŇŨŇƱóėóƣĐŵŨŵÄąƣ%U͊

̅̈

-ƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞėŇƛĞƱƛŇǢĞƣĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣóƣĞƛĞŨ
ŵďƣĞƛǑóėŵƣƚƹóŪėŵėóėĞŨóƛĐóēČŵėóƣ%U͊

̅̉

-ƣƱóďĞşĞĐŇŨĞŪƱŵėĞƘƛŇŵƛŇėóėĞƣĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣǑŇŪĐƹşóėŵƣ
ąƘƛĞƣĞƛǑóēČŵėóƘóŇƣóĹĞŨĞąóŨƘşŇóēČŵėŵƹƣŵĞėŵ
óĐĞƣƣŵƘƺďşŇĐŵóŵƛşó͊

̅̊

UŪĐşƹƣČŵėĞŪŵǑŵƣŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵƣƹƛďóŪŉƣƱŇĐŵƣ͊

̆́

tĞşŁŵƛŇóėóóƘşŇĐóēČŵėóƹƱŵƛĹóŪĞƛŵƣóėŵ%ŇƛĞŇƱŵėĞ
ŵŪƣƱƛƹŇƛĞŇŪėŇĐóóóƱƹóşŇǢóēČŵėŵƣǑóşŵƛĞƣ͊

̄͊̅͊̇͊̂́͊̂̂͊̂̇

̆̂

ƛŇóēČŵėóƹƱŵƛĹóŪĞƛŵƣóUŪĐĞŪƱŇǑóėóėŵ%ŇƛĞŇƱŵėĞ
ŵŪƣƱƛƹŇƛ͊

̄͊̅͊̇͊̉͊̂́͊̂̂͊
̂̇

̆̃

ƛŇóēČŵėóƹƱŵƛĹóŪĞƛŵƣóėĞşƱĞƛēČŵėĞÄƣŵƘóƛó
ĐóƣŵƣėĞƹƣŵƣƱŵşĞƛóėŵƣĞôƛĞóƣėĞĹóƛóĹĞŪƣ͊

̉͊̂̂

̆̄

UŪĐşƹƣČŵėĞƘŵƣƣŇďŇşŇėóėĞėĞĐŵŨƘĞŪƣóēČŵƘóƛóôƛĞóƣ
ŇŪėŇĐóėóƣĐŵŨŵ¤¤ėĞǢŵŪĞóŨĞŪƱŵŨƹŪŇĐŇƘóş͊

̉͊̂̄͊̂̆

̆̅

%ĞĸŇŪŇēČŵėóƣóƱŇǑŇėóėĞƣĞĞŨƘƛĞĞŪėŇŨĞŪƱŵƣƣƹŘĞŇƱŵƣó
-UÜĞŨşĞŇĞƣƘĞĐŉĸŇĐó͊

̉͊̂̂

̆̆

ƛŇóēČŵėĞėŇƛĞƱƛŇǢĞƣĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣƘóƛóÄ-͈ŘôėĞĸŇŪŇėóƣ
ŪóşĞŇŨóƣƣĞŨėĞƱóşŁóŨĞŪƱŵĞƣƘĞĐŉĸŇĐŵ͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̆̇

FóĐŇşŇƱóēČŵėóƹƱşŇǢóēČŵėŵŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵėĞƘƛŵŘĞƱŵƣ
ĞƣƘĞĐŇóŇƣ͊

̆̈

UŪĐşƹŇĐŵŨŵŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵėó¤ŵşŇƱŇĐóÄƛďóŪóŵƣ¤şóŪŵƣėĞ
óŇƛƛŵŵƹ%ŇƣƱƛŇƱóŇƣ͊

̄͊̅͊̇͊̉͊̂́͊̂̂͊
̂̄͊̂̆

̆̉

ÜŇóďŇşŇǢóƛĞĸóĐŇşŇƱóƛóƹƱşşŇǢóēČŵėŵŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵ¤-Ä͊

̄͊̅͊̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊
̂̆

MATRIZ DE IMPACTOS DA REVISÃO

̄͊̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆
̄͊̅͊̂̂͊̂̄͊̂̆
̄͊̅͊̇͊̂̂
̇͊̉͊̂̂
̄͊̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆
̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆
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Ut¤½¯%¯¤§¤¯½¯

