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1. Processo de Elaboração



BASE LEGAL:
O Estatuto da Cidade 

estabeleceu novo papel 
aos planos diretores ao 

definir seu conteúdo 
mínimo e os  
Instrumentos 

urbanísticos, jurídicos e 
tributários a serem 

abordados na legislação 
urbana municipal.

ESTATUTO DA CIDADE                         
(Lei 10.257/2001):

“O plano diretor, aprovado por lei municipal, é 
o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana.”

CACHOEIRO  
HOJE

CACHOEIRO AMANHÃ

PLANO DIRETOR



DIREITO À CIDADE 

SUSTENTÁVEL

GESTÃO DEMOCRÁTICA

TERRA URBANA;
MORADIA;

SANEAMENTO;
INFRAESTRUTURA;

TRANSPORTE;

SERVIÇOS;
TRABALHO;

LAZER;

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

OBJETIVO: REPENSAR A POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL ADEQUANDO-A                                      
AS TRANSFORMAÇÕES DA REALIDADE MUNICIPAL  transcorrida, considerando ou revendo as 

diretrizes de desenvolvimento estabelecidas e as disposições do Estatuto da Cidade. 



PARA UMA METODOLOGIA PARTICIPATIVA E PACTUADA

REFLEXÃO VISAO ESTRATÉGICA PACTO SOCIAL 

CONFLITOS

POTENCIALIDADES

EXPECTATIVAS

ESTRATEGIAS

INSTRUMENTOS

SITEMA DE GESTÃO

PLANO DIRETOR 
MUNCIPAL



FASES E ETAPAS DO TRABALHO

FASE 1
PREPARAÇÃO E  
MOBILIZAÇAO

FASE 2
DIAGNÓSTICO DA 

REALIDADE MUNCIPAL 

FASE 3
OBJETIVOS  DO 

DESENVOLVIMENTO   
E PROPOSIÇÕES

FASE 4
CONSOLIDAÇÃO 

DO PDM –
ELABORAÇAO LEI

1ª AP 2ª AP 3ª AP 4ª AP



CERCA DE 25 REUNIÕES COM SECRETARIAS E TÉCNICOS

MAIS DE 90 PARTICIPAÇÕES DE TÉCNICOS

DEBATE COM 200 ESTUDANTES

AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO DE NIVELAMENTO

16 REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM CERCA DE 200 PARTICIPANTES

120 PARTICIPAÇÕES ONLINE
750 

PARTICIPANTES

ESTAPA DE LEITURA DA CIDADE



13 REUNIÕES COM TÉCNICOS E FÓRUM DO PLANO DIRETOR

ESTAPA CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA



1. Fundamentação: 

 base legal 

 a cidade que se quer



DIRETRIZES ESTABELECIDAS  PELO ESTATUTO DA CIDADE 
P/PROMOVER  OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NA GESTAO 
TERRITORIAL (16 diretrizes)

BASE LEGAL – CONSTITUIÇAO FEDERAL E ESTATUTO DA CIDADE

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS PARA A 
POLITICA URBANA
1- Desenvolvimento em base           
sustentáveis (preservação p/as gerações 
futuras)

2- Promoção das Funções Sociais                  
da Cidade e da Propriedade

3- Direito universal a Moradia 
Digna/Urbano (inclusão /RF)

4- Gestão Participativa

• CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE E DA 
PROPRIEDADE URBANA;

• DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO EM BASES SUSTENTÁVEIS;

• JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DA URBANIZAÇÃO;

• PROMOÇAO DA CIDADE INCLUSIVA

• VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E 
CULTURAIS;

• OTIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS REALIZADOS

• RECONHECIMENTO DE DISTINTOS PADRÕES DE OCUPAÇÃO DO 
TERRITÓRIO URBANO E RURAL.

• CORRESPONSABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA NA PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO EQUILIBRADO;

• GESTAO DO SOLO  E PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

• .............



CIDADES 3C

Diretrizes e medidas normativas para aumentar 
eficiência das infraestruturas instaladas e reduzir 
deslocamentos/cidade mista... Orientar o crescimento -
Crescer para dentro/ocupar vazios. Orientar a 
expansão. Definir perímetro para período de 10 anos...

CIDADES BIOFÍLICAS  

OBJETIVOS/ESTRATEGIAS: 

LEVAR  A NATUREZA PARA DENTRO DA CIDADE/ESPAÇOS DE LAZER . 
- SISTEMA DE PARQUES /DRENAGEM NATURAL (DEVOLVER A AGUA DA CHUVA 
AO SOLO/INFILTRAR...)

INFRAESTRUTURA VERDE E PAISAGISMO NO PANEJAMENTO E 
GESTÃO URBANA: 
- TRAMA AZUL E VERDE; CIDADES ESPONJAS, RESILIÊNCIA A EVENTOS 
CLIMATICOS/DESASTRES NATURAIS...

