
RESERVATÓRIO DE ÁGUA ARTIFICIAL

laguna dos patos

banhados ilhados no interior das quadras a serem conectados com os demais 
banhados das duas extremidades e com a divinéia

PONTOS EXTreMOS da zona 01 DE RESTRIÇÃO DO ACESSO FÍSICO E VISUAL À ORLA 
DESTINADOS À REORGANIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES e supressão da demarcação dos 
limites dos lotes.

zona 01 | zona de orla de uso exclusivo de atividades econômicas produtivas 
voltas à laguna, de recuperação do acesso físico e visual à laguna e de interesse 
da preservação da paisagem externa.

zona 02 | zona de recuperação da conectividade de banhados e de uso restrito à 
residências e edificações de apoio à atividades econômicas voltadas à laguna.

zona 05 |zona marginal da área urbana existente de risco ambiental extremo 
onde são vetadas novas construções. é indicada a adoção de políticas locais no 
sentido de proporcionar oportunidades de incremento na receita dos moradores 
dessas áreas para que possam deixá-las e adquirir moradia na área de expansão.

zona 06|zona marginal da área urbana existente de interesse da preservação da 
paisagem externa onde novas construções poderão ser de uso residencial somente.

zona 07|zona urbana de enriquecimento ecológico, de interesse da manipulação 
estética da paisagem e de conexão entre a área existente e a área de expansão. 
Deverão ser criadas áreas livres de seguimento dos parques ecológicos E DE APOIO 
ÀS FESTAS POPULARES, AO TURISMO GASTRONÔMICO E CULTURAL E À FEIRAS ORGÂNICAS E 
DE ARTESANATO. poderão ser alocados alguns lotes e algumas edificações de uso 
institucional, DESDE QUE HAJA PREDOMINÂNCIA DAS ÁREAS LIVRES E DE SOLO PERMEÁVEL.

zona 08|zona de centro urbano da área de expansão, onde deverão ser alocadas 
as edificações de uso institucional, industrial e os principais equipamentos de uso 
coletivo da população. 

CANAIS FLUVIAIS

zona 09|zona de centro urbano da área de expansão de interesse da preservação 
da paisagem externa, porém com possibilidades de ocupação do solo semelhante às 
da zona 08. são permitidos e até encorajados os pequenos comércios, serviços e 
botecos.
zona 10|zona marginal da área de expansão de amortecimento e de interesse da 
preservação da paisagem externa onde são permitidas edificações residenciais e 
pequenos comércios.

zona 03 |zona de centro urbano existente excessivamente densificada onde são 
vetadas novas construções.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

1200 metros da linha de costa
ÁREAS DE AMORTECIMENTO

ÁREAS desejáveis DE OCUPAÇÃO DE MATAS NATIVAS PARA 100 ANOS. dEVERÃO SER 
PREVISTOS PROJETOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS DE MADEIRA SOBRE 
CANAIS E CORPOS D’ÁGUA E ABERTURA DE PEQUENAS TRILHAS  PARA A OBSERVAÇÃO 
ESTÉTICA E EXPLORAÇÃO do turismo ecológico.

zona 04 |zona de centro urbano existente com possibilidades de ocupação onde 
são permitidas novas edificações de uso residencial, comercial e serviços.

vias estruturadoras DA ÁREA URBANA DE EXPANSÃO A serEM abertas inicialmente. as 
demais poderão ser abertas pelo sindicatO EM CONSONÂNCIA COM A POPULAÇÃO E COM AS 
DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO.
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LIMITES DAS ÁREAS DE AMORTECIMENTO (DEMARCAM A DISTINÇÃO ENTRE AS ZONAS 
09 E 10)

conexões entre a estrutura urbana existente e a de expansão

zoneamento e diretrizes de planejamento AMBIENTAL URBANO

zoneamento E DIRETRIZES PARA o núcleo existente

elementos naturais existentessistema e abertura de vias

zoneamento de áreas de preservação DO
ambiente NATURAL de suporte

zoneamento E DIRETRIZES PARA a área de expansão

CONSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO URBANO POR LOTES-TIPO

mapa de zoneamento ambiental urbano desenhado sobre cenário hipotético da estrutura urbana prevista para 100 anos
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perímetro onde fechamentos opacos são 
permitidos somente até a altura de 1,00 m
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RECUO frontal (mín.xmax.)
largura da testada

recuo lateral 1 (mín)
recuo lateral 2² (mín)
recuo DE FUNDOS³ (mín)
árvores nativas (mín)

possibilitam maior OCUPAÇÃO E 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO E

possibilitam menor OCUPAÇÃO E 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

lotes-tipo

lotes-tipo permitidos na zona 08

lotes-tipo permitidos na zona 09

lotes-tipo permitidos na zona 10
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 Regramentos para lotes-tipo, implantação de edificações, faixas de canteiro de transição e 
fechamento das testadas resgatam as características mais recorrentes do tecido urbano, a serem 
acompanhados de guias recomendatórios. Infere-se que esta associação conduzirá ao prossegui-
mento da adoção de motivos decorativos típicos como o plantio de flores coloridas, a pavimenta-
ção do entorno das casas com conchas marinhas, o ato de estender as roupas nos varais à frente 
das casas, os elementos figurativos aquáticos e náuticos, etc. As dimensões devem ser utilizadas 
como base para a escolha da população sobre como ocupar os espaços, e não como uma regra 
dura. É bem-vindo que haja a necessidade de variações de largura, para que os lotes se encaixem e 
formem os lugares não-projetáveis desejados, permitindo a apropriação dos espaços de transição 
público-privado para atividades culturais cotidianas.

políticas locais de educação 
ambiental e autorreconhecimento 

dos valores culturais
Foi confeccionado e distribuído um mate-

rial gráfico de retorno à população em rela-
ção aos temas estudados no trabalho.

As políticas de autorreconhecimen-
to dos valores culturais, associadas 
às diretrizes de planejamento urba-
no e à guias recomendatórios para 
novas edificações (que resgatem as 
características tipomorfológicas ave-
riguadas na análise/detalhamento) 
nos parece a melhor forma de ga-
rantir um planejamento sustentável 
da paisagem cultural local. 0 5articulação de volumes e fenestração das fachadas desejáveis | cheios, vazios e planos reentrantes/salientes
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