OU½!%-Uv½-§-¯¯-¯Uj

tU-v½j

Uv-v½UÜ¯Ä§vW¯½U¯--v½§jU%%-¯

jUtU½-¯%-Ä¯-Ä¤!%¯j

½-t¯%
§-ÜU¯

¤§¤¯½¯%§-ÜU¯

tĞşŁŵƛŇóėó
GĞƣƱČŵ

¯ĞĹƹƛóŪēóeƹƛŉėŇĐó ¤óƛƱŇĐŇƘóēČŵ¯ŵĐŇóş

UŪǑĞƣƱŇŨĞŪƱŵƣ
¤ƺďşŇĐŵƣ

¯ĞƛǑŇēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ

¯ĞĹƹƛóŪēó¤ƺďşŇĐó

¯óŪĞóŨĞŪƱŵ
ôƣŇĐŵ

tŵďŇşŇėóėĞƱŇǑó

½ƛóŪƣƘŵƛƱĞ
ŵşĞƱŇǑŵ

UŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóėóƣ
ÜŇóƣ

-ƣƘóēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ
ŵŨƹŪŇƱôƛŇŵƣ

-ƣƘóēŵƣ¤ƺďşŇĐŵƣ
jóǢĞƛ

ƹşƱƹƛó

¤óƱƛŇŨŸŪŇŵ
OŇƣƱŶƛŇĐŵĞ
¤óŇƣóĹŉƣƱŇĐŵ

ƹŨĞŪƱŵėŵ
¤óƛĐĞşóŨĞŪƱŵ
§ĞĹƹşóƛ

-ƚƹŇşŉďƛŇŵėó
%ĞŪƣŇėóėĞ

%ŇǑĞƛƣŇĸŇĐóēČŵėĞ
Äƣŵƣ

§ĞĹƹşóƛŇǢóēČŵ
ÄƛďóŪŉƣƱŇĐóĞ
FƹŪėŇôƛŇó

UŪĐşƹƣČŵ¯ŵĐŇóş

ĸĞƛƱóĞ§ĞėƹēČŵ
ėĞƹƣƱŵƣėĞ
OóďŇƱóēČŵ

-ĐŵŪŵŨŇójŵĐóş

%ĞƣĞŪǑŵşǑŇŨĞŪƱŵ
-ĐŵŪŸŨŇĐŵ

ƛşó

tĞŇŵŨďŇĞŪƱĞ

§ĞƣŇşŇģŪĐŇóĞ
tƹėóŪēóƣ
şŇŨôƱŇĐóƣ

¦ƹóşŇėóėĞėóƣ
-ėŇĸŇĐóēƓĞƣĞ
¯ƹƣƱĞŪƱóďŇşŇėóėĞ

%¯

̆̊

ėĞƚƹóēČŵėŵėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşĞŨƛĞşóēČŵóŵƣşŇŨŇƱĞƣėĞ
ŵĐƹƘóēČŵĞŨUĞÜj͊

̇́

şƱĞƛóēČŵĞŇŪƣĞƛēČŵėĞĐŵŪĐĞŇƱŵƣƘóƛóŨĞşŁŵƛşĞĹŇďŇşŇėóėĞ
ėójĞŇ͊

̇̂

%ĞĸŇŪŇēČŵėóşƱƹƛóėĞÜŇǢŇŪŁóŪēóşŇŨŇƱóŪėŵóóşƱƹƛó
ŨôǗŇŨóėŵĞŨďóƣóŨĞŪƱŵėóĞėŇĸŇĐóēČŵƚƹóŪėŵŪŵ
óşŇŪŁóŨĞŪƱŵ͊

̂̂͊̂̄͊̂̆

̇̃

şƱĞƛóēČŵėŵƣĐƛŇƱğƛŇŵƣėĞŵĐƹƘóēČŵėŵƘóǑŇŨĞŪƱŵėĞ
ĐŵďĞƛƱƹƛó͊

̉͊̂̂

̇̄

¯ŇŨƘşŇĸŇĐóƛó½óďĞşóėĞėĞƚƹóēČŵėĞÄƣŵƣėóƣóƱŇǑŇėóėĞƣ
ĞŪƚƹóėƛóŪėŵŵƣv-ĐŵŪĸŵƛŨĞóóƱŇǑŇėóėĞĞĸĞƱŇǑó͈óŇŪėó
ƚƹĞƣĞĐƹŪėôƛŇó͊

̇̅

%ĞĸŇŪŇēČŵėĞĐƛŇƱğƛŇŵƣƘóƛóĞŪƚƹóėƛóŨĞŪƱŵėŵ
ǢŵŪĞóŨĞŪƱŵŨóŇƣóėĞƚƹóėŵóĐóėóƣŇƱƹóēČŵĞŨşŵƱĞƣ
ĐŵŨŨóŇƣėĞƹŨǢŵŪĞóŨĞŪƱŵ͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̇̆