REFORÇA  AS PAUTAS DA CIDADE SUSTENTAVEL E DA 
RESILIENCIA DAS CIDADES A PARTIR DA VALORIZAÇAO DO 
AMBIENTE NATURAL ...

- IDENTIDADE/TURISMO - Curitiba se 
tornou capital turística pela intervenção 
urbana estruturada por parques...

Gestão indutora da ocupação territorial – instrumentos do EC e 
direcionamento dos investimentos. Implementar o modelo territorial. 
Índice de Aproveitamento único, incentivos  a empreendimentos nos 
eixos de interesse...)

Articular deslocamentos (estrutura de 
mobilidade)com uso do solo. Zonas de uso 
diversificado entorno de corredores e estações    
de transporte.  Induzir centralidades/cidade 
mista. 

ESTABELECE 3 PRINCIPIOS PARA A CIDADE SUSTENTAVEL:



3.  Concepção estratégica 

do PDM



CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA PDM – ETAPA PROPOSITIVA

PACTUAÇÃO DO FUTURO DESEJADO  

ABORDAGEM TERRITORIAL 
“Macrozoneamento e Modelo Urbano ”

os modelos de ocupação do território  expressos no macrozoneamento e modelo urbano determinam os 
espaços onde diretrizes e normas se complementam para a consecução da cidade futura

A CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO PLANO DIRETOR é composta por um conjunto de intenções expressas através de princípios, objetivos, 
estratégias e diretrizes que constituem o marco referencial orientador da ação pública e privada para o desenvolvimento municipal. 

CONSTITUI O CONJUNTO DE INTENÇÕES E EXPECTATIVAS QUE EXPRESSAM O FUTURO DESEJADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. É 
também a base referencial para a elaboração  articulada e relacional  destes objetivos e estratégias com O DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL que, expressos  no macrozoneamento, orientam a formulação das normas de gestão do uso e ocupação do solo e aplicação 
dos demais instrumentos.



2- VISAO DE FUTURO  PACTUADA :  ESTRATEGIAS TERITORIAIS E DE 
GESTAO PARA SUA CONSECUÇAO. 

PRINCÍPIOS: FUNDAMENTAÇÃO 
(PRESSUPOSTOS, CONCEPÇOES/INTENÇÕES ) 

OBJETIVOS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL E DO PDM: 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: OS CAMINHOS PARA SE CHEGAR LÁ 

DIRETRIZES : TRILHAS ORIENTADORAS DAS AÇÕES,  PRIORIDADES, A 
SEREM CONTEMPLADAS QUANDO  DA SUA  REALIZAÇÃO  

BASE REFERENCIAL PARA AS 
POLÍTICAS SETORIAIS

PROGRAMAS, PROJETOS  E AÇÕES; 
E BASE NORMATIVA  

1- PRINCÍPIOS  E OBJETIVOS  DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL / 
DA POLITICA URBANA / DO PDM (fundamentos da norma)

 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 
(MARCO ORIENTADOR GERAL )

 DIRETRIZES DO ESTATUTO DA CIDADE PARA A POLITICA URBANA NA 
PROMOÇAO DAS FUNÇOES SOCIAIS DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

INCLUSAO /COMPLEMENTARIDADE DO CONCEITO DE 
SUSTENTABILIDADE – RESILIENCIA  URBANA, CIDADE BIOFILICA...

USO DO SOLO ARTICULADO A MOBILIDADE URBANA – CIDADE 3D  

(orienta e se  complementa com as políticas e planos setoriais)

RESULTA DO PROCESSO LOCAL DESENVOLVIDO / ESPECIFICIDADES/ 
PAUTAS PRIORITARIAS E PROPOSTAS 

DA CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO PDM



-DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR e DO DESENVOLVIMENTO 

(LEI 5890/2006:  CAPÍTULO II)
PRINCIPIOS:

1 – Justiça social e redução das desigualdades sociais e 
regionais;

2 - Inclusão social, compreendida como garantia de acesso a 
bens, serviços e políticas sociais a todos os munícipes;

3 - Direito à Cidade para todos, compreendendo o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer;

4 - Respeito às funções sociais da Cidade e à função social 
da propriedade;

5 - Transferência para a coletividade de parte da valorização 
imobiliária inerente à urbanização;

6 - Direito universal à moradia digna;

7 - Universalização da mobilidade e acessibilidade;

8 - Prioridade ao transporte coletivo público;

9 - Preservação e recuperação do ambiente natural;

10 - Fortalecimento do setor público, recuperação e 
valorização das funções de planejamento, articulação e 
controle;

11 - Descentralização da administração pública;

12 - Participação da população nos processos de decisão, 
planejamento e gestão.

