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INTRODUÇÃO 
 

Este documento tem por objetivo especificar e nortear ações coordenadas de 

Planejamento Urbano, para facilitar a implantação do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável do Balneário Piçarras. 

Nesse sentido, foi proposto um programa de ações sistêmicas e interligadas, 

em todo o território municipal, privilegiando a conexão de várias áreas de atuação do 

poder público municipal:   saúde, educação, economia e turismo, para atender as 

necessidades de desenvolvimento humano e social da cidade. 

O Balneário Piçarras é uma cidade com potencialidade turística tanto na zona 

urbana, como na zona rural. Os recursos naturais, que possui, podem e devem ser 

otimizados com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento turístico e a economia 

da cidade. 

No entanto, entende-se que, para além do planejamento urbano e da 

implementação de obras públicas, necessita-se pensar o conjunto da cidade, 

impondo-se como prioridade os munícipes e o seu desenvolvimento humano. 

Potencializar a possibilidade de aquisição das ferramentas necessárias, pelo 

cidadão de todas as faixas etárias, através da ênfase à educação, à saúde e ao lazer, 

parece ser o caminho mais eficaz para  a apropriação da identidade local, no que 

tange ao sentimento de pertencer e estar seguro no município em que reside. 

Essa noção de pertencimento desencadeia o vínculo com a terra e motiva as 

ações individuais para o bem comum. 

Nesse documento foram propostas quinze ações prioritárias que devem ser 

analisadas, modificadas e/ou complementadas, de forma interdisciplinar, pelas 

secretarias municipais, em especial a secretaria de planejamento urbano. 

Dessa forma, pretendem ser o berço de um planejamento integrado, que leve 

o município e os seus munícipes a atingirem o objetivo de melhorar a sua qualidade 

de vida dos pontos de vista humano e ambiental.  
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PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

PARA O MUNICÍPIO DO BALNEÁRIO PIÇARRAS 

 

1. PONTE ELEVADA NO ACESSO SUL AO MUNICÍPIO 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Possibilitar o acesso de embarcações de médio porte ao Rio Piçarras para:  

 

-  implantação futura de marina náutica; 

-  acesso de embarcações de pesca de médio porte às indústrias 

manipuladoras de pescado ao longo do rio; 

- implementação de roteiro turístico ecológico por via fluvial com acesso ao 

parque ecológico municipal; 

- controle pelo poder público da manutenção da mata ciliar e preservação dos 

estuários  naturais; 

- manutenção do desassoreamento do Rio Piçarras em parceria com a 

iniciativa privada; 

- Reurbanizar e otimizar, em parceria com o município de Penha, o acesso aos 

dois    municípios, tanto aos turistas como às comunidades. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

 2.1.Projetar, em parceria com o município de Penha, um novo acesso aos 

municípios, que     atenda  as necessidades  comuns às duas cidades; 

 2.2. Construir uma ponte elevada no acesso sul do município; 

 2.3. Desassorear  o Rio Piçarras; 

 2.4.Elaborar um plano de manejo para o rio, que permita a sua utilização em 

parceria  pela iniciativa pública e privada de forma sustentável. 
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1.1. PONTES ELEVADAS SECUNDÁRIAS 

 

   Para otimizar o acesso ao Rio Piçarras, por via fluvial, por embarcações de 

pequeno de médio porte, foi proposta a implantação de duas pontes elevadas 

secundárias, cuja localização foi mapeada nas pranchas 01 e 02 do Anexo VIII do 

Projeto de Lei no. 047/2007, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e dispões sobre as diretrizes urbanísticas no Balneário Piçarras. 
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    2. ÁREA CULTURAL  

 

A área cultural localiza-se à margem do Rio Piçarras e limita-se: a leste com o 

Oceano Atlântico, a oeste com a Avenida Vereador João Figueiredo, ao sul com o Rio 

Piçarras e ao norte com a  Rua Victor Molin.  

É composta por quatro espaços físicos, com características urbanísticas, 

propostas, semelhantes, porém com conteúdos e usos diferenciados: Praça dos 

Pescadores; Praça da Colonização, Praça Contemplativa e Praça da Socialização. 

O conjunto desses espaços objetiva tornar-se um complexo turístico e cultural 

harmonioso que pretende auxiliar na melhoria da qualidade de vida da população e 

na promoção do turismo durante todo o ano na cidade. 

             

OBJETIVOS GERAIS: 

 

1. Proporcionar locais sócio-ambientalmente integrados com opções 

diversificadas de lazer, esporte e cultura, para otimizar a interação social entre a 

comunidade e   turistas; 

 2. Oferecer um diferencial turístico ao frequentador sazonal do município; 

 3. Incentivar e subsidiar infra-estruturalmente o turismo durante todo o ano; 

 4. Integrar a Área Cultural através da ligação espacial direta dos quatro 

elementos que a compõem: Praça dos Pescadores; Praça da Colonização, Praça 

Contemplativa e Praça da Socialização. 

 

 JUSTIFICATIVA:  

  

 A comunidade de Balneário Piçarras carece de espaços de lazer, cultura e 

esportes que permitam a concentração de um número grande de pessoas.  

 Esse fato, além da necessidade de incentivar os empreendimentos turísticos, 

na região, ensejaram a necessidade de destinar uma área, dotada de infra-estrutura 

de apoio, que agregasse o lazer, o esporte, as atividades culturais, oferecesse 

serviços e  satisfizesse as necessidades do usuário da  primeira à terceira idades. 
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 Também se pensou em potencializar atividades que resultassem no 

reavivamento dos costumes e as tradições da cidade.  

 Nesse sentido, o processo de reflexão que se expressa em torno do 

significado da memória, na constituição da comunidade e na orientação social e 

cultural do povo, pode resultar na valorização da herança cultural (os locais de baile, 

a procissão, a pesca)  e outros elementos,  que contribuem para a apropriação de 

uma identidade local e consequente fortalecimento do capital social da cidade.   
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 2.1. PRAÇA DOS PESCADORES 

 

  OBJETIVOS: 

 

 1. Possibilitar aos pescadores a comercialização direta do pescado ao 

consumidor; 

 2. Incentivar o consumo do peixe fresco pelos moradores de Piçarras; 

 3. Promover o encontro e a troca entre os moradores e turistas e 

incentivar o consumo de alimentos saudáveis.    

 

 HISTÓRICO:  

 

 A instalação de uma armação para a pesca da baleia, por volta de 1778, no 

povoado de Itapocorói, impulsionou  o povoamento da região, inclusive do atual 

Município do Balneário  Piçarras. A tradição pesqueira remonta a esta data e 

estende-se até os nossos dias, três séculos depois. 

 Nesse sentido, a pesca artesanal faz parte da cultura e da economia de 

parcela significativa da população. O seu produto, tem sido repassado à peixarias 

estabelecidas comercialmente,  para revenda ao consumidor final, a um preço nem 

sempre convidativo ao pescador.        

 Assim, entende-se que a implantação de um centro de venda direta ao 

consumidor, exclusivo para pescadores artesanais, possa ser favorável, tanto ao 

pescador quanto ao consumidor final. 

 Lembra-se ainda que a venda direta faz parte dos costumes da região, desde 

tempos imemoriais, e que não afeta negativamente o comércio de pescado regular, 

uma vez que o produto comercializado é completamente diferenciado.  

 As peixarias agregam ao produto comprado, de barcos maiores (peixes, 

camarão e frutos do mar), os produtos pescados na  baía local. 