şƱĞƛóēČŵėóŵĐƹƘóēČŵėŵƘŇƣŵŇŪƱĞƛŨĞėŇôƛŇŵóŪŉǑĞşėĞ
ŨĞǢóŪŇŪŵ͊

̉͊̂̂

̇̇

şƱĞƛóēČŵŪóƣėĞĸŇŪŇēƓĞƣėóƣóşƱƹƛóƣƘóƛóŨĞşŁŵƛ
óƘşŇĐóďŇşŇėóėĞėŵĐŵŪĐĞŇƱŵ͊

̉͊̂̂

̇̈

şƱĞƛóēČŵŵƹŇŪƣĞƛēČŵėĞĐƛŇƱğƛŇŵƣĞėŇşŉĐŇŵƣƘƛŵǑĞŪŇĞŪƱĞƣėĞ
ŇŪƣƱƛƹēƓĞƣŪŵƛŨóƱŇǑóƣŵƹėĞĐƛĞƱŵƣŘôóƘşŇĐóėŵƣ͊

̉͊̂̂

̇̉

UŪƣĞƛēČŵėĞėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóƘĞƛŨŇƱŇƛŵƹƣŵėĞƘŇşŵƱŇƣ
ĞŨOU¯͈ĞŨôƛĞóƣƣƹĐĞƱŉǑĞŇƣóóşóĹóŨĞŪƱŵŵƹĐŵŨ
ƘƛĞƣĞŪēóėĞóƚƹŉĸĞƛŵƣ͈ƣĞŨóƘĞƛėóėĞŇŪėŉĐĞƣ
ƹƛďóŪŉƣƱŇĐŵƣ͊

̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̇̊

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƛĞĸĞƛĞŪƱĞóƣôƛĞóƣŪČŵĐŵŨƘƹƱôǑĞŇƣ
ŪŵŵĞĸŇĐŇĞŪƱĞėĞƘƛŵǑĞŇƱóŨĞŪƱŵ͈Ūó½óǗóėĞĐƹƘóēČŵĞ
Ūó½óǗóėĞUŨƘĞƛŨĞóďŇşŇǢóēČŵ͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̈́

şƱĞƛóēČŵėŵƣĐƛŇƱğƛŇŵƣƛĞşóƱŇǑŵƣą½óǗóėĞĐƹƘóēČŵ
ėŇĸĞƛĞŪĐŇóėóėŵƣĞŨďóƣóŨĞŪƱŵƣĞŨĞėŇĸŇĐóēƓĞƣĐŵŨƹƣŵ
ŨŇƣƱŵ͊

̉͊̂̂

̈̂

şƱĞƛóēČŵėŵƣĐƛŇƱğƛŇŵƣėĞóĸóƣƱóŨĞŪƱŵƣǑŇƣóŪėŵó
ƣŇŨƘşŇĸŇĐóēČŵėŵėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵ͊

̉͊̂̂

̈̃

UŪƣĞƛēČŵėóƣėĞĸŇŪŇēƓĞƣĞƣƘĞĐŉĸŇĐóƣƛĞşóƱŇǑóóŵƛĞĐƹŵƘóƛó
ŨĞşŁŵƛóƛóşĞĹŇďŇşŇėóėĞėójĞŇ͊

̈̄

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƛĞĸĞƛĞŪƱĞóƹƱŵƛĹóŪĞƛŵƣóėŵ
%ŇƛĞŇƱŵėĞŵŪƣƱƛƹŇƛ͈ƘóƛóŨóŇŵƛĐşóƛĞǢóėĞóƘşŇĐóēČŵ͊

̄͊̅͊̂̂
̂̂

̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂̂
̄͊̅͊̇͊̂̂
̄͊̉͊̊͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̈̅

ėĞƚƹóēČŵėŵŇŪĐĞŪƱŇǑŵóŵÄƣŵtŇƣƱŵ͊

̈̆

ėĞƚƹóēČŵėŵŇŪĐĞŪƱŇǑŵąƛƱĞ¤ƺďşŇĐó͊

̈̇

UŪƣĞƛēČŵėŵŇŪĐĞŪƱŇǑŵą¯ƹƣƱĞŪƱóďŇşŇėóėĞŪóƣĐŵŪƱƛƹēƓĞƣ͊

̈͊̊͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̈̈

UŪƣĞƛēČŵėĞUŪĐĞŪƱŇǑŵójŵƱĞóŨĞŪƱŵƣ͊

̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̈̉

ėĞƚƹóēČŵėŵėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóóƘşŇĐóēČŵėŵƣ
ŇŪĐĞŪƱŇǑŵƣĞŨ-U¯͈ƱŵƛŪóŪėŵ͟ŵƣóƘşŇĐôǑĞŇƣĞĞĸĞƱŇǑŵƣ͊