OBJETIVOS GERAIS  DECORRENTES DOS PRINCIPIOS ELENCADOS

1 - Consolidar a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim como centro regional, pólo industrial, sede de atividades 
produtivas e geradoras de emprego e renda;

2 - Elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à saúde, à educação, à cultura, 
às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos serviços públicos, de forma a promover a inclusão social, 
reduzindo as desigualdades ;

3 - Promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a eqüidade social no 
Município;

4 - Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do 
patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico;

5 - Garantir a todos os habitantes do Município acesso a condições seguras de qualidade do ar, da água e de 
alimentos, de circulação e habitação em áreas livres de resíduos, de poluição visual e sonora, de uso dos 
espaços abertos e verdes;

6 - Garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e serviços de infra-estrutura;

7 - Aumentar a eficiência econômica do Município, de forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os 
custos operacionais para os setores público e privado, inclusive por meio do aperfeiçoamento administrativo 
do setor público;

8 - Promover e tornar mais eficientes, em termos sociais, ambientais, urbanísticos e econômicos, os 
investimentos dos setores público e privado;

9 - Racionalizar o uso da infra-estrutura instalada, em particular a do sistema viário e de transportes, evitando 
sua sobrecarga ou ociosidade;

10 - Democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando os mercados acessíveis às faixas de baixa renda;

11 - Prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da propriedade urbana e coibir o uso especulativo 
da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade;

12 - Aumentar a eficácia da ação governamental, promovendo a integração e a cooperação com os governos 
federal, estadual e com os municípios da região, no processo de planejamento e gestão das questões de 
interesse comum;

13 - Permitir a participação da iniciativa privada em ações relativas ao processo de urbanização, mediante o 
uso de instrumentos urbanísticos diversificados, quando for de interesse público e compatível com a 
observação das funções sociais do Município;

14 - Implantar regulação urbanística baseada no interesse público.



CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO PDM - PROPOSTAS 
(PRINCIPAIS QUESTOES E POSSIBILIDADES  LOCAIS– LEITURA DE SINTESE DO DIAGNOSTICO E ESTRATEGIAS TERRITORIAIS)



DESENVOL
-VIMENTO

MEIO 
AMBIENTE

DISTRITOS
MOBILI-

DADE

USO DO 
SOLO

QUALIDADE 
AMBIENTE

4. GESTÃO ESTRATÉGICA 
DO USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

1. REINSERÇÃO REGIONAL        

E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

2. RESILÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO 

AMBIENTAL 

3. ESTRUTURAÇAO, 

INTEGRAÇAO E 

QUALIDADE URBANA 

5. DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL                                                    

LEITURA DE SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO/PROSPECÇÃO 
ONDE SE QUER CHEGAR  

Vocação da Cidade e dos Distritos (potenciais e 
expectativas  desenvolvimento)

 Localizações – áreas potenciais/diversidade econômica 

 Visão Conflitiva ou Potencialidade (?): preservação e 
desenvolvimento; APP rio/paisagem e  empreendimentos 

Capacidade  Suporte Ambiental e uso do solo - Distritos

 Eventos Climáticos, Degradação e Riscos 

 Preservação e Qualidade Ambiental nas Sedes Urbanas

Estrutura Viária e Mobilidade Urbana e Municipal 

 Integração socioespacial e  Equipamentos  Urbanos

 Qualidade do Espaço Publico, Memória e Paisagem 
Urbana 

Perímetro Urbano, Expansão Urbana e Adensamento

 Atividades – Cidade Mista e Conectada 

 Gestão Estratégica – Áreas e Projetos Especiais,  e 
Instrumentos Estratégicos

Capacitação Publica – legislação e articulação 
institucional

 Participação da Sociedade - Conselho 

 Outros  Instrumentos e capacitação da Sociedade

1

2

3

4

5

Reordenamento das principais questões: 



MAPEAMENTOS ESTRATEGICOS (ultimo encontro presencial)



CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO PDM - PROPOSTAS 
(OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL)



Visa o fortalecimento  da função polarizadora do município identificando novas vocações   e  promovendo a 
diversificação da economia em harmonia  com o desenvolvimento sociocultural, a proteção ambiental, a 
configuração do espaço urbano pautado pelo interesse público e busca da redução das desigualdades sociais 
presentes no Município.

I. Buscar a identificação da vocação dos distritos do interior através dos seus valores culturais, ambientais, turístico e de produção para fortalecimento 
das atividades econômicas.

II. Promover espaços adequados para o desenvolvimento da indústria, comércio, serviços, atividades agrícolas e de extração e beneficiamento mineral, 
minimizando os conflitos e respeitando a função social da propriedade.

