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RESUMO 

O ordenamento do território é, fundamentalmente, a gestão da interação homem/espaço natural, consiste no 
planejamento das ocupações, no potencial do aproveitamento das infra-estruturas existentes e no assegurar 
da preservação dos recursos naturais. Todo processo de (re)organização do território com a finalidade de 
atender as necessidades humanas implica no desencadeamento de processos de deterioração ambiental, o 
que revela a necessidade de  planejar e gerenciar as atividades de uso e ocupação do solo. O presente 
trabalho tem o intuito de propor uma metodologia de ordenamento territorial para municípios de pequeno 
porte, isto é que possuam uma população menor que 20.000 habitantes, onde segundo a Lei Nº 10.257/2001, 
no artigo 41 – Estatuto da Cidade – prevê que não são necessários Planos Diretores. Para tal tomou-se como 
área piloto o município de Bela Vista do Toldo - SC, cuja população em 2010 era, segundo o IBGE, de 6.004 
habitantes. Em 1994, foi elevado à categoria de município, desmembrado de Canoinhas. O processo de 
organização territorial do município segue princípios de ocupação natural, sem planejamento ao longo da 
história da comunidade. Para atingir o objetivo proposto, foi tomada e adaptada a metodologia proposta por 
McHarg (1992), onde são avaliadas as possibilidades de ordenação, formas de desenvolvimento de 
planificação e suas consequências sobre o ambiente, a partir da descrição ecológica do lugar. Para tal, foram 
utilizados os recursos de modelagem cartográfica descritiva e prescritiva, presentes nos sistemas de 
informações geográficos, considerando que os processos naturais são determinantes nos modos de uso e 
ocupação do solo e deveriam ser reconhecidos como restritivos e ordenadores no planejamento local e 
regional. Os resultados demonstraram que o município deveria ser ordenado de acordo com as seguintes 
zonas: Zona Industrial - ZI, Zona Institucional, Residencial e Comercial - ZIRC, Zona Especial de Interesse 
Social - ZEIS, Zona de Recreação - ZR e Área de Preservação Permanente – APP. A metodologia pode ser 
utilizada pelo poder público como forma de ordenamento do território e acredita-se que seja viável 
compatibilizar políticas de  desenvolvimento local com conservação e preservação ambiental, desde que seja 
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considerada fragilidade do ambiente dentro do processo contínuo de planejamento, atendendo-se 
adequadamente às necessidades de todas as esferas: a pública, a privada e a comunidade. 
Palavras chave: Ordenamento territorial, Pequenas Cidades, Bela Vista do Toldo-SC.  

 
INTRODUÇÃO  

Analisar o ordenamento territorial do município Bela Vista do Toldo é de importância ímpar para se 

pensar de maneira inovadora a cidade, tendo em vista que o mesmo foi emancipado há 17 anos e começa 

agora a melhorar a sua infraestrutura e diante disto, destacam-se as palavras de Konder que afirma que é 

necessário “reconhecer na realidade da cidade os pontos em que podemos nos apoiar para começar a atuar 

sobre ela transformadoramente” (KONDER, 1994, p. 79).      

O objetivo principal desta pesquisa foi propor o ordenamento territorial da cidade de Bela Vista do 

Toldo, SC. E os objetivos específicos são: Analisar os aspectos ambientais, da formação socioambiental e 

cultural de Bela Vista do Toldo; Identificar o ordenamento territorial e o nível de desenvolvimento de Bela 

Vista do Toldo; Identificar as variáveis que compõem a paisagem belavistense; Realizar levantamentos in loco 

dos aspectos socioambientais e culturais relacionados à ocupação e desenvolvimento no perímetro urbano; 

Propor diretrizes preliminares de ordenamento territorial. 

Estes fatores merecem atenção, pois a cidade, ou seja, o perímetro urbano de Bela Vista do Toldo, 

vem sofrendo, nos últimos anos, um processo de melhoramento infraestrutural, sobretudo com o asfaltamento 

das ruas centrais, com a edificação de prédios públicos dentre outros, não seguindo a legislação urbana 

municipal, constante do Plano Diretor.  

Fundamenta-se a pesquisa com um dos conceitos chaves da Geografia: o território. São abordados 

também a discussão do ordenamento territorial, e os dilemas socioambientais e culturais, sendo de 

fundamental importância para a compreensão do município de Bela Vista do Toldo.  

Concluindo, salientou-se a importância do ordenamento territorial para município de Bela Vista do 

Toldo, para que o mesmo não tenha como futuro o destino de muitas pequenas cidades brasileiras, as quais 

crescem sem nenhum planejamento urbano. 

 

ORDENAMENTO TERRITORIAL  

A finalidade do ordenamento territorial é o controle regulatório que contenha os efeitos da contradição 

da base espacial sobre os movimentos globais da sociedade e a mantenha funcionando nos parâmetros com 

que foi organizada. O ordenamento não é pois, a estrutura espacial, mas a forma como esta estrutura 

espacial territorialmente se auto-regula no todo das contradições da sociedade, de modo a manter a 

sociedade funcionando, segundo a sua realidade societária. 
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Ordenamento Territorial é “a expressão da organização territorial, que se caracteriza pelas múltiplas 

dimensões (física, cultural, política econômica e social), nas várias escalas geográficas. Reflete as múltiplas 

facetas do “viver” das pessoas no espaço físico” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, 2005:70). 

Abrange todas as áreas de planejamento que têm impacto sobre a organização do território. 

Entende-se por Ordenamento Territorial o processo de planejamento envolvendo estratégias para 
resolver distorções, divergências ou mesmo conflitos nas relações entre os atributos ecológicos e 
naturais e os aspectos socioeconômicos tendo por objetivo o desenvolvimento sustentável. Busca-se 
a integração, num mesmo processo, de diferentes tipos e níveis de análises das principais 
características ou atributos do ambiente natural, das inúmeras relações desses atributos entre si e 
também com os diferentes tipos e intensidades de intervenções antrópicas, com o intuito de 
determinar um uso ótimo que possibilite o aproveitamento dos recursos ambientais para o aumento e 
melhoria do bem-estar humano, preservando a capacidade do ambiente de suportar diferentes 
processos ambientais ou ecológicos. O processo enfatiza principalmente a distribuição espacial dos 
diferentes atributos, ou seja, a variação de suas características através do território em questão. 
(BOHRER & DUTRA IN ALMEIDA E SOARES (ORGS) 2009:115).       