 Além disso, a venda direta do pescado representa um diferencial turístico, 

agregando valor a esta atividade uma vez que possibilita ao turista e veranista 

vivenciar experiências muitas vezes desconhecidas em seus destinos de origem. 
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 ESTRATÉGIAS: 

 

 1. Construir pequenos espaços dotados de infra-estrutura para a venda do 

pescado pelos pescadores artesanais; 

 2. Destinar um espaço livre, na Praça dos Pescadores para a feira de 

produtos hortifrutigranjeiros; 

 3. Eleger dois dias da semana para a feira conjunta de pescado e  produtos 

hortifrutigranjeiros, para movimentar o fluxo de pessoas e a economia local.  
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 2.2. PRAÇA DA COLONIZAÇÃO 

            

 OBJETIVO: 

 

 1. Retratar o modo de vida dos colonizadores do município através da 

reprodução de   situações e ambientes da trajetória histórica;  

               

 HISTÓRICO:  

 

 Na Europa, as grandes navegações iniciaram por volta do século XIV. 

Nessa época expedições espanholas chegam, aos arredores do litoral do Rio da 

Prata, com a intenção de conhecer e dominar novas terras. 

 Logo após, portugueses também despontaram. Oriundos da Capitania 

de São Vicente vêm para o Litoral Sul, do Brasil, com o objetivo de colonizar e 

dominar o novo território agregado ao reino. 

 Levas de portugueses açorianos e da Ilha da Madeira chegam ao litoral 

trazendo sua bagagem cultural: as tradições religiosas, os carros de boi, os engenhos 

de farinha, as olarias, as casas de pau-a-pique e outros elementos que se imbricam 

aos poucos com os costumes das comunidades nativas. 

 Esses colonizadores constituíram, junto com outras etnias, a base da 

formação cultural do município.   

 A Praça da Colonização, locada entre a Praça dos Pescadores e a Praça 

Contemplativa,  tem por objetivo reavivar este modo de viver de forma a possibilitar 

sua utilização pela rede de ensino, como laboratório vivo à disciplinas do ensino 

fundamental e médio.  

 

 ESTRATÉGIAS: 

  

 1. Utilizar o espaço sob a ponte de ligação intermunicipal, elevada, e 

aproximadamente   250m a jusante, do passeio do Rio Piçarras, para implantação da 

Praça da Colonização; 
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 2. Desenvolver projetos transdisciplinares integrados entre a Secretaria do 

Planejamento Urbano, Equipe Científica do Museu Histórico-Antropológico e 

Secretaria da Educação, privilegiando atividades culturais e de lazer, que ressaltem a 

colonização luso-açoriana no município;  

 

 3. Implantar atividades relacionadas aos costumes dos colonizadores: 

pequenos quiosques, feiras de artesanato, aulas interativas com história oral, oficinas 

artesanais e outros, a serem definidos em projeto de urbanização próprio. 
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2.3.  PRAÇA CONTEMPLATIVA 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Urbanizar o molhe de contenção artificial da Barra Sul do Balneário Piçarras 

e agregar valor sócio-ambiental ao patrimônio natural do município; 

 

2. Integrar a Área Cultural através, da ligação espacial direta, dos quatro 

elementos que a compõem: Praça dos Pescadores; Praça da Colonização, Praça 

Contemplativa e Praça Sócio-Cultural. 

 

HISTÓRICO: 

 

O molhe artificial, localizado à margem do Rio Piçarras, limite do município, 

possui um grande potencial para o lazer contemplativo. Integra no Plano Diretor uma 

Área de  Interesse Público, fundamental ao desenvolvimento turístico e cultural da 

região.  

O patrimônio natural e paisagístico é relevante e carece de investimentos e 

utilização orientada. A otimização do espaço através da sua urbanização contribuirá 

significativamente para melhoria da qualidade de vida da população local, como uma 

opção de lazer contemplativo ainda não explorado. 

 

ESTRATÉGIAS:  

 

1. Urbanizar o molhe de forma a incentivar a utilização pela população 

diuturnamente    como uma opção ao lazer contemplativo e à prática do ócio; 

 

2. Dotar o espaço físico de jardins, arborização, iluminação e mobiliário 

urbano que incentivem a permanência no espaço. 
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2.4. PRAÇA DA SOCIALIZAÇÃO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Propiciar um espaço cultural amplo e diversificado para incentivar a prática 

do lazer e atividades culturais à população; 

 

2. Incentivar o turismo contínuo através da construção de um espaço com 

infra-estrutura potencializadora da promoção de eventos constantes. 

 

HISTÓRICO: 

 

O espaço destinado à locação da Praça Cultural, marginal à orla marítima,  

forma com os outros elementos da Área Cultural, um conjunto arquitetônico 

destinado ao lazer, esporte e cultura. 

Destina-se, por suas dimensões, à concentração de pessoas para 

desenvolvimento de atividades conjuntas. Possibilita o encontro, a troca de 

experiências e a vivência em grupo, a usuários de todas as idades, permitindo a 

integração e o enriquecimento proporcionado por essa interação social. 

A promoção de eventos diversos e frequentes pode aumentar o número de  

visitantes à cidade, tornando-a atrativa como destino turístico de curto e médio 

prazos. 

           

ESTRATÉGIAS  

 

1. Projetar um espaço físico que agregue os seguintes elementos: concha 

acústica e palco aberto para o desenvolvimento de atividades culturais,  parque 

infantil e área de esportes com quadras de vôlei, basquete e tênis, pista de skate, 

aparelhos para atividades físicas; 
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2. Dotar este espaço de infra-estrutura para atender a demanda dos usuários 

com a  locação de chuveiros a céu aberto, banheiro público e pequenos quiosques 

destinados a alimentação; 

 

3.  Urbanizar este espaço de forma a propiciar áreas de sombra, iluminação 

artificial, bancos e mesas para jogos e outros elementos a serem definidos em plano 

de urbanização próprio. 

 

4. Em dias específicos fechar a Rua projetada José Temístocles de Macedo 

para inseríla como Rua de Lazer, ao conjunto, ampliando os espaços físicos 

destinados as atividades reacreativas . 
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3. PARQUE LINEAR – RIBEIRÃO FERIDO 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

 1.  Diversificar as opções de lazer ao turista e à população local;  

 2. Desassorear o Ribeirão Ferido e conservar a sua mata ciliar; 

 3.  Valorizar e promover a urbanização do Bairro Itacolomi de forma 

sustentável; 

 4. Utilizar o potencial turístico representado por esta área  e inserila na Rota 

Turística do município.   

 5. Utilizar o parque como laboratório à atividades interdisciplinares auxiliando 

na melhoria  da qualidade da educação municipal. Integrar o Parque Linear Ribeirão 

Ferido ao Parque Ecológico Municipal por via fluvial através da construção de um 

atracadouro que faça o traslado das pessoas pelo Rio Piçarras de uma à outra 

margem. 

 

HISTÓRICO: 

 

O Parque Linear Ribeirão Ferido tem por objetivo principal conservar o 

patrimônio natural, representado pelo Ribeirão e utilizar seu potencial turístico, 

através da urbanização de sua área marginal, para a inserção de um parque  de 

conservação ambiental. 

Este parque agrega funções diversas na promoção da valoração histórica, 

ecológica, educacional,  de lazer e turística.  

A sua proximidade com áreas de especial interesse social priorizam-no como 

essencial à melhoria da qualidade de vida, da população local, quando atende as 

suas necessidades básicas à melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano. 