III. Integrar o espaço rural e o urbano e identificando vocações e avaliando  o que e onde produzir, e para quais mercados, 
IV. Garantir a utilização ambientalmente sustentável das áreas de urbanização consolidadas nas margens do Rio Itapemirim e nas áreas de  valor   de 

paisagem natural ou construída
V. Estabelecer regras  adequadas para a utilização sustentável  de   áreas com grande declive.
VI. Resgatar a identidade cultural do município e seu lugar de destaque no desenvolvimento capixaba.
VII. Promover incentivos para viabilizar empreendimentos respeitando os aspectos físico naturais do município e sua importância para paisagem local.
VIII. Organizar as atividades de forma miscigenada, estabelecendo regras  de controle dos conflitos de moradia e locais de produção. 
IX. Buscar o desenvolvimento integrado que articule mercados regionais fortalecendo a rede de municípios do Centro-Sul do Espírito Santo
X. Identificar potencialidades do desenvolvimento regional para o fortalecimento do desenvolvimento municipal .
XI. Incentivar o turismo como atividade potencial do desenvolvimento municipal e de  geração de renda para comunidades rurais e urbanas.
XII. Integrar ações do desenvolvimento social, 
XIII. Fornecer suporte para o desenvolvimento territorial e investimentos no interior

PROPOSTAS ORIGINADAS NOS DEBATES - DIRETRIZES: 

1: REINSERÇÃO REGIONAL E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Eixo de Desenvolvimento
Controlado (valorização da 
Paisagem)  

BR101

Vai P. Kennedy (Porto)

ATIVIDADES : PRODUÇAO RURAL , AGROINDÚSTRIAS 
E  BENEFICIAMENTO ROCHA 
POTENCIAL: FORTALECIMENTO INDUSTRIAS DE 
BENEFICIAMENTO ROCHA, TURISMO RURAL...

ATIVIDADES: PRODUÇAO RURAL,  TURISMO E LAZER
POTENCIAL :  ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO , LAZER E TURISMO E PRESERVAÇAO

ANEL  RODOVIÁRIO 
(IMPLANTADO)
EIXO DESENVOLVIMENTO  

FORTE INCIDÊNCIA ELEMENTOS DE VALOR 
AMBIENTAL E CULTURAL + ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIA, AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, 
ARTESANATO...
POTENCIAL : TURISMO ECOLOGICO,  CULTURAL, 
DE AVENTURA... / EMPREENDEDORISMO LOCAL

POTENCIAL: ATIVIDADES 
AGROPASTORIL , LAZER,  
TURISMO E PRESERVAÇAO Rotas Turísticas

Rota  Turística Vale 
do Café – Municipios
Vizinhos ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO

Fortalecimento Sede Urbana CONDURU   -
NOVA CENTRALIDADE 

ANEL  RODOVIÁRIO 
(PROJETADO)

Se implementa por: PROGRAMAS – PROJETOS – AÇÕES   
(Articula Políticas de Desenvolvimento Econômico, 
Agricultura, Turismo e Cultura,  Desenvolvimento Social...)

IDEIA FORÇA - CIDADE POLO REGIONAL QUE SE FORTALECE  NO FOMENTO AOS  
EMPREENDIMENTOS, NA  VALORIZAÇAO DA DIVERSIDADE  SOCIO-TERRITORIAL,                           
E PROMOVE O  DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTAVEL

ZONA DE DESENVOLVIMENTO

ZONA DE MINERAÇÃO  E BENEFICIAMENTO  DA 
ROCHA
POTENCIAL: FORTALECIMENTO DA MINERAÇAO E 
INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO, E  TURISMO     
DE NEGOCIOS (ROTA DA PEDRA)



2. RESILIÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Promove a preservação e valorização do patrimônio ambiental e da paisagem natural e a implementação
gradual e programada das diretrizes da cidade biofílica no enfrentamento de eventos climáticos, na
adequação das estruturas urbanas de saneamento e na qualificação do ambiente construído.

I. Garantir a utilização ambientalmente sustentável das áreas de urbanização consolidadas nas margens do Rio Itapemirim e outros recursos 
hídricos e áreas com grande declive.

II. Viabilizar incentivos na implementação de novos empreendimentos  respeitando os aspectos físico naturais do município e sua 
importância para paisagem local.

III. Preservar a qualidade ambiental das áreas rurais, diversificando as atividades.
IV. Identificar e proteger os cursos hídricos  e  mananciais destinados ao abastecimento de água, melhorando a qualidade e garantido a 

segurança hídrica do município.
V. Incentivar o turismo ecológico e de valorização dos espaços em áreas e territórios ambientalmente protegidos. 
VI. Disciplinar o uso e ocupação do solo respeitando as restrições ambientais em específico as de saneamento e drenagem urbana.
VII. Promover mapeamento e estudos técnicos para proteção e preservação de monumentos naturais do município.
VIII. Promover estudos para o enfrentamento dos desastres naturais com a implementação de zonas (parques )de alagamento, e outras 

estratégias da cidade biofílica
IX. Implementar ações de recuperação das  áreas degradas e qualificação das sedes urbanas dos distritos do interior.
X. Aprimorar e implementar as ações da política  de saneamento básico...