 

O ordenamento territorial constitui a expressão territorial das políticas econômica, social, cultural e 

ecológica. Nesse sentido, seu entendimento caminha na direção de um “disciplinamento” no uso do território, 

de modo a compatibilizar, ou, ao menos, diminuir eventuais conflitos existentes nas diversas ações públicas e 

privadas que alteram dinamicamente os conteúdos físicos, sociais, econômicos e culturais contidos no 

território. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,2005:63).  

Na Carta Europeia do Ordenamento do Território, a qual foi a base para as construção da Política 

Nacional de Ordenamento Territorial (1988:10) o ordenamento do território deve ser democrático, integrado, 

funcional e prospectivo:  

Democrático: deve ser conduzido de modo a assegurar a participação das populações interessadas 

e dos seus representantes políticos. 

Integrado: deve assegurar a coordenação das diferentes políticas setoriais e a sua integração numa 

abordagem global;  

Funcional: deve ter em conta a existência de especificidades regionais, fundamentadas em valores, 

cultura e interesses comuns que, por muitas vezes, ultrapassam fronteiras administrativas e territoriais, assim 

como a organização administrativa dos diferentes países;  

Prospectivo: deve analisar e tomar em consideração as tendências e o desenvolvimento a longo 

prazo dos fenômenos e intervenções econômicas, ecológicas, sociais, culturais e ambientais. 

No Brasil, a Política Nacional de Ordenamento Territorial, tem como pressupostos os aspectos inerentes 

a uma concepção mais abrangente de território – além das fronteiras políticas de intervenção do Estado - 

iniciada em 2003, essa nova dimensão da Política Nacional de Ordenamento Territorial congrega alguns dos 

objetivos, considerados por Haesbaert (2006) como essenciais para um ordenamento consistente e, ao 

mesmo tempo, mais coerente com a realidade social:  
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- Diminuir as desigualdades socioespaciais e o correspondente grau de exclusão socioeconômica da 

população, incluindo aí não apenas a melhoria das condições materiais em sentido mais estrito, mas também 

a acessibilidade às conexões que estimulam hoje a formação de redes ou de articulações extra-locais, única 

forma de efetuar e de consolidar mudanças estruturais;  

- Aumentar o nível de democratização e representatividade dos espaços políticos a partir da 

descentralização espacial do poder e da tomada de decisões com efetiva participação da população;  

- Fomentar o comprometimento público com as iniciativas a serem executadas através não apenas do 

resgate e fortalecimento de identidades territoriais homogêneas, mas que deem conta, efetivamente, da 

combinação específica entre múltiplas identidades culturais locais;  

- Integrar múltiplas escalas, o que envolve não cair nem no localismo nem no globalismo, fazendo-se 

necessária uma integração multiescalar e multiterritorial, que configuram um todo complexo, que vai além da 

setorização em aspectos políticos, econômicos, culturais e naturais.  

Diante do que coloca a Carta Europeia do Ordenamento do Território e a Política Nacional de 

Ordenamento Territorial, o ordenamento do território deve, no entanto, procurar conciliar estes fatores da 

forma mais harmoniosa possível, pois, ordenamento territorial não é um resultado fixo, estático, e 

tecnicamente atingível. É um processo permanentemente de aproximação da realidade vivida e das políticas 

privadas e governamentais, com o desejo constitucional em permanente releitura, face ao dinamismo das 

relações sociais entre si e com o território nas suas diferentes escalas. 

Almeida (2007) destaca que os instrumentos tradicionais de ordenamento territorial apresentam 

quatro formatos distintos: os normativos, que incluem as legislações de uso e ocupação de solo, a 

regulamentação de padrões de emissão de poluentes nos seus diversos estados – líquido, sólido e gasoso -, 

entre outros; os de fiscalização e controle das atividades para estejam dentro das normas vigentes; os 

preventivos, caracterizando pela delimitação de espaços territoriais protegidos (parques, reservas, áreas de 

mananciais, encostas declinosas), pelas avaliações de impacto ambiental, análises de risco e licenciamento 

ambiental; os corretivos, que constituem as intervenções diretas de implantação e manutenção de 

infraestrutura de saneamento, plantio de árvores, formação de praças, canteiros e jardins, obras de 

manutenção e coleta de resíduos, microbacias em curva de nível em área de plantio e monitoramento de 

qualidade de água.  

  Para Gross (1998), o ordenamento territorial “pode ser entendido como a ação e efeito de colocar as 

coisas no lugar que consideramos adequado”. Para ele, o conceito implica na busca da disposição correta, 

equilibrada e harmônica da interação dos componentes do território.   

Os atos de ordenar e planejar, segundo Partidário (1999), estão intrínsecos à atividade humana e têm 

suas histórias interligadas, além de possuírem objetivos comuns: de organização e gestão do espaço 

territorial. A autora coloca que, enquanto o ordenamento territorial baseia-se em uma visão, um objetivo e um 
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conjunto de ações articuladas no espaço e no tempo, o planejamento baseia-se em uma ação mais 

sistematizada, ligada à distribuição de classes de uso do solo. 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

 

O município de Bela Vista do Toldo situa-se no Planalto Norte Catarinense, a latitude de seu ponto 

central é de 26º16' S e longitude 50º27'O. A sua área é de 527,82 km² e sua altitude de 752 metros. A 

população, em 2010, é de 6004 habitantes (IBGE). Seu IDH é médio (0,702), segundo o PNUD (2000). 

Originalmente o município era habitado pelos índios caingangue. Antes da Guerra do Contestado,1 a região 

onde hoje fica Bela Vista do Toldo era passagem de tropeiros, que transportavam gado, couro e charque do 

Rio Grande do Sul para Minas Gerais e São Paulo. Ali eles paravam para descansar e, por volta de 1880, 

surgiram pequenos povoados na região do Planalto Norte. (FIGURA 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Fonte: SANTA CATARINA (2010) disponível em http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/mapas.htm 
adaptado pela autora 2011. 