A inserção de elementos sócio-espaciais diversos propiciam a sua utilização 

enquanto laboratório educacional, in loco, facilitando  a interação do ser humano 

com o seu meio natural e, o processo de construção da sua história. 
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O potencial turístico propicia a inserção de atividades culturais e de infra-

estrutura específica, que se bem dirigida, pode influir positivamente na economia 

familiar das pessoas que residem na Zona de Especial Interesse Social. 

Para otimizar a utilização do parque e preservação do ribeirão,  sugere-se a 

construção de pontilhões de madeira,  nas ruas cortadas por ele que não possuem 

ligação entre si. 

Para os veranistas, o parque pode tornar-se extremamente atrativo 

constituindo-se em mais uma opção de lazer em dias nublados e à noite. Para os 

turistas, pode representar um diferencial nas opções oferecidas regionalmente, 

constituindo-se um incentivo  à visitação.  

Com o objetivo de integrar o Parque Linear e dar significado e 

sustentabilidade à sua implementação, foram criados três espaços sócio-culturais 

diferenciados distribuídos linearmente ao longo do parque: Praça do Confronto, 

Praça da Municipalização e Praça da Miscigenação. 
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 3.1. ATRACADOURO DE LIGAÇÃO ENTRE O PARQUE LINEAR E 

O PARQUE ECOLÓGICO 

 

 Objetivos: 

 

 1. Efetuar o traslado de pessoas, por via fluvial, do Parque Linear 

Ribeirão Ferido ao Parque Ecológico, em dias pré-determinados da semana; 

 2. Oferecer uma opção diferenciada de lazer aos turistas e moradores 

da cidade; 

 

  Estratégias: 

 

  Construir um atracadouro para efetuar o traslado das pessoas da 

margem norte à margem sul do Rio Piçarras. 
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  3.2. PRAÇA DO CONFRONTO 

  

  OBJETIVOS: 

 

  1. Melhorar o nível do rendimento escolar da rede de ensino global, 

fornecendo as ferramentas para motivar professores e alunos a buscarem a 

excelência nos resultados do ensino aprendizagem; 

 

  2. Fornecer ao turista opções de lazer variadas que despertem o seu 

desejo de escolher Piçarras como destino turístico continuado; 

 

  3. Aproveitar a riqueza histórica da região para atrair investimentos 

turísticos e   otimizar a economia municipal; 

 

  4. Melhorar a qualidade de vida da população para minimizar os custos 

com o tratamento de saúde e maximizar os investimentos em saúde preventiva, 

através do incentivo a prática de esportes com a locação de equipamentos 

destinados a esta prática ao longo do parque.  

 

  HISTÓRICO: 

 

  O Ribeirão Ferido foi palco de um enfrentamento entre índios que 

habitavam a região e imigrantes europeus. Segundo conta a população local, uma 

família de posses dirigia-se à igreja quando foi abordada por índios insatisfeitos que 

atacaram e roubaram os brincos das mulheres, arrancando-lhes as orelhas. A família 

toda foi sacrificada e seus corpos, jogados no ribeirão, que ficou cheio de sangue. 

Este fato deu origem ao nome do Ribeirão e até hoje a história é repassada 

oralmente de geração a geração, fazendo parte do folclore local. 
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  ESTRATÉGIAS: 

 

  1. Utilizar uma área do Parque Linear Ribeirão Ferido para reavivar um 

momento histórico, de grande importância, que demonstra o embate na transição 

territorial entre a ocupação do indígena e o estabelecimento do colonizador; 

 

  2. Levantar dados sobre a história do Ribeirão Ferido, possível palco de 

enfrentamento  entre indígenas e uma família de colonizadores que resultou em 

mortes e inspirou o nome do ribeirão; 

 

  3. Reavivar o momento histórico através da construção de uma ocara, 

com as características construtivas originais, para demonstrar os costumes e crenças 

dos primeiros habitantes desta região;  

 

  4. Utilizar este espaço como laboratório para aulas de campo 

interdisciplinares, em que as disciplinas de geografia, história, sociologia, ciências 

naturais, artes e educação ambiental, possam ser ministradas e vivenciadas de forma 

prática pelos discentes das redes de ensino; 
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  3.3. PRAÇA DA MUNICIPALIZAÇÃO 

 

  OBJETIVOS: 

 

  1. Oportunizar à população local e aos turistas o contato com os dados 

oficiais das primeiras famílias colonizadoras que fixaram residência e desenvolveram 

as áreas urbana e rural do município; 

 

  2. Oferecer ao jovem do Balneário Piçarras uma identidade local em 

que se torne comum, no seu cotidiano, o conhecimento das relações sociais (políticas 

e culturais), que dinamizaram a constituição do território enquanto município. 

 

  HISTÓRICO: 

 

  Os colonizadores da cidade, de diversas procedências, a partir do 

século XVIII, ao estabelecerem suas residências, na cidade, desenvolveram círculos 

de amizade, convivência e trocas culturais.  

  O local tornou-se espaço do desenvolvimento de inter-relações sociais 

onde as pessoas partilhavam experiências comuns: religiosas, comerciais, de serviço 

e lazer. Saint Hilaire, historiador do século XIX, visitou a região no século XIX e em 

1820 legalizou, através de registro pessoal, estas comunidades. Somente em 14 de 

dezembro de 1963, Piçarras tornou-se município. A partir daí as famílias pioneiras 

teceram formalmente as redes políticas e urbanas do município. 

 

  ESTRATÉGIAS: 

 

  1. Eleger um espaço no Parque Linear Ribeirão Ferido para implantar a 

Praça da Municipalização; 
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  2. Projetar um espaço físico com miniaturas construtivas das 

residências dos colonizadores com funções múltiplas:  

 

  a) exposição de roupas, objetos, registros, fotografias, utensílios 

domésticos e profissionais, e em forma de painel, a “árvore genealógica” das famílias 

que tiveram influência decisiva no processo de municipalização da cidade; 

 

  b) reprodução dos costumes e das tradições: modos de comer, vestir, 

nascer, morrer, folclore (contos, lendas, mitos do mar, danças típicas) e outras 

experiências relevantes destes atores sociais; 

 

  c) estruturação da praça com bistrôs para atender as necessidades dos 

frequentadores e agregar a vocação turística.    
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  3.4. PRAÇA DA MISCIGENAÇÃO 

 

  OBJETIVOS: 

 

  1. Elencar as diversas culturas migrantes, a partir do final da década de 

90, de outros estados do Brasil, para o Balneário Piçarras, que migraram e 

continuam migrando, em busca de fartura e trabalho na região Sul; 

 

  2. Valorizar a diversidade cultural que dinamiza e reinventa os costumes 

cotidianos possibilitado por essa miscigenação; 

 

  3. Criar um espaço cultural com a implantação de edifícios típicos da 

região de origem desses migrantes, atuais cidadãos do município do Balneário 

Piçarras; 

 

  4. Incentivar a utilização desses espaços comercialmente, pelos 

migrantes, como forma de difundir a sua cultura e culinária típicas, oportunizando a 

melhoria da qualidade de vida e o incremento turístico e econômico da cidade. 