PROPOSTAS ORIGINADAS NOS DEBATES: 



Relevo Montanhosos

ÁREA DE PROTEÇÃO DO 
AMBIENTE NATURAL E CULTURAL

ÁREA DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL (IMPACTOS 
ATIVIDADE ECONÔMICA)

(Corredor Ecológico Prioritário; 
Áreas de Conservação Prioritária)

Áreas Protegidas  (Instituídas legalmente)

CORREDOR DE PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
(100M APP DO RIO)

Hidrografia- Áreas  de potencial inundação 

Estudo das localizações Parque  
Alagamento – (Cidade Esponja)

Recuperação áreas Pedreiras
Parque Verde 

Monumentos Naturais e Morros

Relevo Montanhoso

Corredores Ecológicos  Prioritários

Se implementa por:  PROGRAMAS – PROJETOS – AÇÕES   
(Articula Políticas de Meio Ambiente, Saneamento, Gestão do 
Solo, Agricultura, Turismo e Cultura...) 

IDEIA FORÇA - CIDADE QUE PROMOVE A VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL 
GARANTINDO SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

ÁREAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
(SANEAMENTO)

– DRENAGEM E ESGOTO; 
- OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE RISCO

ÁREA DE VALORIZAÇÃO DA 
PAISAGEM



3. ESTRUTURAÇÃO, CONECTIVIDADE 

E QUALIDADE URBANA

I. Orientar áreas de crescimento e implementação de habitação de baixa renda, considerando a proximidade de áreas de trabalho. e
revertendo a lógica excludente  e de segregação socioespacial

II. Consolidar, qualificar e  regularizar áreas já ocupadas e as parcelas informais da cidade, promovendo maior aproveitamento da
infraestrutura existente e ações de RF 

III. Assegurar adequada distribuição dos equipamentos de educação, saúde , assistência socia, lazer e cultura para atendimento integral da 
demanda atual e futura.

IV. Promover a  qualidade do espaço publico melhorando a  acessibilidade  das calçadas e ampliando espaços de lazer
V. Assegurar a prevalência da mobilidade ativa de pedestres e ciclistas com investimentos em calçadas acessíveis e ciclovias seguras.
VI. Ordenar e priorizar o transporte coletivo de forma a melhor atender bairros periféricos e distritos rurais, organizando os itinerários e 

promovendo a readequação das paradas de ônibus.
VII. Priorizar os investimentos e o uso do Sistema Viário para o pedestre e os meios de Transporte Coletivo, principalmente nas situações de 

conflito com o transporte individual. 
VIII. Implantar obras de adequações viárias para priorização também dos demais modos de transporte não motorizados
IX. Implementar o Plano de Mobilidade do município observando suas diretrizes e principais ações. 
X. Controlar a implantação de novos empreendimentos de forma a minimizar impactos em zonas já saturadas pelo trânsito e transporte.
XI. Qualificar o ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural  e 

de valor de paisagem, e sua utilização como elementos que estruturam a ocupação do território. 

Promove a equidade na estruturação territorial e  viabiliza a politica de mobilidade e condições de conectividade 
dos espaços, minimizando os processos de segregação e exclusão socioterritoriais. Propõe a elevação da 
qualidade do ambiente construído  adequando os espaços públicos e valorizando a paisagem natural e cultural.

PROPOSTAS ORIGINADAS NOS DEBATES: 



SETORES DE ESTRUTURAÇAO URBANA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL) (População de 
menor renda/ setores precários)

EIXOS DE MOBILIDADE/HIERARQUIA VIARIA
EIXOS DE DIVERSIFICAÇAO/DESCENTRALIZAÇAO
QUALIFICAÇAO  DE ACESSO AOS BAIRROS

CONSOLIDAÇÃO DA MALHA URBANA  Ocupação 
dos vazios (limites em revisão)

SETORES DE QUALIFICAÇAO  URBANA

AREA CENTRAL EXPANDIDA – Concentração comercio e serviços 
- PROJETO CENTRO - acessibilidade calçadas,  valorização 
patrimônio cultural e histórico, melhorias espaços 
abertos/vegetação

PROJETO ORLA  - APP EM AREA  CONSOLIDADA
( estruturação e valor de paisagem)
-Áreas não ocupadas – 100m preservação /parque linear
-Áreas Consolidadas – 15m  (lei da RF – projeto)

IDEIA FORÇA - CIDADE CONECTADA, COORDENADA E COMPACTA QUE PROMOVE EQUIDADE 
NO ACESSO A TERRA E SERVIÇOS ,  A INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E A QUALIDADE URBANA.

SETORES VAZIOS  - INDUÇÃO À OCUPAÇÃO

Se implementa por : PROGRAMAS – PROJETOS – AÇÕES e 
instrumentos normativos e urbanisticos
(Articula as Políticas de Mobilidade, Políticas Sociais, Habitação,  Lazer 
e Cultura , Infraestrutura Urbana, Ordenamento Territorial... ) 

Mobilidade Rural / Rede Integração  Sedes  

Fortalecer acesso

Pavimentar

Centralidade  Interior (?)

Projeto de Qualificação das Sedes Urbanas do Interir



4. GESTÃO ESTRATÉGICA DO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
Visa a implementação  dos instrumentos de ordenação, indução  e controle do uso e ocupação do solo 
atendendo ao interesse coletivo e promovendo as estratégias territoriais estabelecidas  para o efetivo 
cumprimento das funções sociais da cidade e do desenvolvimento sustentável. Orienta a expansão urbana 
seguindo os princípios da cidade mais compacta, coordenada e conexa. 