 

                                                             
1 A Guerra do Contestado em si foi definidora dos territórios atuais de Santa Catarina e do Paraná, além de constituir aquelas 

denominadas Região do Contestado Catarinense e Sul Paranaense, onde, conforme Eduardo Galeano (1986), verificou-se uma das 

maiores guerras civis do continente americano, pois o genocídio de milhares de camponeses pobres foi sua principal marca. A 

Guerra do Contestado é um episódio complexo, pois é alimentado por vários fatores que se entrelaçam, sejam de ordem social, 

política, econômica, cultural, sejam de ordem religiosa. A Guerra do Contestado teve início em 1912 e terminou em 1916, por meio 

de um acordo político, FRAGA (2009, p. 17). 

http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/mapas.htm
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Bela Vista do Toldo integrava o território do município de Canoinhas. Em 1911, Canoinhas torna-se 

município desmembrando-se de Curitibanos. Em 19 de novembro de 1958, Generoso de Almeida Prohmann, 

no uso de suas atribuições como Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas decretou a criação do 

Distrito de Bela Vista do Toldo. O mesmo terá como sede o povoado de Bela Vista do Toldo e, em 

consequência disso, fica elevado à categoria de vila.     

No dia 16 de abril de 1994, o então Governador Antônio Carlos Konder Reis decretou a Lei Nº 9.536, 

que sancionou a criação do município de Bela Vista do Toldo que terá como sede a Vila do antigo Distrito, 

elevada assim à categoria de cidade2.  

A população de Bela Vista do Toldo apresentou um aumento de 10,9% desde o último censo 

demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o ano de 2010, a população da cidade é composta de 6.004 habitantes, o equivalente 

a 0,1% da população do estado. Bela Vista do Toldo é a 176ª cidade no ranking populacional catarinense.  

A economia de Bela Vista do Toldo é basicamente voltada para o primeiro setor, destacando-se a agricultura, o 

extrativismo e a pecuária. As atividades do setor agrário belavistense são caracterizadas pelo predomínio da pequena 

propriedade rural e a adoção de mão-de-obra familiar. Destaca-se a prática do plantio de fumo, onde os pequenos 

produtores são vinculados a empresas fumageiras, que se responsabilizam pela compra total da safra e pelo 

fornecimento de implementos agrícolas e assistência técnica aos agricultores.  

Segundo AFUBRA (Associação dos Fumicultores do Brasil) 2005, a região Sul produz 95% de todo o fumo do 

país, e o estado de Santa Catarina aparece em segundo lugar, com cerca de 35% do total produzido na região, atrás 

apenas do Rio Grande do Sul. Isso significa que o estado produz, praticamente, um terço de todo o fumo do país. 

O fumo também é uma alternativa tanto para pequenas propriedades como para as de médio porte. No 

entanto, não é destinada a grandes áreas devido a sua necessidade de mão-de-obra intensiva. Por outro lado, é uma 

opção bastante atraente para propriedades com relevo acidentado, onde a mecanização não é possível, como seria 

necessário se o agricultor optasse por plantar soja, por exemplo. Contudo, o rendimento que o fumo proporciona é 

superior aos das demais culturas, em valores absolutos.  

O fumo é considerado uma cultura temporária, pois seu ciclo é inferior a um ano, e sua  colheita acontece nos 

meses quentes, de novembro a janeiro, sendo que o pico de produção nas empresas fumageiras ocorre de janeiro a 

setembro. Após fevereiro, as áreas são reaproveitadas para o plantio de milho e/ou feijão, inclusive os orientadores 

estimulam os agricultores a manterem esta prática. Este novo plantio aproveita os fertilizantes e corretores de solo 

utilizados na cultura anterior. Por outro lado, alguns municípios em Santa Catarina estão conseguindo realizar safrinhas 

de fumo durante todo o ano, com novas técnicas de plantio e em decorrência do clima ameno das regiões mais 

próximas ao litoral. 

Conforme Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais - DESER (2010), as principais vantagens que a 

cultura do fumo apresenta  são, na visão dos agricultores: que a cultura ocupa uma pequena parte da terra, gera a 

                                                             
2
 Para Veiga (2003, p. 55) Toda sede de município é cidade, sejam quais forem suas características 

demográficas e funcionais.    
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maior renda dentre as demais culturas, a comercialização do produto é garantida, existe o seguro contra granizo, e o 

crédito é facilitado pela empresa fumageira aos seus integrados.  

O mesmo grupo também identifica alguns dos principais problemas da cultura: absorve muita mão-de-obra; a 

classificação do produto pelas empresas apresenta uma exigência muito alta; a grande quantidade de classes é 

considerada excessiva; o sistema de integração provoca falta de liberdade de produção e comercialização; a 

assistência técnica das empresas é considerada insuficiente; há carência de lenha em algumas propriedades para a 

cura do fumo e a Previdência Social não reconhece as intoxicações por agrotóxicos como doença de trabalho.   

Bela Vista do Toldo conta com 975 produtores de fumo com uma área de 2300 hectares de área plantada, e 

produz em torno de 4.830 toneladas (IBGE, 2010). No Extrativismo, destaca-se a erva-mate, árvore da família das 

aquifoliáceas. A colheita a erva mate ocorre nos meses de junho a setembro e a mesma é colhida de cada 2 a 4 anos. 

Na pecuária, destacam-se o gado de corte, gado leiteiro, suinocultura e avicultura.    

 

METODOLOGIA  

 

Com o objetivo de nortear o ordenamento do território de Bela Vista do Toldo, vê-se necessário indicar 

algumas metodologias para o que caracterizá-lo pelas múltiplas dimensões (física, cultural, política, econômica e 

social).  

Aos critérios de adequabilidade, ambientais, territoriais, econômicos, sociais e técnicos, dever-se-á, também, 

exigir que reflita-se as principais preocupações doutrinárias do ordenar: o desenvolvimento econômico, a qualidade de 

vida, a preservação do meio ambiente. Sendo estas reconhecidas como legítimas, servirão como balizadores para 

hierarquizar e escolher as alternativas aceitáveis e desejáveis. 

Diante do exposto, sugere-se para o município de Bela Vista do Toldo a metodologia de McHarg (1992). 

McHarg define alternativas de uso múltiplo, compatíveis a partir de determinantes naturais do meio ou fatores 

ecológicos. Utiliza a técnica de sobreposição gráfica, levando em consideração o clima, a geologia, a fisiografia, a 

hidrologia, a pedologia, a flora e a fauna, que abrangem trinta fatores ecológicos. Apresenta ainda cartas de síntese dos 

temas de interesse às diversas atividades.   