 

  HISTÓRICO: 

 

  O município de Balneário Piçarras tem recebido um significativo número 

de migrantes  interestaduais e municipais predominantemente centro e oeste de 

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas, Bahia, Paraíba, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Como cada grupo cultural possui seus códigos 

comportamentais, é possível lançar um olhar diferenciado sobre estes novos 

integrantes da comunidade, pois a enriquecem com a diversidade de costumes, 

hábitos e perspectivas sobre esta comunidade.  A história e cultura locais são 

enriquecidas pelo favorecimento destes mosaicos culturais e pela valoração da 

diversidade.  
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  ESTRATÉGIAS: 

 

  1. Eleger um espaço no Parque Linear Ribeirão Ferido para implantar a 

Praça da Miscigenação; 

 

  2. Criar um espaço físico com miniaturas construtivas das residências 

típicas dos migrantes para implementação de pequenos quiosques e comercialização 

de comidas típicas, artesanato regionais, dança e música típicas; 

 

  3. Representar nestes espaços a diversidade que compõe a nova 

sociedade do Balneário Piçarras; 

 

  4. Possibilitar o incremento econômico da economia familiar, dessas 

famílias migrantes, através da comercialização dos produtos regionais: artesanato, 

esculturas e outras peças artísticas além da culinária típica.  
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  4. PARQUE ECOLÓGICO 

 

  O Parque Ecológico Municipal ocupa uma área central de 

Preservação Permanente no Balneário Piçarras.  Esta área constitui-se um dos mais 

importantes patrimônios naturais do município. 

  Possui um grande potencial turístico e pode ser utilizado para 

otimizar os serviços prestados à comunidade pela unidade administrativa. 

 Nesse sentido a criação de vários espaços foram elencados para 

nortear futuras ações da prefeitura municipal em favor do desenvolvimento 

sustentável da cidade: 1) Horto Florestal;  2) Centro de Pesquisa e Educação 

Ambiental; 3)  Parque aberto à visitação Pública; 4) Trilha Ecológica e 5) Atracadouro 

de Ligação entre os Parques Ecológicos e Ribeirão Ferido; 5) Passeio Ecológico pelo 

Rio Piçarras iniciando na Praça de Pescadores e terminando no Parque Ecológico. 

  

OBJETIVOS: 

 

1. Implementar um Horto Florestal para o cultivo de  mudas arbóreas (nativas 

e frutíferas),  ornamentais, medicinais e hortaliças,  destinadas à arborização urbana 

e distribuição  à população;  

2. Criar um centro de Pesquisa e Educação Ambiental; 

3. Implementar Passeio Turístico Ecológico pelo Rio Piçarras. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

a) Construir um edifício que atenda as necessidades de implantação do 

laboratório, centro de pesquisa, formação continuada dos professores,  sala de 

convenções e aulas extensivas aos alunos da rede de ensino; 

b) Contratar uma equipe técnica para administrar e promover a visita 

orientada ao parque ecológico; 

c) Promover a prática da educação ambiental tanto para a escola formal como   

informalmente à população e visitantes; 
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d) Implantar um laboratório municipal que permita a prática laboratorial de 

qualidade para os discentes de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Este laboratório 

tem por objetivo atender as necessidades das escolas municipais e otimizar a 

implementação de um espaço único e completo, diminuindo os custos e elevando a 

qualidade dos laboratórios escolares; 

e) Construir um atracadouro para fazer o traslado por meio fluvial, dos 

visitantes, entre o Parque Linear Ribeirão Ferido e o Parque Ecológico; 

f) Construir uma trilha ecológica para  ligar, por meio terrestre, o atracadouro 

fluvial à infra-estrutura educacional do parque e possibilitar a implementação do 

passeio ecológico orientado;  

g) Possibilitar docência de aulas de contra turno aos discentes facilitando a 

formação transdisciplinar em função da diversidade temática do ambiente natural; 

h) Implantar Passeio Ecológico pelo Rio Piçarras da Praça dos Pescadores, na 

Área Cultural, até o Parque Ecológico Municipal. 

 

SUGESTÕES:  

 

1. A Prefeitura Municipal poderá firmar convênios com as redes de ensino 

públicas e particulares, para utilização da infra-estrutura educacional, como forma de 

viabilizar economicamente o Parque Ecológico.  

2. O passeio turístico por via fluvial poderá ser viabilizado através de parceria 

com a iniciativa privada.  
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5.  CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

 

O Balneário Piçarras possui recursos naturais que facilitam a implementação 

de empreendimentos turísticos diversificados.  

A necessidade de formar mão-de-obra capaz de atender a demanda de 

serviços, com o máximo de qualidade, é fundamental para otimizar os recursos de 

que a cidade dispõe e facilitar a implementação de empreendimentos nesse setor. 

Direcionar ações na esfera macro, do planejamento urbano, é muito 

importante para coordenar o planejamento de ações sistêmicas, que podem otimizar 

os resultados pretendidos a médio e longo prazos para o desenvolvimento 

sustentável da cidade. 

Nesse sentido, a educação formal e continuada da população é fundamental 

para que se atinjam os índices de desenvolvimento desejados. 

Assim, foram propostas algumas ações norteadas pela infra-estrutura 

existente, que podem dinamizar a formação de profissionais a médio prazo para 

suprir as demandas da indústria turística e aquecer a economia local possibilitando 

um real diferencial do índice de desenvolvimento humano e econômico dos 

habitantes da cidade.  

 

                 OBJETIVOS: 

 

 1. Qualificar a mão-de-obra local nos setores turístico e de construção civil 

com o intuito de melhorar: a qualidade dos serviços prestados, nestes setores, os 

índices de desenvolvimento humano (IDH)  e econômico da população  local; 

2. Utilizar o conhecimento de artesãos, construtores e técnicos locais, 

principalmente na construção civil para a formação de novos profissionais; 

3. Utilizar a mão-de-obra em formação, com a orientação dos professores, 

para estagiar nas obras públicas da cidade (novas e/ou reformas), otimizando o 

custo/benefício das mesmas. 
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 ESTRATÉGIAS:  

 

 2.1. Desenvolvimento de parceria entre a Prefeitura Municipal e Instituições 

de Ensino   Profissionalizante em nível de Ensino Fundamental II e Médio:  

   

  - a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (que, além de 

possuir instalações próprias, já desenvolve atividades no município);  

 - o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

Serviço Nacional do Comércio (SENAC) e instituições que tenham interesse em 

conveniar-se com a Unidade Administrativa. 

 

Observações: 

 

 1. A Univali possui um campus na cidade que está sendo subutilizado. A 

prefeitura pode conveniar-se com a instituição e utilizar a estrutura existente para 

implementação desses cursos;  

 2. Caso não seja possível um convênio com a UNIVALI pode ser utilizado o 

espaço físico de uma escola municipal no período noturno; 

 3. A Secretaria da Educação, do Planejamento Urbano, Câmara de Dirigentes 

Lojistas, setores da construção civil, e outras instituições ligadas ao turismo, podem 

planejar a tipologia dos cursos de formação de mão-de-obra, de forma integrada e 

interdisciplinar. 
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 5.1. CONSTRUÇÃO CIVIL: Encanador, eletricista, pintor, pedreiro e 

servente. 

 

 5.2. TURISMO 

 5.2.1.  Hotelaria: Recepcionista, camareira, cozinheiro, garçom, copeiro e 

outros que se fizerem necessários. 

 5.2.2. Bares e Restaurantes: Cozinheiro, garçom, copeiro, barman, 

serviços gerais, etc. 

 5.2.3.  Guias Turísticos 

 5.2.4. Receptores Turísticos Locais 

  

Observações:  

 

 a) A formação de guias turísticos locais deve ser extensiva a crianças com o 

objetivo de formar guias mirins. Os estados do Nordeste têm obtido resultados 

exitosos ao vincularem esta formação gratuita à crianças, pertencentes a famílias 

com renda de até três salários mínimos, e frequentadoras de escolas públicas. 