IDEIA FORÇA - CIDADE  QUE PROMOVE A OCUPAÇÃO TERRITORIAL  E A EXPANSÃO URBANA 
ORIENTADA PELO MODELO TERRITORIAL PACTUADO E PELA GESTÃO COORDENADA, 
INDUTORA E FORTALECIDA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL



I. Garantir a função social da cidade e da propriedade viabilizando a 
ocupação territorial ordenada e promovendo o direito universal 
urbano.

II. Promover espaços adequados para o desenvolvimento da indústria, 
comércio, serviços, atividades agrícolas e de extração e beneficiamento 
mineral, minimizando os conflitos e respeitando a função social da 
propriedade. 

III. Descentralizar atividades, melhorando seu acesso, criar espaços 
econômicos nas áreas periféricas, redistribuir setores econômicos 
industriais e comerciais em todo território.

IV. Buscar e incentivar o uso de áreas para indústria, através de distritos   
que incentivem novos investimentos no município.

V. Controlar a implantação de novos empreendimentos de forma a 
minimizar impactos em zonas já saturadas pelo trânsito e transporte.

VI. Conservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico    do município 
fortalecendo a identidade local.

VII. Identificar áreas que não podem ser ocupadas ou cuja ocupação não e 
desejável por serem ambientalmente frágeis ou de interesse publico, a 
serem preservadas. 

VIII. Determinar áreas de crescimento e implementação de habitação de 
baixa renda, considerando a proximidade de áreas de trabalho e 
melhor inserção urbana.  

IX. Consolidar e regularizar áreas já ocupadas e as parcelas informais da 
cidade, promovendo o aproveitamento da infraestrutura existente.  

X. Implementar ações para regularização fundiária em todo território 
municipal priorizando as situações de baixa renda

XI. Mitigar conflitos entre diferentes usos do solo, em especial o da 
mineração com a habitação.

XII. Propor um sistema integrado de licenciamento e alvarás menos 
burocrático, mas com a garantia de fiscalização municipal.

XIII. Aprimorar instrumentos urbanísticos de indução,  controle e 
monitoramento da ocupação urbana.

PROPOSTAS ORIGINADAS NOS DEBATES: 



I. Promover a democratização do acesso as informações de regras e normas urbanas e aumentar a participação popular nas
decisões de planejamento do município.

II. Viabilizar programas de treinamento e capacitação com vistas a adequar a qualificação dos servidores municipais para a
implantação das diretrizes e proposições do Plano Diretor

III. Adequar estruturas e instancias institucionais para a gestão integrada do uso e ocupação do solo

IV. Assegurar a participação direta da população em todas as fases do processo de gestão e monitoramento da Política Urbana e
Ambiental mediante a instituição das instâncias e instrumentos de participação.

V. Incentivar e promover condições de permanente capacitação dos integrantes do Conselho

VI. Implementar o sistema de informações territoriais formando uma base única de dados relacionados ao território e
estabelecendo indicadores e mecanismos para o monitoramento do PDM.

IDEIA FORÇA - PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CAPACITADOS PARA  A GESTÃO INTEGRADA, 
ARTICULADA E PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

5. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                                    
Visa promover as condições institucionais e de participação da sociedade no processo de planejamento e 
gestão  democrática da Cidade, em  caráter permanente, descentralizado e participativo para a 
concretização do estabelecido pelo PDM e efetivação da função social da cidade. Objetiva a coordenação 
das ações dos setores público, privado e da sociedade em geral, a integração entre os diversos programas 
setoriais e a dinamização e modernização da ação governamental.

PROPOSTAS ORIGINADAS NOS DEBATES: 



4.   Macrozoneamento



MODELO TERRITORIAL – MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

1- PROPOSTA DO MACROZONEAMENTO 
RECONHECE:  
 CAPACIDADE DE SUPORTE TERRITORIAL 

DAS DISTINTAS PORÇÕES DO TERRITÓRIO
 A DIVISÃO SEGUNDO DISTRITOS 

(ORGANIZAÇÃO SOCIAL)
 O MAPA  DE VULNERABILIDADE DO 

SOLO/SEMDURB
 VOCAÇÕES E EXPECTATIVAS DO  USO DO 

SOLO 

2- SE COMPLEMENTA  COM A DEFINIÇÃO 
DOS  ELEMENTOS QUE PODEM SER 
ESTRUTURADORES E QUE EXPRESSAM 
POSSIVEIS ESTRATÉGIAS: 
O RIO COMO CORREDOR AMBIENTAL E DE 
MANEJO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS;  
EIXOS VIÁRIOS DE INTEGRAÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO;  
POTENCIAL TURÍSTICO; 
SETORES COM VOCAÇÕES  A SEREM 
INDUZIDAS /FORTALECIDAS...