McHarg avalia as possibilidades de ordenação, formas de desenvolvimento de planificação e suas 

consequências sobre o ambiente, a partir da descrição ecológica do lugar. Para tal, utiliza sistema gráficos de 

sobreposição de mapas, sendo pioneiro na aplicação desta metodologia. Considerando que os processos naturais são 

determinantes do uso do solo e deveriam ser reconhecidos como restritivos e ordenadores no planejamento local e 

regional. 

A finalidade desta metodologia consiste em indicar as áreas do território onde alguns usos, únicos ou 

simultâneos, poderiam ocorrer, com menor custo e maior benefício social. Em linhas gerais, consiste em: 1) identificar 

os processos atuantes no ecossistema, que compreendem a área de estudo; 2) identificar os elementos integrantes dos 

processos e mapeá-los; 3) interpretar e avaliar as informações, organizadas em um sistema valorativo; 4) investigar a 

favorabilidade de cada área para um determinado uso, com base no sistema de valor anteriormente definido; 5) verificar 
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as possibilidades de existir usos simultâneos e compatíveis. As vantagens desta metodologia, segundo McHarg (1992), 

provêm: 1) do método racional, derivado principalmente das ciências exatas; 2) de seu procedimento com 

características de reprodutibilidade e (3) do fato de a comunidade poder empregar o seu próprio sistema de valores. 

(MCHARG, 1992). 

Esta metodologia analisa os sistemas biofísicos e socioculturais de um dado lugar, para revelar onde devem 

ser estabelecidos os usos específicos do solo; consiste em compreender os processos que configuram as paisagens e 

utilizá-los como fundamento do projeto. 

No âmbito do planejamento da paisagem, McHarg (1992) chama a atenção para a importância de incorporar 

fatores do meio físico no planejamento, utilizando-se de mapas que contenham os elementos próprios do meio, tais 

como clima, geologia, pedologia, hidrografia e habitat da vida animal. Após essa etapa, é necessário combinar os 

mapas e verificar a susceptibilidade das áreas por seus diversos usos (recreacional, residencial, comercial, industrial), 

levando em conta a capacidade de suporte do ambiente. Fischer (2002) complementa, colocando que o planejamento 

da paisagem busca estabelecer a capacidade de suporte e dos limites quanto ao uso dos recursos naturais, 

embasando a avaliação dos impactos ambientais de projetos e definindo propostas de medidas compensatórias.  

Max Falque (1972 In Almeida, 2007)  faz uma adaptação em nível europeu da metodologia de McHarg. A partir 

da integração de descritores representando clima, geologia, hidrogeologia, pedologia, flora, fauna e paisagem, obtém-

se uma síntese intermediária que dará origem a fatores de ordenamento. Esses fatores são integrados, possibilitando a 

elaboração de cartas do uso do território (aptidão). O produto final é uma síntese geral do esquema de afetação ideal 

do território a determinados usos.   

A partir das ideias de McHarg, o método segue 3 etapas: 1) realização de um inventário ecológico da região; 2) 

determinação das características favoráveis ou desfavoráveis para cada uso potencial; 3) elaboração de mapas de 

aptidão do território e análise das incompatibilidades entre diferentes usos, indicando zonas de concorrência e conflito 

de usos. 

Os dados do inventário devem se confiáveis, significativos, de fácil obtenção, de qualidade e em concordância 

com o modelo que será utilizado para seu tratamento. 

 Nesta pesquisa, utiliza-se a adaptação leal de McHarg (1992), pois é o método mais adequado ao 

ordenamento territorial, por considerar a forma e os processos naturais como determinantes para o uso das terras e 

ordenadores para o planejamento. 

 

O ORDENAMENTO TERRITORIAL DE BELA VISTA DO TOLDO.  

Com o intuito de analisar a paisagem e a morfologia urbana de Bela Vista do Toldo e verificar os 

avanços sofridos no perímetro urbano da mesma, em setembro de 2010, procedeu-se a um trabalho de 

campo pela sede e pelo interior do município. 

No campo, percorrendo todas as ruas da cidade, pôde-se observar, comparando com as avaliações 

das matérias jornalísticas, que Bela Vista do Toldo sofreu um processo de acelerado desenvolvimento 
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urbano, isso se consideradas as fragilidades infraestruturais que a cidade possuía quando da sua 

emancipação, em 1994. 

As análises de campo, primariamente, demonstraram que Bela Vista do Toldo vem passando por um 

processo de desenvolvimento urbano perceptível no seu aparelhamento e melhoramento estético urbano, ou 

seja, a paisagem da cidade ficou mais atraente, ou vulgarmente, mais bonita. Porém, para alcançar a 

qualidade de vida urbana possível para uma pequena cidade, ela precisa trabalhar no sentido inverso da 

estética urbana, indo ao encontro da resolução dos seus problemas socioambientais, culturais e econômicos, 

para alcançar um desenvolvimento sustentável possível em microurbanizações. (FIGURA 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: VISTA DA CIDADE DE BELA VISTA DO TOLDO 
FONTE: ACERVO DOS AUTORES, 2012 

 

Além da análise de campo, examinou-se o Plano Diretor do município, e o que se pôde observar é 

que é falho, segundo informações obtidas, este Plano Diretor foi realizado sem a participação da comunidade, 

apenas por uma equipe sem maiores aprofundamentos nos estudos socioambientais e culturais do município, 

fato que inviabiliza ações de cunho mais profundo para as demandas municipais e seu desenvolvimento.  

Sabe-se que o plano diretor, conforme estabelece o artigo nº 40 e em conformidade com o Estatuto 

da Cidade, é obrigatório para municípios com mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações Urbanas onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos de 

parcelamento, edificação e utilização de compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação 

mediante pagamentos em títulos da dívida pública, integrantes de áreas de especial interesse turístico 

inseridas na área de influencia, com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional – mas este 

não é, necessariamente, o caso de Bela Vista do Toldo3. 

                                                             
3  O município de Bela Vista do Toldo - Santa Catarina tem somente 6004 habitantes. 
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Um dos elementos fundamentais trazidos pelo Estatuto da Cidade é a noção de planejamento, como 

uma das diretrizes gerais da política urbana e o alcance das normas decorrentes do planejamento, ou seja, 

da lei que estabelece o Plano Diretor no município, considerando o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, 

do Estatuto da Cidade4. 