  

 b) Entende-se por Receptores Turísticos Locais, famílias residentes na zona 

rural, proprietários de imóveis com vocação para o manejo agropecuário e com infra-

estrutura mínima à recepção de pequenos grupos de turistas, em suas residências, 

para degustação de pratos típicos regionais e observação dos animais em seu 

ambiente. 

 

 5.3. COMÉRCIO: Balconistas, caixas, telefonistas, crediaristas e outras 

funções que se façam necessárias ao desenvolvimento das atividades comerciais. 
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 6. MUSEU HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO 

 

 OBJETIVOS:   

 

  1. Inteirar a sociedade sobre o patrimônio histórico-antropológico do 

município, fortalecendo a referência identitária das atuais e futuras gerações; 

  2. Mapear, tombar e conservar o sítio arqueológico situado, segundo 

informações obtidas oralmente, na localidade de Tapera, no Bairro Itacolomi; 

  3. Investigar a existência de outros sítios arqueológicos no município para 

mapeá-los, tombá-los e conservá-los como patrimônio histórico municipal. 

 

  HISTÓRICO 

 

  No município de Balneário Piçarras existem diversos documentos, objetos e 

registros da colonização, além de sítios arqueológicos que necessitam ser avaliados, 

documentados, preservados e divulgados.  

  Por não serem explorados por uma instituição museológica local, perdem-se 

no tempo. Objetos como fotografias, utensílios cotidianos, domésticos e de trabalho, 

espalhados nas residências de moradores mais antigos, acabam tornando-se 

fragmentos sem sentido. Assim, sua catalogação e ordenação em um museu 

municipal é imprescindível ao reavivamento da história e memória do povo local. 

 

  ESTRATÉGIAS:  

 

  1. Tombamento de Imóvel, situado à Rua Adolfo Cabral no. 800 – Bairro 

Santo Antônio – Piçarras – SC, como Patrimônio Histórico Municipal para instalação 

do Museu Histórico-Antropológico do Balneário Piçarras; 
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  2. Projeto de Restauração e adequação às funções museológicas do prédio 

tombado, por profissionais habilitados, mantendo os padrões arquitetônicos e 

técnicas construtivas originais; 

 

  3. Contratação de uma equipe técnica e científica para desenvolver a gestão 

das atividades institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 

 

  7. TERMINAL URBANO INTER-MUNICIPAL e ESTADUAL 

 

  O Terminal Urbano Interestadual e Municipal é uma necessidade primária para 

dinamizar o desenvolvimento econômico sustentável do município. 

 

  A sua localização estratégica e a abertura dos acessos de ligação direta entre 

o terminal, o centro urbano, a  instituição de ensino  profissionalizante e de terceiro 

grau,  forma um sistema integrado que visa auxiliar em melhorias na qualidade de 

vida da população. 

 

  OBJETIVOS 

 

  1. Facilitar a vinda de turistas para o município; 

  2. Otimizar o acesso ao centro urbano desafogando o fluxo da Avenida Getúlio 

Vargas; 

  3. Possibilitar a parceria intermunicipal, com vocação turística, na promoção 

dos cursos profissionalizantes; 

  4. Incentivar a matrícula e a frequência de profissionais dos municípios 

vizinhos aos cursos de formação continuada; 

  5. Facilitar o acesso à visitação pública educativa ao Parque Ambiental 

Municipal.    

  6. Regular e aumentar a oferta e a qualidade das linhas de ônibus para o 

transporte interurbano na cidade.  

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1. O poder público municipal através dos órgãos administrativos municipais 

deverá desenvolver estratégias para auferir recursos  que possibilitem a construção 

do terminal urbano. 
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8. PRAÇAS SÓCIO-CULTURAIS e ESPORTIVAS 

 

As praças sócio-culturais tem por finalidade auxiliar na melhoria da qualidade 

de vida da população incentivando a prática esportiva e o lazer. 

A sua distribuição, em áreas de interesse público, deve ser equitativa e 

privilegiar todos os bairros municipais. 

 

OBJETIVOS: 

 

a) Proporcionar ambientes culturais, de lazer e esportivos à população local 

privilegiando a interação social entre os munícipes; 

 

 b) Implementar espaços educativos integrados ao lazer para disseminar 

pontualmente a história e cultura local. 
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 8.1. PRAÇA SAMBAQUI 

 

 OBJETIVOS: 

 

 1. Complementar o Projeto de Implementação do Museu Histórico-

Antropológico, com a implantação de uma praça de teor histórico-cultural 

privilegiando a história, usos e costumes do Homem de Sambaqui; 

 

 2. Utilizar o imóvel tombado em sua totalidade para otimizar a utilização 

do mesmo e minimizar custos com a implementação da praça em outro imóvel. 

 

 HISTÓRICO: 

 

 O homem de sambaqui viveu no litoral do território nacional há 

aproximadamente cinco mil anos.  Sua organização social era totalmente vinculada a 

elementos da natureza e os resquícios arqueológicos, constituem-se de camadas 

criadas pelos costumes: ritos de passagem ou funerários, cemitérios, base estrutural 

para construções. Também foram formados pela ação do intemperismo sobre suas 

oficinas de concentração de trabalho: áreas com material cerimonial, confecção de 

cerâmica, de cestaria, depósitos de rochas, conchas para utensílios cortantes, armas, 

objetos de pesca ou de manejo de agricultura.  

 No município do Balneário Piçarras existem áreas que, segundo 

informações de pesquisadores, podem constituir-se sítios arqueológicos de 

fundamental importância histórica na região. 

 Esses “sítios” potenciais estariam localizados próximo ao Prédio da 

UNIVALI e na localidade de Tapera, nas proximidades do clube de verão Bali-Hai. 

 Nesse sentido, a implantação do Museu Histórico-Antropológico em 

conjunto com a Praça Sambaqui é imprescindível para fomentar a pesquisa científica. 
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 A colaboração da comunidade para mapear possíveis sítios, catalogá-los 

e inseri-los como patrimônio histórico municipal é de fundamental importância no 

processo de identificação do patrimônio. 

 Por outro lado, a importância cultural, educacional e turística da Praça 

do Sambaqui é inegável, pois além de enriquecer o cotidiano doa moradores, torna 

cidade atrativa para a comunidade de municípios vizinhos e turistas.  

 

 ESTRATÉGIAS:  

 

 1. Tombamento de Imóvel, situado à Rua Adolfo Cabral no. 800 – Bairro 

Santo Antônio – Piçarras – SC,  como Patrimônio Histórico Municipal para instalação 

da Praça Sambaqui; 

 2. Projeto de Urbanização da Praça Sambaqui; 

 3. Utilização da equipe técnica e científica contratada para desenvolver a 

gestão das atividades institucionais do Museu Histórico-Antropológico, na gestão da 

Praça Sambaqui. 
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                    8.2. PRAÇA DOS PESCADORES II 

OBJETIVOS: 

 

1. Possibilitar aos pescadores a comercialização direta do pescado ao 

consumidor; 

2. Reintegrar a posse, aos pescadores artesanais, do norte do município, e 

urbanizar a área tradicionalmente utilizada para desembarque e venda de pescado 

diretamente ao consumidor. 

 

HISTÓRICO: 

 

A área situada entre as ruas Garoupa e Manoel Correa foi utilizada durante 

anos, pelos pescadores artesanais do município, como atracadouro das embarcações 

artesanais e venda direta do produto da pesca na baía. 

No ano de 2008, a infra-estrutura existente para este fim foi suprimida e os 

pescadores não puderam mais utilizar a área para guardar as embarcações e 

comercializar o pescado. 