̉͊̂́͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̈̊

UŪƣĞƛēČŵėĞėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóóƘşŇĐóēČŵėŵƣŇŪĐĞŪƱŇǑŵƣ
ĞŨĞŪƱƛóşŇėóėĞƣóƱƛóǑğƣėĞ%U͊

̇͊̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉́

%ĞĸŇŪĞŵƣƘóƛüŨĞŪƱƛŵƣƘóƛóóĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóĸŇŪóŪĐĞŇƛó
ĹĞƛóėóŨĞėŇóŪƱĞŇŪĐĞƱŇǑŵƣ͈ĹóƛóŪƱŇėŵƚƹĞƣĞŘóŘƹƣƱóĞ
ƘƛŵƘŵƛĐŇŵŪóşąǑóşŵƛŇǢóēČŵėóƱĞƛƛó͊

̉̂

%ĞĸŇŪĞóėĞƣƱŇŪóēČŵėŵƣƛĞĐƹƛƣŵƣŵďƱŇėŵƣóƱƛóǑĞƣėóƣ
ĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóƣĸŇŪóŪĐĞŇƛóƣĹĞƛóėóƣŨĞėŇóŪƱĞŇŪĐĞŪƱŇǑŵƣ͊

̄͊̅͊̇͊̉͊̂́͊̂̂͊
̂̄͊̂̆

̉̃

%ĞĸŇŪĞƚƹĞóƹƱŇşŇǢóēČŵėŵƣƛĞĐƹƛƣŵƣƘƛŵǑĞŪŇĞŪƱĞƣėóƣ
ĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóƣĸŇŪóŪĐĞŇƛóƣėĞǑĞƛČŵƣĞƛóƘşŇĐóėóƣ
ƘƛĞĸĞƛĞŪĐŇóşŨĞŪƱĞŪŵƣďóŇƛƛŵƣŵŪėĞƣĞĞŪĐŵŪƱƛóŵ
ĞŨƘƛĞĞŪėŇŨĞŪƱŵƚƹĞóƣŵƛŇĹŇŪŵƹ͊

̄͊̅͊̇͊̉͊̊͊̂́͊
̂̂͊̂̄͊̂̆

̉̄

ƛŇóŇŪĐĞŪƱŇǑŵóŵƣĞŨƘƛĞĞŪėŇŨĞŪƱŵƣƚƹĞ
ĐŵŨƘƛŵǑóėóŨĞŪƱĞėĞŨŵŪƱƛóƛĞŨĸƹŪēČŵėĞ
ėĞƣĞŪǑŵşǑŇŨĞŪƱŵĞĐŵŪŸŨŇĐŵĞĹĞƛóēČŵėĞĞŨƘƛĞĹŵƣ
óƱƛóǑğƣėĞƣƹóŇŨƘşóŪƱóēČŵ͊

̉̅

UŪĐĞŪƱŇǑóO§͈Ot¤ĞOtóƱƛóǑğƣėŵėĞƣĐŵŪƱŵƣĞŨ
ĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóƣ͊

̂͊̆͊̉͊̂́͊̂̂

̉̆

ėĞƚƹóēČŵėŵƣėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵƣşĞĹóŇƣƚƹĞƱƛóƱĞŨėĞŨóƱĞƛŇóƣ
ƛĞşóĐŇŵŪóėóƣóƘƛŵƱĞēČŵóŨďŇĞŪƱóşƚƹĞŘôĐŵŪƱŇėóƣĞŨ
şĞĹŇƣşóēƓĞƣFĞėĞƛóŇƣĞ-ƣƱóėƹóŇƣ͊

̄͊̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉̇

UŪƣĞƛēČŵėĞėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóóėĞƚƹóēČŵėóƣôƛĞóƣėĞ
ƘƛŵƱĞēČŵŵƛŇƹŪėóƣėĞ¤şóŪŵƣ%ŇƛĞƱŵƛĞƣóŪƱĞƛŇŵƛĞƣ͊