No caso do município de Bela Vista do Toldo, em especial por se encontrar em processo de 

crescimento, é preciso elaborar planos de expansão e aproveitamento adequado do solo, com a devida 

conformação do sistema viário e localização dos serviços, de modo a melhorar a qualidade de vida, 

prevenindo-a contra o crescimento desordenado e situações urbanas caóticas, como se vê em muitas 

cidades brasileiras. Bela Vista do Toldo sofreu um processo de acelerado desenvolvimento urbano, isso se 

consideradas as fragilidades infraestruturais que a cidade possuía quando da sua emancipação, em 1994. 

Porém, tais avanços na infraestrutura urbana não foram, ainda, suficientes para que a cidade 

rompesse o subdesenvolvimento que a acompanha historicamente, caracterizando-a, ainda, como uma das 

cidades menos desenvolvidas de Santa Catarina, sobretudo no que concerne aos índices de desenvolvimento 

humano. 

A aparelhagem urbana atual é contrastante com as verificadas nos últimos anos. A ainda pequena 

Bela Vista do Toldo possui hoje todas as suas principais ruas asfaltadas, com meio fio e um sistema de 

localização, por meio de placas de indicação nas vias, o que surpreende, pois em cidades maiores, como, por 

exemplo, Canoinhas (polo regional), esse aparato urbano é deficiente. 

Mas os melhoramentos apontam um avanço no desenvolvimento da cidade os quais são vistos 

noutros serviços oferecidos, principalmente pela quantidade de prédios novos que se espalham pelas ruas da 

cidade, tais como: o edifício do posto de saúde, que atinge o patamar de um pequeno hospital, para casos 

não complexos da necessidade de serviços médicos, um grande centro de eventos, próximo deste um 

imponente edifício para a nova rodoviária, um amplo colégio estadual e com ginásio poliesportivo anexo. 

Além daqueles equipamentos urbanos necessários ao cotidiano da vida urbana, como posto bancário, 

panificadoras, lojas de roupas, alimentos e implementos agrícolas. 

Observou-se que os espaços de lazer ainda são insuficientes, havendo apenas um local para 

atividades desportivas e festas populares, cuja infraestrutura ainda é precária. Basta lembrar que a cidade 

não possui uma praça central, onde os jovens, adultos e idosos poderiam se encontrar nos finais de semana. 

O pequeno jardim defronte a igreja matriz é insignificante para tal fim. Isso demonstra que a cidade foi 

crescendo às margens da estrada principal, cuja gênese a caracteriza como um caminho tropeiro que 

lentamente foi recebendo casas de moradores e de comerciantes.  

                                                             
4  Parágrafo único, do artigo 1º, do Estatuto da Cidade: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos bem como do equilíbrio ambiental.  
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Alguns aspectos chamam a atenção para as condições de vida dos cidadãos do perímetro urbano, 

dentre eles, a inexistente coleta do esgotamento doméstico. Há, nas proximidades do rio Belas Vista, no 

centro da cidade, algumas poucas habitações precárias, cujo esgoto fica empoçado nas ruas e desemboca 

no próprio rio. Mas o rio Bela Vista apresenta qualidade ambiental, pois aparentemente seus níveis de 

poluição ainda são baixos, quando observada a turbidade e os odores exalados da calha do rio. Mas a mata 

ciliar, aproveitando que a cidade não conseguiu ainda avançar completamente sobre ele, precisa ser 

reconstituída em alguns pontos, garantido, para o futuro da cidade, a qualidade das águas urbanas – o rio 

Bela Vista deságua no rio Paciência e a zona urbana se assenta na planície de tal encontro de águas.  

A precarização da vida no município é perceptível pelo número de pobres e suas precárias casas na 

cidade; isso se reflete na construção de um conjunto de casas populares ereto na porção final do perímetro 

urbano, ficando distante dos olhos de quem apenas visita a sede. São aproximadamente 42 casas populares 

de alvenaria, muito pequenas, possuindo uma porta, quatro janelas e uma divisão interna feita em madeira. 

Há que se recordar aqui e aprofundar a discussão, futuramente, de que tais habitações muito próximas se 

diferem do modo de vida das pessoas em suas casas simples, tradicionais e construídas ao longo de uma 

vida nestas pequenas cidades, pensando ainda que tais famílias serão desterritorializadas e 

“reterritorizalizadas” num conjunto de casas que lembra condomínios de grandes cidades, onde ao abrir a 

janela se depararão com a vida do vizinho que mora ao lado – bem próximo, inclusive, pois os terrenos de 

tais casas populares são minúsculos.  

Estes fatores demonstram, ainda, que quanto a pensar e  fazer as políticas publicas urbanas para 

pequenas cidades, o Estado segue o mesmo padrão político-infraestrutural, geralmente não levando em 

conta a peculiaridade de cada aglomerado urbano, e isso fica claro em Bela Vista do Toldo e seu conjunto 

habitacional, quando este segue o modelo das grandes cidades. Há que se recordar aqui que as obras de 

melhoria urbana, feitas nos últimos anos na sede e no município, são, sobretudo, de investimento federais e 

estaduais, pois as condições econômicas locais não permitiriam obras tão volumosas e caras  

Bela Vista do Toldo necessita buscar na sua essência de existência local e regional o caminho de 

uma transformação onde os anseios da sua população sejam levados em conta nos projetos de políticas 

púbicas, caso contrário, cairá na lógica e mesmice das tradicionais pequenas cidades do estado e do país – e 

ela tem tempo e espaço para isso, bastando mudar a forma tradicional de fazer política e respeitando a alma 

do lugar, para romper aquilo que seria um crescimento natural. 

Crescendo de forma “natural” como a maioria das cidades brasileiras, Bela Vista do Toldo sofre 

numerosas restrições ao seu desenvolvimento, mormente porque inexiste um Plano de Desenvolvimento ou 

um plano de Ordenamento territorial, no qual sejam contempladas as diversas ações que priorizem o 

aproveitamento dos recursos disponíveis e a introdução de outros, como novas tecnologias, capacitação, 

treinamento e mobilização social. 
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Ao analisar o plano diretor do município em questão é possível verificar a presença de muitas falhas, pois o 

mesmo encontra-se incompleto, sem os anexos, e a prefeitura não possui mais estes documentos. Ao propor o 

Zoneamento do município, o plano diretor refere-se a uma lei que não foi criada, e consta apenas no plano diretor a 

chamada lei de zoneamento, o qual divide o município em  7 zonas sendo elas (MAPA 01):  

ZM1 – Zona de Multiuso 1: As Zona de Multiuso do Tipo1, define a região de origem da ocupação urbana, 

está hoje caracterizada pela tendência de ocupação com comércio e serviços, predominando o comércio varejista com 

probabilidade de expansão na medida que equipamentos urbanos sejam implantados, como o terminal rodoviário por 

exemplo.  Seção I – Para efeitos de novos parcelamentos e aprovação de novas edificações são exigências da ZM1: 

a) área mínima de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados); 

b) testada mínima de 15m (quinze metros). 