Esta atividade artesanal se por um lado constitui, para as famílias que dela 

vivem, a fonte de renda familiar, por outro lado representa um potencial turístico e 

possibilita aos moradores da cidade o consumo de um produto fresco e com valor 

reduzido. 

Revitalizar e fornecer a infra-estrutura necessária para a sustentabilidade da 

atividade, neste local, resultará em um espaço sócio-cultural, que além de possibilitar 

a melhoria da qualidade de vida da população local, pode ser utilizado como 

diferencial turístico, formando um circuito com a Praça dos Pescadores 1, localizada 

no limite sul da cidade. 
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ESTRATÉGIAS: 

 

1. Construir pequenos espaços dotados de infra-estrutura para a venda do 

pescado pelos pescadores artesanais; 

2. Destinar um espaço livre, na praça dos pescadores para a feira de produtos 

hortifrutigranjeiros;  

3. Eleger dois dias da semana para a feira conjunta de pescado e   produtos 

hortifrutigranjeiros, para movimentar o fluxo de pessoas e a economia local.  
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8.3. PRAÇAS SÓCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Implantar praças sócio-culturais e esportivas em todos os bairros da cidade 

para garantir ao cidadão o direito constitucional ao lazer, ao esporte e a cultura; 

2. Melhorar a qualidade de vida nos bairros da cidade. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Utilizar as áreas de interesse público, nos bairros, para instalar praças 

arborizadas, com mobiliário urbano básico que permita a prática do lazer e a prática 

de esportes para todas as idades: parque infantil, pista de skate, mesas para jogos, 

bancos e um pequeno quiosque com banheiro. 
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9. AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL  

 

HISTÓRICO: 

 O posto de saúde central recebe pacientes de todos os bairros do município. A 

infra-estrutura disponível tem se demonstrado insuficiente para os atendimentos de 

urgência e emergência. 

 O tratamento de algumas doenças permite que as pessoas recebam 

tratamento intensivo durante o dia, no posto de saúde, pernoitem em suas casas e 

retornem para continuar o tratamento intensivo no dia seguinte. Estes casos não são 

passíveis de atendimento em função da defasagem de espaço físico. 

A ampliação da infra-estrutura do posto de saúde, para atender a demanda da 

comunidade é muito importante para possibilitar o tratamento médico de qualidade. 

Também é fundamental melhorar a qualidade do transporte de urgência e 

emergência, que hoje é feito pela Avenida Getúlio Vargas, que é uma via coletora de 

acesso principal ao município e concentra parte significativa do trânsito no sentido 

leste/oeste, da cidade. Na temporada de verão este serviço é intensamente 

prejudicado pelo grande fluxo de veículos. 

Por outro lado, a disposição de lombadas tradicionais ao longo da via, 

prejudica a eficácia deste traslado, pois, além de inibir a rapidez do transporte, que é 

um fator fundamental para salvar vidas,  afeta o paciente acidentado e com fraturas 

piorando o seu estado de saúde e emocional. 

 

Objetivos: 

1. Ampliar o Posto de Saúde Central e implementar a Clínica de Saúde e o 

Hospital Dia; 

2. Facilitar e otimizar o tratamento de urgência e emergência no Posto de 

Saúde Central; 

3. Facilitar o acesso das comunidades rurais e dos bairros ao Posto de Saúde 

Central; 
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ESTRATÉGIAS: 

 

1. Transformar o imóvel anexo ao Posto  de Saúde Central em Área de 

Interesse Público para possibilitar a ampliação dessa Unidade de Saúde; 

 

2. Implantar a Clínica de Saúde e o Hospital Dia de Piçarras, nesta área. 

 

3. Retirar as lombadas tradicionais da Via Coletora Getúlio Vargas e substituí-

la por lombadas eletrônicas ou outro meio de redução de velocidade; 

 

4. Implantar um semáforo na esquina das Avenidas Getúlio Vargas e Emanuel 

Pinto; 

 

5. Unir as Ruas São Bento do Sul e Adolfo Cabral, por meio de uma ponte 

elevada, para transformá-las em rota de fuga para os tratamentos de urgência e 

emergência do posto de Saúde Central para o atendimento intensivo em municípios 

vizinhos; 

 

6. Facilitar o acesso dos moradores da zona do rural e dos bairros ao posto de 

saúde central por esta via; 

 

7. Construir uma ponte elevada para unir as duas vias e possibilitar a 

passagem sobre o Rio piçarras. 
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 10. OSSÁRIO MUNICIPAL 

 

 HISTÓRICO 

 

 A demanda de serviços do cemitério municipal da cidade tem aumentado a 

necessidade de promover estratégias para possibilitar o aumento de sua capacidade 

de vagas. 

 A construção de um ossário, no local, permite à prefeitura Municipal, 

remover os restos mortais, dos munícipes enterrados gratuitamente, para um local 

construído com este fim, otimizando a capacidade do cemitério e proporcionando 

dignidade aos descendentes destas pessoas. 

 

 OBJETIVOS: 

 

 1. Aumentar o tempo de vida útil do cemitério municipal do Balneário 

Piçarras; 

 

 2. Garantir a dignidade dos restos mortais aos cidadãos ali sepultados. 

 

 Estratégias: 

 

 1. construir um ossário no Cemitério Municipal do Balneário Piçarras. 
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11. ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO ITACOLOMI 

 

HISTÓRICO. 

 

O Bairro Itacolomi é uma área considerada de expansão urbana. Neste local 

foi proposta, no PMDU,  a implantação de uma Área de Especial Interesse Social, que 

tem por objetivo além da sua regularização, a implantação de um Programa de 

construção de Habitação de Interesse Social (HIS), para remoção das famílias que 

estejam ocupando áreas irregulares, de interesse público, ou em situação de risco. 

O crescimento populacional, advindo do incentivo do crescimento 

populacional, nessa região, resulta no aumento da demanda  por vagas, na rede de 

ensino, que necessitam ser supridas pela prefeitura municipal. 

 

OBJETIVO 

 

1. Implantar uma Unidade Escolar, no Bairro Itacolomi, para atender a pré-

escola e ensino fundamental 1. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Utilizar uma área de especial interesse público para implementar a Unidade 

Escolar; 
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12. ROTA TURÍSTICA URBANA E RURAL 

 

Para que o município do Balneário Piçarras possa incrementar os 

investimentos na indústria turística e atrair usuários para este serviço, é de 

fundamental importância a implementação de uma rota turística que propicie a 

utilização dos recursos naturais e implementados, pelo poder público e iniciativa 

privada, de forma global. 

Para efetivar este objetivo foi proposta uma rota turística terrestre que se 

inicia no limite sul, aproveitando o potencial paisagístico do Rio Piçarras e a infra-

estrutura existente. Segue em sentido leste margeando a orla marítima até a Rua 

Santo Amaro, que possibilita o acesso norte ao município às margens da BR-101, até 

o entroncamento com a Avenida Panorâmica projetada, que contorna o parque linear 

Ribeirão Ferido no sentido norte/sul;   e   o parque ecológico municipal no sentido 

oeste/leste e norte/sul.  

Neste ponto encontra-se com a projeção da Avenida Emanuel Pinto, no 

sentido norte/ sul até encontrar a via coletora existente, com o mesmo nome 

seguindo nesta direção até o bifurcamento desta com a via coletora existente São 

Bento do Sul, seguindo por esta, no sentido oeste, até o final da sua projeção, onde 

se limita com a ponte projetada sobre o Rio Piçarras.  