̄͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉̈

UŪĐĞŪƱŇǑŵóóŨƘşŇóēČŵĞŨóŪƹƱĞŪēČŵėóƣôƛĞóƣėĞ
ƘƛĞƣĞƛǑóēČŵóƱƛóǑğƣėĞĞĸĞƱŇǑóēČŵėĞĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóƣ
ŵƛŇƹŪėóƣėĞŇŪƣƱƛƹŨĞŪƱŵƣƹƛďóŪŉƣƱŇĐŵƣĞŇŪĐĞŪƱŇǑŵó
ƘƛĞƣĞŪǑóēČŵ͊

̄͊̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉̉

UŪƣĞƛēČŵėĞėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóĐŵƛƛĞēČŵėĞĞƛƛŵƣ
ƛĞĸĞƛĞŪƱĞƣóŵƣǢŵŪĞóŨĞŪƱŵƣėĞ¤jĞ¤¤͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉̊

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƘóƛóĐşóƛĞǢóĞŨƛĞşóēČŵó
ŪĞĐĞƣƣŇėóėĞėĞóƹƱŵƛŇǢóēČŵėŵƘŵėĞƛƘƺďşŇĐŵƘóƛó
ŇŪƱĞƛǑĞŪēƓĞƣĞŨ¤¤͊

̊́

¤ƛŵŨŵēČŵĞóŨƘşŇóēČŵėĞOU¯óƱƛóǑğƣėĞĐŵŪƱƛóƘóƛƱŇėóƣ
ŵƛŇƹŪėóƣėóŵƹƱŵƛĹóŵŪĞƛƣóŇŪĐĞŪƱŇǑóėó͊

̉͊̂̂͊̂̄͊̂̆

̉͊̂́͊̂̂

̉͊̊͊̂́͊̂̂

̂̂͊̂̄͊̂̆
̂͊̆͊̉͊̂́͊̂̂

̊̂

ŵƛƛĞēČŵėŵŇŪĐĞŪƱŇǑŵóƘşŇĐóėŵĞŨ-U¯͊

̂́͊̂̂

̊̃

ƘşŇĐóēČŵ͈ĐóƣŵóĐóƣŵ͈ėŵƣƘóƛüŨĞƱƛŵƣĞŨôƛĞóƣėĞí-U¯
ĐŵŪƣŵşŇėóėóƣ͊

̂́͊̂̂

̊̄

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƘóƛóŇŪƣĞƛēČŵėĞŪŵǑóƣ
ƣŵďƛĞǢŵŪĞóŨĞŪƱŵƣėĞ-U¯͈ėĞǑĞŪėŵĞƣƱóƛşŵĐóşŇǢóėóƣ
ŘƹŪƱŵąƛĞėĞƣėĞŇŪĸƛóĞƣƱƛƹƱƹƛóĞôƛĞóƣėĞĐĞŪƱƛóşŇėóėĞƣ͊

̂́͊̂̂

̊̅

ėĞƚƹóēČŵėŵƱĞǗƱŵƘóƛóŇŪƣĞƛēČŵėĞƘóƛüŨĞƱƛŵƣǑŇôƛŇŵƣ
ėŇĸĞƛĞŪĐŇóėŵƣĞŪƱƛĞí-U¯Ğ-U¯͊

̂́͊̂̂

̊̆

ėĞƚƹóēČŵėŵşŵƱĞŨŉŪŇŨŵėĞO§͊

̊̇

şƱĞƛóēČŵėóĞǗŉĹģŪĐŇóŨŉŪŇŨóėĞôƛĞóƣǑĞƛėĞƣĞ
ĐŵŨƹŪŇƱôƛŇóƣƘóƛóşŵĞóŨĞŪƱŵƣėĞOU¯͊

̊̈

ėĞƚƹóēČŵėŵėŇƣƘŵƣŇƱŇǑŵşĞĹóşƘóƛóŇŨƘşóŪƱóēČŵėĞ
ĐŵŨğƛĐŇŵƣĞƣĞƛǑŇēŵƣėĞƘĞƚƹĞŪŵƘŵƛƱĞĞŨƘƛŵŘĞƱŵƣėĞ
ŁóďŇƱóēƓĞƣėĞŇŪƱĞƛĞƣƣĞƣŵĐŇóş͊

̊̉

GóƛóŪƱŇóėóóĐĞƣƣŇďŇşŇėóėĞĞŨƱŵėŵƣŵƣƱŇƘŵƣėĞĐŵŪŘƹŪƱŵƣ
ŁóďŇƱóĐŇŵŪóŇƣ͊

MATRIZ DE IMPACTOS DA REVISÃO

̂́͊̂̂
̄͊̅͊̂́͊̂̂
̉͊̂́͊̂̂
̂́͊̂̂
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