O macrozoneamento municipal é um primeiro nível de definição das diretrizes espaciais do PDM, que identifica e 
caracteriza  grandes zonas territoriais segundo  critérios físicos e sociais , e estabelece um referencial espacial orientador 

do uso e a ocupação do solo  e das politicas, programas e  projetos contidos nos objetivos estrategicos do  
desenvolvimento  municipal. Deve contemplar a diferenciação entre o urbano e rural resguarando as áreas de interesse 

ambiental, cultural, de valor de paisagem ou  com restrição à ocupação;  outras que se fizerem necessarias.   



ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

AJUSTES NO PERIMETRO URBANO: 

 Exclusão de áreas de maior comprometimento 
ambiental e de difícil estruturação;

Inclusão de áreas de uso urbano consolidadas ;

Inclusão de areas de interesse publico – áreas do 
Estado)



Caracterização:
i) Áreas c/baixas a altas amplitudes altimétricas e declividades , planícies de 
alagamento; 
ii) Presença intensa de áreas de interesse paisagístico e ambiental e de proteção 
instituídas em lei e remanescentes de Mata Atlântica. 
iii) Presença de comunidades tradicionais
iv) Sedes urbanas mais isoladas carregadas de valores históricos, rica cultura e 
tradições locais
v) Atividades  de agropecuária,  agroindústrias familiares , turismo e lazer. 
Objetivos:
i) Proteger e recuperar o ambienta natural e patrimônio tombado e de interesse ; 
ii) incentivar o turismo ecológico e turismo de aventura; 
iii) desenvolver pesquisas de preservação e conservação do patrimônio natural
iv) Fortalecer sede distrito Conduro – centralidade  Conduru-Coutinho
v) Fortalecer identidade comunidade e apoiar atividades locais

MACROZONA DE VALORIZAÇAO AMBIENTAL E CULTURAL

MACROZONA DE MINERAÇAO

Caracterização:
i) Área  com vocação para extração mineral já com intensa atividade de 
extração e beneficiamento de Rochas Ornamentais;
ii) com jazida expressiva de rocha carbonática (mármore) e intenso impacto 
ambiental decorrente da exploração destas rochas
iii) alta concentração de empresas ligadas ao setor de Rochas Ornamentais
iv) Areas urbanas de maior densidade de habitantes e  com baixa qualidade 
ambiental e do ambiente urbano 
Objetivos:
i) Incentivar a implantação de empresas do setor de rochas ornamentais por 
meio da melhoria/criação de infraestrutura, redução de impostos para 
aproveitamento do APL de Rochas Ornamentais
ii) diminuir o conflito entre uso extração/beneficiamento e moradia, com 
medidas mitigadoras quanto ao barulho, poluição e mobilidade
iii) Promover melhoria das condições urbanas e ambientais nas sedes dos 
distritos
iv) Melhoria e manutenção da rede viária para  transporte de carga e transporte 
coletivo 

MACROZONEAMENTO MUNICIPAL



MACROZONA DE PRODUÇAO AGROPASTORIL

CARACTERISTICAS
I) Áres contínua a Macrozona Urbana, localizada perto da Estrada com possibilidades de 
novos empreendimentos, porém com restrições que devem ser observadas devido a 
monumentos naturais
II) Área com grande potencial logístico e de valorização do ambiente natural, devido ao 
Patrimônio Paisagístico Pico do Itabira.
III) Forte interface com atividade macrozonas de mineração
IV) Maior população fora da sede urbana 

OBJETIVOS
i)  Incentivar o uso consciente das margens da rodovia, com adequada implementação de 
empreendimentos dispostos a tipologias que não bloqueiem a visão para o Pico do Itabira; 
ii) Estabelecer regras de uso e ocupação adequadas que busquem a atração de novos 
empreendimentos, sem prejuízo ao patrimônio natural. 
iii) Garantir o Cone de Visão do Pico do Itabira;
iv) proteger e recuperar a reserva de Mata Atlântica. II)

CARACTERISTICAS
I) Área com vocação para produção primária;
II) Áreas com predomínio de baixas e médias amplitudes altimétricas e  
declividades e áreas de Planícies de Alagamento
III) Macrozona de produção primária, com forte utilização agricola para criação 
de gado e para culturas como a do café.
IV) Areas urbanas junto ao rio Itapemirim sujeitas a situaçoes de alagamento.

OBJETIVOS
i) Incentivar o melhor aproveitamento do campo. 
ii) introduzindo técnicas que ampliem a produtividde local e com foco no 
associativismo dos pequenos agriculturas. 
iii) Incentivar o plantio orgânico voltado para o consumo municipal. 
iv) garantir o uso racional e sustentado das propriedades rurais. 

MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO DIVERSIFICADO 
CARACTERISTICAS
I) Área contínua a Macrozona Urbana, com grande potencial e tendências de 
instalação de novos empreendimentos voltados aos serviços, industria e logística,pela 
localização junto a BR 101. 
II) Área próxima ao Rio Itapemirim, com restrições ambientais em ambas as margens, 
mas que possuí infraestrutura viária e de redes de serviço, apta a receber novos 
empreendimentos. 
III) Areas de revelo variado, com presença de atividades diversificadas ( de lazer, 
turistica,  e agricultura ) 

OBJETIVOS:
i) Incentivar espaços que permitam articular a produção, distribuição e troca, 
oportunizando novos espaços para empreendedores, perto da distrito sede e com fácil 
acesso logístico. 
ii) promover o zoneamento misto nas áreas com uso pouco diversificado. 
iii) incentivar a instalação de novos empreendimento, com a devida atenção as 
condicionates ambientais ao longo do Rio Itapemirim. 

MACROZONA VALORIZAÇAO PAISAGEM E DESENVOLVIMENTO CONTROLADO



MACROZONA URBANA DE ADENSAMENTO E ESTRUTURAÇAO

MACROZONA DE  EXPANSAO URBANA

Caracterização:
Áreas c/predomínio de baixas a médias amplitudes altimétricas e  declividades;
Macrozona com mais alta densidade de ocupação e infraestrutura instalada
Presença de grandes vazios que desconectam a malha,  e de vazios urbanos
Potencial de expansão da malha e renovação do tecido com adensamento
Objetivos:
i) Incentivar o adensamento das áreas urbanizadas que se encontram vazias;
ii) incrementar a capacidade do sistema viário e da infraestrutura saneamento;
iii) Incentivar a ocupação de vazios urbanos; 
iv)  incentivar as centralidades locais; 
v) preservação do patrimônio histórico e cultural; vi) garantir moradia digna e acessível a 
todos os moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

Caracteristicas
Áreas c/predomínio de baixas a médias amplitudes altimétricas e  declividades e baixa densidade de 
ocupação urbana
Predomínio de atividade agropastoris,  industrias de beneficiamento da rocha e presença de 
atividades e equipamentos de lazer e recreação
Objetivos: 
i) Promover a manutenção da qualidade ambiental; e usos não urbanos 
ii) Planejar a ocupação futura mantendo e hierarquizando reservas de áreas para o adensamento 
populacional e construtivo progressivo,  após a saturação da Mracrozona de Densificação e 
Estruturação; 
iii)Evitar/ controlar  a expansão dos serviços urbanos com a  manutenção da ocupação de baixa 
densidade habitacional
iv) Induzir a ocupação segundo prioridades da capacidade de estruturação
v) Viabilizar empreendimentos do desenvolvimento 

MACROZONA URBANA
Crescer para Dentro – Cidade 3 C



CONCEPÇAO ESTRATEGICA  -TERRITORIALIZAÇAO 
MACROZONA URBANA E MODELO URBANO 

5. Modelo Territorial Urbano



O MODELO TERRITORIAL URBANO 
estabelece um referencial espacial 

estratégico  orientador do uso e a ocupação 
do solo na cidade, em concordância com as 
estratégias estabelecidadas para a  política 
urbana e de expansao urbana. Seu objetivo 

é orientar o planejamento das políticas 
territoriais  definidoras e/ou indutoras da 
ocupaçao e uso do solo  e estabelecer as 
normas e instrumentos necessarios a sua 

consecução. 

MODELO TERRITORIAL URBANO

Macrozona Urbana -Macrozona de Expansão Urbana - Elementos Estruturadores

Cidade 3C- Crescer para dentro

Cidade Biofílica- Valorização do 

ambiente natural na estruturação urbana

Desenvolvimento Sustentável e 

Resiliência



1

2

3

4

4
2

1- Zona  de urbanização consolidada de 
adensamento por renovação

2- Zona de reurbanização  e estruturação 
urbana

3- Zona de Consolidação Urbana e Ocupação 
Prioritária (vazios prioritários)

4- Zona de Ocupação Orientada (?) 
(demanda por estruturação – infra e viário)

MACROZONA DE ADENSAMENTO E ESTRUTURAÇAO 
(Zoneamento Estratégico) Informações   mapeados 

orientadoras  da elaboração do 
modelo urbano  (uso do solo)

1- ASSENTAMENTOS PRECARIOS
2- DENSIDADES
3- VERTICALIZAÇAO 
4- TENDENCIAS CRESCIMENTO –

ADENSAMENTO/ALTURA
EXPANSAO – LOTEAMENTOS

5- LIMITAÇOES ESTRUTURA

Densidades e verticalização recente 
CIDADE COMPACTA



ZONEAMENTO (ESTRATEGICO)

ZONAS DA MACROZONA DE ADENSAMENTO E ESTRUTRURAÇAO 



PRÓXIMOS PASSOS – 7 reuniões já realizadas 

OBRIGADO

DÚVIDAS E SUGESTÇÕES PODEM 
SER ENVIADAS ATÉ DIA 11/12 
PARA O E-MAIL: 
semdurb@cachoeiro.es.gov.br