Neste ponto encontra-se com a extensão da Rua Adolfo Cabral seguindo por 

ela até a via existente do mesmo nome, onde há o entroncamento desta, no sentido 

sul norte, pela rua A, que dá acesso ao Terminal Urbano, Parque Ecológico Municipal 

e UNIVALI e, no sentido leste oeste, até o túnel ou viaduto de ligação projetado que 

possibilita o acesso direto à Via Turística Rural, pela margem oeste da Rodovia BR-

101, sentido Norte/Sul, onde se encontra com a  Rua Abílio Manoel de Borba.  

Neste ponto, segue por essa rua até a margem oeste do Rio do Peixe. Retorna 

por esta via, seguindo por ela, no sentido leste/oeste, até bifurcar-se em duas 

direções:  a primeira em direção ao Núcleo Rural Nova Descoberta, São Brás e Rio 

Novo, até os limites do município, ponto em que permite o acesso, à Rota da 

Cachaça, no município de Luiz Alves; a segunda, em direção à Rua Geral da Lagoa, 
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que limita-se ao viaduto projetado, possibilitando o acesso direto à Rua Manoel 

Ferreira e Rua Ludgero C. Vieira  que  dá acesso, ao início da rota turística terrestre, 

na Praça Cultural. 
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13. VIAS COLETORAS PROJETADAS 

 

O atual traçado urbano, das vias  arteriais e coletoras municipais, privilegiam o 

sentido sul/norte, em função da hidrografia. O Rio Piçarras corta o município nesta 

direção, em mais de dois terços da extensão longitudinal, entre os limites sul/norte 

da cidade. 

Esse fator dificulta a implementação de vias coletoras, no sentido leste / 

oeste, em função dos custos da construção, de pontes de ligação, entre as margens 

do Rio Piçarras. 

No traçado viário atual, somente três vias atravessam o Rio Piçarras na sua 

extensão leste/oeste:  

 

1) Próximo ao limite sul do município, a Rua José Manoel Ferreira que no 

limite leste, da ponte sobre o Rio Piçarras, bifurca-se em duas vias. A primeira, Rua 

Geraldo Cardoso, estende-se até a Rodovia SC – 414, onde permite acesso, à leste, 

para o limite sul do município e, a oeste, para a Rodovia BR-101. A segunda, Rua 

Ludgero Caetano Vieira que também permite o acesso pelo limite sul da cidade. 

 

2) A aproximadamente um quilômetro, desta via, no sentido sul/norte, a 

Avenida Alexandre Guilherme Figueredo atravessa Rio Piçarras, no sentido 

leste/oeste.  

 

3) Ainda no sentido sul/norte, aproximadamente hum mil e quinhentos 

metros, a Avenida Getúlio Vargas, que desempenha o papel de principal Avenida 

Coletora do Município, em função de ser o principal acesso, oeste/leste, e a atual 

“rota de fuga”, nos casos de urgência e emergência, e de acesso ao Posto de Saúde 

Central do Município. 

 

Essas três vias são insuficientes para ordenar o desenvolvimento sustentável 

da cidade, em função do aumento da demanda, crescente do município, em relação 

ao sistema viário. Para possibilitar o crescimento do município, de forma ordenada, 
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foi proposta abertura de duas vias coletoras no sentido leste/oeste, e o 

prolongamento de vias coletoras importantes no sentido norte/sul: 

 

1) No sentido leste/oeste houve o prolongamento da via local existente São 

Bento do Sul até o limite com a ponte projetada, sobre o Rio Piçarras, onde 

encontra-se com a via local projetada Adolfo Cabral, seguindo por este 

prolongamento até a via existente, com o mesmo nome. Nesse ponto limita-se com o 

túnel e/ou elevado, que dá acesso: 1) para fora dos limites do município, sentido 

norte sul, pela Rodovia BR-101; 2) para a via marginal oeste, da Rodovia BR-101, via 

turística do município de acesso à zona rural.  

 

2) No sentido Leste /oeste , foi proposta a urbanização da Rua Santo Amaro 

como via de principal de acesso, no norte do município. Esta via foi inserida na rota 

turística em função da  localização privilegiada, permitindo o acesso direto à via 

turística, que margeia o Parque Linear Ribeirão Ferido;  à Rua Emanuel Pinto Norte e 

também a sua projeção, até a Avenida consolidada do mesmo nome, e ainda, às 

Avenidas Nereu Ramos e José Temístocles de Macedo.  

 

As vias supracitadas desempenham dupla função: a) arteriais e coletoras de 

tráfego; b) vias turísticas.  

 

3) No sentido Norte/Sul, houve o prolongamento da Avenida Emanuel Pinto, 

margeando o Rio Piçarras e estendendo-se até o entroncamento com a Rua João 

Silva e seu prolongamento, seguindo longitudinalmente pela Rua Vandelino Baltt e 

seu prolongamento, onde encontra-se com Rua Emanuel Pinto Norte.  

 

4) No sentido leste/oeste , no entroncamento da Avenida Emanuel Pinto e 

João Silva, a via turística projetada segue até o encontro com a via turística do 

Parque Linear Ribeirão Ferido, que segue no sentido Sul/Norte até encontrar-se, 

perpendicularmente, com a Via Coletora projetada, que permite a implantação do 

acesso Norte ao município. 
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14. TURISMO RURAL  

 

A área rural no município Balneário Piçarras embora possua  um grande 

potencial e  infra-estrutura turística, carece do norteamento de ações específicas  

para  alavancar o desenvolvimento nesta área. Nesse sentido, a criação da rota 

turística rural complementa as iniciativas, deste setor, na zona urbana, e alavanca o 

desenvolvimento turístico nesta área. 

O planejamento e direcionamento de atividades turísticas,  na região, podem 

auxiliar na conservação do patrimônio natural rural, que tem como principais 

representantes a paisagem, os elementos de relevo e área de preservação 

permanente que o constituem. 

Os cinco núcleos rurais que compõem a zona rural do município:  A localidade 

de Morro Alto também conhecida como Morretes; a localidade da Lagoa e as 

comunidades de São Brás, Rio Novo e Nova Descoberta, possuem características e 

desenvolvem atividades diversificadas, que podem constituir-se em potencialidades 

turísticas a serem ordenadas de forma sustentável.  

A localidade de Morro Alto, também conhecida como Morretes, possui um 

viveiro de mudas e alguns pesque-pagues estruturados, que representam uma 

alternativa de lazer aos turistas e à população, complementando a proporcionada 

pela  praia do Balneário Piçarras.  

Entre as comunidades de Morro Alto e Lagoa está sendo implementado um 

empreendimento turístico, com um considerável investimento econômico pelo grupo 

Beto Carrero. Este projeto potencializa a frequência de turistas de médio e alto poder 

aquisitivo, no município, que pode auxiliar no desenvolvimento econômico da cidade. 

Também nessa região localiza-se o “Morro do Rela”, que é um celeiro fértil à 

implementação de um Parque Municipal de Conservação do Patrimônio Natural, 

aberto à visitação pública.  

Nesse local,  há uma profusão de nascentes de água, cachoeiras e trilhas 

naturais, que são utilizadas para lazer e também para a depredação por falta de 

manejo ambiental.  
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Nesse local,  há uma profusão de nascentes de água, cachoeiras e trilhas 

naturais, que são utilizadas para lazer e também para a depredação por falta de 

manejo ambiental.  

Já a localidade Lagoa, dedica-se à produção cerâmica e também possui 

pesque-pagues com infra-estrutura, e um campo de futebol, cujo time participa de 

campeonatos regionais,  

As comunidades de São Brás, Rio Novo e Nova Descoberta dedicam-se à 

atividades agrícolas principalmente ao cultivo da Banana.   