II – Coeficiente de aproveitamento máximo de 2 (duas) vezes a área do lote; 

III – Índices da ocupação do solo: 

a) taxa de ocupação máxima de 75% (sessenta por cento); 

b) taxa de ocupação mínima de 10% (dez por cento); 

c) afastamento frontal para ajardinamento 4,00m (quatro metros), e quando lote de esquina,  o afastamento da via 

secundária pode ser reduzido a 2,50m (dois metros e meio); 

ZM2 – Zona de Multiuso 2: Seção II – Para efeitos de novos parcelamentos e aprovação de novas edificações 

são exigências da ZM2: 

a) área mínima de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados); 

b) testada mínima de 15m (quinze metros). 

II – Coeficiente de aproveitamento máximo de 1,5 (uma e meia) vezes a área do lote; 

III – Índices da ocupação do solo: 

a) taxa de ocupação máxima de 60% (sessenta por cento); 

b) taxa de ocupação mínima de 10% (dez por cento); 

c) Afastamento frontal para ajardinamento 5,00m (cinco metros), quando lote de esquina  o afastamento da via 

secundária pode ser reduzido a 3,00m (três metros) 

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: Seção III – Para efeitos de novos parcelamentos e aprovação de 

novas edificações são exigências da ZEIS: 

a) área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados); 

b) testada mínima de 12m (doze metros). 

II – Coeficiente de aproveitamento máximo de 2 (duas) vezes a área do lote; 

III – Índices da ocupação do solo: 

a) taxa de ocupação máxima de 66% (sessenta  e seis por cento); 

b) taxa de ocupação mínima de 10% (dez por cento); 

c) Afastamento frontal para ajardinamento 4,00m (quatro metros), quando lote de esquina  o afastamento da via 

secundária pode ser reduzido a 2,00m (dois metros) 

IV - Atividade permitida: Somente Residencial R.3;  
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CAN – Corredor do Acesso Norte: O Corredor do Acesso Norte – CAN, definido como faixa de terra que 

margeia o acesso da BR480 até encontrar o Rio Bela Vista do Toldo, com largura igual a 200,00m (duzentos metros), 

demarcados por duas paralelas ao eixo da estrada de acesso, a 100,00m (cem metros) para cada lado; tem como 

características a predominância de uso misto, são permitidas indústrias, serviços e loteamentos, de acordo com a 

tabela do ANEXO I; Art.84 – O uso e a ocupação do solo nessa zona obedecerá aos seguintes parâmetros: 

I – Para efeitos de novos parcelamentos são exigências da ZC: 

a) Área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) ; 

b) Testada mínima de 12m (doze metros); 

II – Coeficiente de aproveitamento máximo de: 

a) 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) 

III – Índices de ocupação do solo: 

a) Taxa de ocupação máxima de 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Taxa de ocupação mínima de 10% (dez por cento); 

IV – Gabarito máximo das edificações será de: 

a)       4 (quatros) pavimentos;  

a) Afastamento frontal para ajardinamento: isento quando tratar-se de atividades de comércio varejista, para as 

demais atividades, 4,00m (quatro metros) e quando lote de esquina o afastamento da via secundária pode ser reduzido 

a 2,00m (dois metros). 

IV dependendo da atividade, estas dimensões podem variar para mais ou para menos , de acordo com a tabela do 

ANEXO I; 

Parágrafo Único – Acima deste gabarito só será permitida a construção mediante atendimento do estabelecido na 

seção VII do Capítulo II – Outorga Onerosa do Direito de Construir- desta lei. 

ZM3 - Zona de Multiuso 3: Zona de Multiuso 3 – ZM3 – é a área de predominância de uso industrial, para 

instalação de indústrias de até grande porte, do tipo incômodas ou perigosas. Art.86 – O uso e a ocupação do solo 

nessa zona obedecerá aos seguintes parâmetros: 

I - Para efeito de novos parcelamentos são exigências para os lotes da ZI: 

a) Área mínima de 800 m² (quinhentos metros quadrados); 

II - Testada mínima 20m (vinte metros); 

III – Coeficiente de Aproveitamento máximo de 1 (uma) vez a área do lote; 

IV – Índices da ocupação do solo: 

a) Taxa de ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento); 

IV – Gabarito máximo das edificações será de 3 (três)  pavimentos. 

§ 1º - Para a implantação de indústrias do tipo perigosas será reservada uma área de preservação sanitária com 100 

(cem) metros de largura, contado do leito do córrego do rio próximo do local de instalação da indústria. 

§ 2º - Acima do gabarito só será permitido construir reservatório de água, a caixa de máquinas de elevadores, torres de 

resfriamento e chaminés. 
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 ZPP - Área de Proteção Ambiental: - Consideram-se Áreas de proteção Ambiental – ZPP- as áreas nas quais 

as características do meio físico restringem o uso e a ocupação, visando à proteção, à manutenção e à recuperação 

dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos. Art.88 - São áreas de proteção Ambiental: 

I - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

II - as florestas, de acordo com a legislação Federal, e demais formas de vegetação que contribuam para a estabilidade 

das encostas sujeitas à erosão e deslizamentos; 

III - as bacias de drenagem das águas pluviais; 

IV - as áreas verdes públicas; 

V - as praças. 

Art.89 – O uso e a ocupação do solo nessa zona obedecerá aos seguintes parâmetros: 

I – Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,1(um décimo) vezes a área do lote; 

II – Índices de ocupação do solo; 

a) Taxa de ocupação máxima de 5% (cinco por cento); 

III – Gabarito máximo das edificações será de 1 (um) pavimento. 

Parágrafo Único – Acima do gabarito só será permitido construir reservatórios de água. 

ZRU - Zona Rural: A Zona Rural – ZRU é destinada às atividades predominantemente agrícolas, 

pecuárias, extrativistas, agroindustriais e florestais. 

§ 1º – serão permitidas outras atividade nesta zona, desde que compatíveis com a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuárias e afins. Art.91 - Na zona Rural, não serão permitidos loteamentos 

ou condomínios. Parágrafo único – Nos casos de desmembramento, a área da gleba mínima resultante será, de, no 

mínimo, a área equivalente ao Módulo Rural da região. Art.92 - A ZR tem como índices de ocupação do solo: I – taxa de 

ocupação máxima de 10% (dez por cento); 

 Diante do que propõe o Plano Diretor institucionalizado pelo poder público local, esta pesquisa vem 

propor novas Zonas à área urbana, de acordo com a metodologia de ordenamento territorial aplicada por McHarg. Para 

isso, propõem-se as seguintes zonas: (MAPA 02)  

a) ZI – Zona Industrial: localizar-se-a próximo a BR 280, na entrada da cidade, diferente do que propôs o 

plano diretor, pois o mesmo propunha colocar a área industrial muito próximo a áreas de preservação ambiental, o que 

futuramente causaria um dano ambiental incalculável.  

b) ZIRC – Zona Institucional, Residencial e Comercial: segue a mesma lógica do que propôs o plano diretor, 

incluindo as áreas institucionais, residências e comerciais, centralizando a vida em comunidade e numa pequena urbe.  

c) ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: Área onde estão e serão construídas as casas populares; uma 

delas localizadas próxima a Zona Industrial, para facilitar os locais de moradia aos funcionários das futuras indústrias 

que, por ventura, sejam instaladas no município.  

d) ZR - Zona de Recreação: Com o intuito de oferecer opções de recreação e lazer para a população, criam-

se áreas de recreação, incluindo local para esporte e uma praça, tendo em vista que o município atualmente não possui 

praça, contando apenas com um campo de futebol.  
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e) APP – Área de Preservação Permanente: Área de preservação permanente, locais que devem ser 

preservados, no plano diretor são as áreas de florestas de araucárias, matas ciliares e áreas de várzea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 01: Planejamento territorial de Bela Vista do Toldo  - Perímetro Urbano  - Uso do Solo.  

Fonte: Plano Diretor de Bela Vista do Toldo, SC , 2008.  
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Mapa 01: Mapa de proposta de ordenamento territorial d cidade de Bela Vista do Toldo - SC   

Fonte: Plano Diretor de Bela Vista do Toldo, SC, modificado pelos autores.   
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O processo de ocupação e uso do solo em Bela Vista do Toldo não evoluiu de forma adequada, bem como os 

projetos de casas populares, o asfaltamento das principais ruas, a construção de prédios públicos como a rodoviária, 

não seguiram um planejamento adequado, em dias de chuvas, as ruas ficam alagadas sem um padrão correto de 

drenagem. O próprio plano diretor do município foi criado por uma equipe de profissionais sem seguir as bases de um 

planejamento, e sem a opinião da comunidade, ou seja, não foi elaborado multidisciplinarmente, menos ainda, com 

participação e aval da sociedade civil organizada belavistense.    

Este trabalho e as análises procedidas sugerem, ainda, que o município realize o Zoneamento Ecológico 

Econômico – ZEE, tendo em vista que é um município jovem, pois ainda conseguirá minimizar os problemas 

socioambientais que acarretarão a vida da comunidade futuramente.  

O ordenamento territorial também pode (e deve) ser efetuado em áreas já ocupadas. Seguindo uma 

metodologia de planejamento, nesse caso, sugere-se a de McHarg que contempla medidas orientadas para a 

reabilitação em um território já ocupado, com ações que dependem da conjuntura socioambiental encontrada e suas 

demandas futuras.    

De acordo com o que propõe McHarg, baseado no mapa de uso e ocupação do solo do plano diretor de Bela 

Vista do Toldo, propõe-se um novo ordenamento territorial para a cidade (Mapa 02), no qual a ZI - Zona Industrial ficará 

mais próxima da BR 280, que liga a cidade às principais cidades da região e à capital catarinense e paranaense. O 

asfaltamento da SC 423, que liga a BR 280 até o centro da cidade de Bela Vista do Toldo, foi realizado sem um 

planejamento adequado, pois apenas cobriram a velha estrada de paralelepípedos, que poucos anos antes era de chão 

batido e, outrora, um caminho de tropas, não contendo acostamentos e praticamente sem obras de escoamento das 

águas, possuindo apenas alguns refúgios, muitas vezes insuficientes para o movimento de carros, caminhões e ônibus.  

No perímetro urbano, o asfalto também obedece à falta de planejamento, ficando em muitos lugares mais alto 

do que as residências, acumulando água nos dias chuvosos. Desta feita, propõe-se que onde se inicia o perímetro 

urbano seja colocado um canteiro central com o objetivo de embelezamento estético da cidade, o que levantará 

também a auto-estima da população local, além de diminuir a velocidade dos automóveis, caminhões, ônibus, 

motocicletas e bicicletas que circulam pela avenida principal – Estanislau Schumann. 

Ao analisar as áreas de preservação permanente propostas pelo plano diretor, observou-se diversas falhas, 

sendo elas: manutenção da mata ciliar somente de um lado da margem do Rio Bela Vista; neste mesmo rio, em 

trabalho de campo, pôde-se observar a presença de casas nas margens e muito próximas da calha do rio, o que é 

proibido por lei;  a área industrial foi indicada para ser ereta em local de preservação permanente, além de outros 

equívocos típicos de planos diretores feitos de forma verticalizada, ou seja, sem a participação da sociedade local. 