Todas essas atividades, ordenadas através de um planejamento sistêmico de 

desenvolvimento sustentado integrado, podem representar, efetivamente, a melhoria 

da qualidade de vida da população local e, um adicional de vulto à economia da 

cidade. 

Nesse sentido, foram propostas ações pontuais, que deverão ser analisadas, 

integradas e detalhadas, através de um plano de urbanização específico para a zona 

rural:  

 

1. Implementação da Rota Turística Rural; 

2. Criação do Parque de Preservação Permanente  Municipal no Morro do 

Rela; 

3. Implementação de um programa de capacitação para atender o turismo 

rural, com formação profissionalizante direcionada, para os moradores da região. 

4. Integração da zona rural e zona urbana, através da construção de viadutos 

e túneis na BR-101, que integrem as rotas rural e turística. 
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14.1. ROTA TURÍSTICA RURAL 

 

O Balneário Piçarras possui um considerável potencial natural turístico, que 

além de não ser explorado adequadamente, tem sido palco de iniciativas danosas ao 

meio ambiente natural. A iniciativa privada tem feito investimentos, nesta zona, cujos 

resultados poderiam ser maximizados através da ação direcionada e planejada entre 

as iniciativas pública e privada. 

A concentração desses esforços pode produzir resultados favoráveis à 

economia regional, impulsionando o desenvolvimento sustentado da região e a 

melhoria da qualidade sócio-econômica da população local. 

Nesse sentido, a implementação de uma rota turística rural, integrada com a 

rota turística urbana, pode impulsionar o desenvolvimento equitativo na totalidade do 

território municipal, além de promover o desenvolvimento dos núcleos rurais.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Incentivar o desenvolvimento turístico sustentado da região rural do 

município;  

2. Fornecer a infra-estrutura básica ao incremento dos investimentos turísticos 

na área rural; 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Urbanizar as Vias Turísticas da Área Rural e  padronizar o mobiliário urbano 

e a iluminação de acordo com o projeto de urbanização próprios destas vias; 

 

2. Implementar planos de incentivo fiscal, ou prever, outra forma de incentivo 

para a padronização dos passeios públicos pelos moradores. 
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14.2. PARQUE DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAL 

 

O Morro do Rela, paisagisticamente, constitui-se o pano de fundo do Balneário 

Piçarras. Possui mata nativa, constituída de vegetação secundária, preservada em 

mais de 90% (noventa por cento), fauna silvestre diversificada e muitas nascentes 

de água, que precisam ser mantidas intactas para garantir o manancial aqüífero do 

município. 

Essas características naturais e principalmente, o seu papel paisagístico, é 

fundamental para  o desenvolvimento turístico, da cidade, de forma sustentável e 

atrativa. 

Nesse sentido, propõe-se a implantação do Parque Municipal de Preservação 

Ambiental no Morro do Rela. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Instituir um Parque de Preservação  Ambiental no Morro do Rela; 

2. Conservar o patrimônio natural do município através de um programa de 

conservação ambiental;  

3. Sustentabilizar o turismo ecológico; 

4. Criar programas de proteção, das nascentes de água do município, 

garantindo manancial aqüífero às futuras gerações. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Construir uma sede para abrigar a administração do Parque Municipal de 

Preservação Ambiental; 

 

2. Contratar uma equipe técnica, para gerir o Parque e elaborar um programa 

de conservação ambiental e gerência, dos recursos naturais, das zonas rural e 

urbana; 
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3. Elaborar um projeto de visitação pública, orientada, que preveja a 

implantação de trilhas ecológicas e desenvolvimento de um programa de Educação 

Ambiental.   
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15. IMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS OU TÚNEIS PARA INTEGRAR AS 

ÁREAS URBANAS E RURAIS E/OU  FACILITAR O ACESSO AO MUNICÍPIO 

 

O atual sistema viário de acesso, pela rodovia BR-101, ao  Balneário Piçarras, 

não atende a demanda da cidade.  Atualmente existem dois acessos principais: o 

primeiro, pela rodovia SC-414 que cumpre esta função concomitantemente para os 

municípios de Penha e Balneário de Piçarras; e,  o segundo, pela marginal leste, da 

rodovia BR-101, no sentido Sul/Norte  pela marginal oeste, da mesma rodovia, no 

sentido norte/sul. 

 

Esses dois acessos, além de encontrarem-se em precário estado de 

conservação, não atendem a demanda do município e não satisfazem, a necessidade 

viária para a integração entre as rotas turísticas, urbana e rural, que são 

imprescindíveis ao Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano, sustentável e 

integrado, do município.  

 

Para minimizar este problema e, viabilizar a implementação da rota turística, 

foram propostos mecanismos viários de integração da cidade, permitindo o 

aproveitamento global das potencialidades turísticas dos recursos naturais. 

 

Esses mecanismos também facilitam o acesso à população, que vive nos 

núcleos rurais, ao atual Posto de Saúde Central, futuro Hospital Municipal; ao centro 

comercial urbano, ao lazer nas formas naturais (praia) e construído: parques 

lineares, parque ecológico, praças sócio-culturais, área cultural; ao ensino formal de 

terceiro grau e à formação continuada, entre outros, na zona urbana. 

 

Por outro lado permitem o acesso à população, que vive na zona urbana, ao  

lazer, na forma natural e construída, disponibilizado na área rural:  à rota turística 

que além da beleza paisagística proporciona o acesso aos pesque-pagues, ao 

empreendimento turístico, em implantação, pelo grupo Beto Carrero, localizado entre 

as comunidades de Morro Alto e Lagoa; ao Parque de Preservação Ambiental 
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Municipal, localizado no Morro do Rela; às trilhas ecológicas; à via da banana, cujo 

cultivo é desenvolvido pelas comunidades de São Brás, Rio Novo e Nova Descoberta;  

ao viveiro de mudas localizado na  localidade de Morro Alto, também conhecida 

como Morretes; e às olarias produtoras de cerâmica, na localidade Lagoa. 

 

Nesse sentido, foram propostos três elementos viários, denominados, a priori, 

túneis e/ou viadutos, para facilitar o acesso ao município e possibilitar o seu 

desenvolvimento de forma integrada. 

 

A tipologia dos acessos deverá ser estudada, planejada e projetada a 

posteriori por uma equipe técnica e determinada no Plano Municipal de Turismo e 

Plano de Urbanismo Próprio da Zona de Especial Interesse Turístico, que deve incluir 

a Zona Rural em seu planejamento global, conforme especificado no PMDU do 

município.    

 

1. Túnel de Ligação ou Viaduto no acesso norte ao município, projetado no 

sentido Leste /oeste, que limita-se à leste com a Rua Santo Amaro, como via 

principal de acesso, nesta coordenada geográfica. 

 

2. Túnel de Ligação ou Viaduto, entre o cruzamento das ruas Abílio Manoel de 

Borba e Adolfo Cabral, que permite o acesso direto ao Posto de Saúde Central, futuro 

Hospital Dia;  ao Museu Histórico-Antropológico Municipal; ao Centro 

Profissionalizante e Ensino de Terceiro Grau; ao Terminal Urbano;  ao Parque 

Ecológico; ao Parque Linear Ribeirão Ferido e integra a Via Turística Municipal. 

 

3. Viaduto de Ligação, no cruzamento entre a Rua Geral da Lagoa e a Rua 

Manoel Ferreira. Este projeto deverá ser estudado, em função da localização de dois 

postos de gasolina na margem direita da esquina da Rua Geral da Lagoa e na 

margem esquerda da esquina da Rua Manoel Ferreira.  