Diante disso, propõe-se a readequação desta zona, sendo levada para as margens da SC 423.  Sugere-se preservar a 

mata ciliar dos dois lados do rio Bela Vista e do rio Paciência como é previsto em lei. Criação de uma área de 

preservação permanente no bosque de araucárias próximo ao cemitério da cidade, o que futuramente pode-se tornar 

um ótimo laboratório de estudos, área de lazer com trilhas para caminhadas, etc. Na área onde se localiza o campo de 

futebol da cidade, que no plano diretor se destinaria à área industrial, sugere-se também criar uma área de preservação 

permanente, tendo em vista que há um bosque de mata nativa que  se localiza a poucos metros do rio Paciência e suas 

várzeas.  
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Nos trabalhos de campo, verificou-se que a cidade é carente em áreas de lazer, para isso sugere-se a criação 

de duas áreas de recreação, sendo uma na rua principal (Rua Estanislau Schumann),  na frente e ao lado da Matriz, 

onde já existe um pequeno jardim, mas sugere-se a derrubada de dois prédios públicos que não possuem valor 

histórico, arquitetônico e patrimonial e estão em péssimo estado de conservação, ampliando assim, a “pracinha” 

existente e disponibilizando para a população uma ampla praça pública que deverá ser projetada – para ela se sugere o 

nome de “Praça do Centenário da Guerra do Contestado”. A outra área de recreação seria ao lado do Ginásio de 

Esportes da Escola e seria um espaço para a prática de esportes ao ar livre.   

Por fim, propõe-se a ampliação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, considerando que o 

município já possui uma, a ZEIS 1, já em uso, contando com casas que lembram conjuntos habitacionais 

existentes de grandes cidades, onde, devido aos minúsculos terrenos, ao abrir a janela, o cidadão se depara 

com a vida do vizinho que mora ao lado, fato que dificulta as famílias de plantarem algo para o consumo 

imediato, coisa corriqueira em cidade do interior – a horta. Sugeriu-se duas áreas para a implantação da 

ZEIS, de acordo com o que também previa o plano diretor da cidade, a ZEIS 2 e a ZEIS 3, desde que sejam 

casas populares com terrenos um pouco maior, para que  as pessoas possam cultivar a horta, e também 

desfrutar de um pouco de privacidade. A localização da ZEIS 1 e 2 é estratégica porque suas implantações 

são nas proximidades da Zona Industrial, o que futuramente será um ponto positivo para a instalação de 

indústrias e deslocamento dos trabalhadores até a empresa.    

O melhor disciplinamento do uso e ocupação do solo na pequena urbe de Bela Vista do Toldo é aquele que 

considera e introduz os aspectos ambientais no seu ordenamento. Desta forma, os instrumentos de planejamento e 

controle do uso e ocupação do solo urbano devem trabalhar de modo integrado com os instrumentos destinados à 

preservação e controle de acidentes ambientais futuros, tendo como objetivo final a melhoria da qualidade de vida da 

população e conservação dos recursos naturais ainda existentes.   

 

REFLEXÕES FINAIS - PROPOSTAS SOBRE E PARA O (RE) ORDENAMENTO DE BELA VISTA DO 

TOLDO 

 

Como parte de um processo histórico amplo, as cidades podem assumir determinadas funções que 

se transformam ao longo do tempo e que terminam muitas vezes por lhes conferir um status completamente 

novo, diferente daquele que se ensejou. No Brasil, as diferentes formas de ocupação do território passaram 

por um processo geral de transformações funcionais, consequência de sua evolução e da compreensão que 

seus habitantes têm sobre suas cidades.  

Ao analisar os planos de ordenamento territorial desenvolvidos no município em questão, observa-se 

em Bela Vista do Toldo a falta de uma cultura de ordenamento, a qual explica uma parte importante do 

desordenamento do município, a que se junta um desconhecimento generalizado das consequências e da 

implantação de opções erradas quanto à transformação do território.  
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Bela Vista do Toldo necessita elaborar políticas públicas que visem ao desenvolvimento local calcado 

na sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. O processo de organização territorial, ou 

socioespacial, segue princípios de ocupação natural, sem grandes planejamentos ao longo da história da 

comunidade, mas assumem fator primordial quando se busca construir bases para um futuro sustentável para 

o município, respeitando o desenvolvimento local e, porque não, em consonância com o regional. 

A análise feita em Bela Vista do Toldo, demonstrou, que o município, assim como a sua própria 

geografia urbana e rural, é dependentes dos benefícios financeiros prestados pelo Estado e pela União. A 

impossibilidade de uma autonomia financeira tem um impacto direto na infraestrutura, planejamento 

socioambiental e, sobretudo, para que a cidade alcance um desenvolvimento local, pois ela não dá conta de 

se “inventar” sozinha. Isso só seria possivel por meio de políticas públicas que, antes de mais nada, devem 

ser pautada na sustentabilidade e nas necessidades reais da sua comunidade. 

Bela Vista do Toldo ainda convive sobre o manto do subdesenvolvimento encontrado em muitas 

cidades da região do Planalto Norte Catarinense, ou região do Contestado que lhe dá mais identidade. 

Mesmo tendo vivido com um processo de desenvolvimento considerável nos últimos 15 anos, a sede e o 

município ainda demandam de muitas políticas públicas para romper um ciclo histórico de convivência de 

parcela considerável da população na linha da pobreza. Uma maneira de romper com tais condições seria 

rever sua gestão de política pública, buscando desenvolver a cidade com respeito à sua identidade 

local/regional, mesmo considerando que os recursos do desenvolvimento do município, nos últimos anos, 

sejam, na sua maioria, estaduais e federais. 

Sugere-se que a proposta realizada nesta pesquisa seja utilizada pela prefeitura e câmara de 

vereadores como forma de apoio ao planejamento da cidade,  buscando reinventar a urbe e dar a ela uma 

maior organização e centralidade em si própria, deixando-a esteticamente mais bonita, fator que oferecerá, 

também, qualidade de vida à população. 

Vê-se também a necessidade de rever o plano diretor da cidade, pois o mesmo contém falhas e está 

incompleto, faltando principalmente os anexos, Este plano deve ser repensado junto a uma equipe 

especializada e junto à comunidade que vive efetivamente os problemas e as transformações da cidade, 

fazendo também com que a população compreenda seu papel na organização e produção do espaço urbano.  

Se Bela Vista do Toldo não se reencontrar socioambiental e economicamente, terá como futuro o 

destino de muitas das pequenas cidades brasileiras, pois só haverá desenvolvimento de fato se a cidade não 

perder sua alma, sua exclusividade diferencial e num mosaico de urbanizações  pequenas na sua região 

geográfica – seu futuro depende de ações que partam de dentro para fora e não de fora para dentro. 

 Acredita-se que seja viável compatibilizar o desenvolvimento com a preservação ambiental, desde 

que sejam considerados os problemas ambientais dentro do processo contínuo de planejamento, atendendo-

se adequadamente às necessidades de todas as esferas: a pública, a privada e a comunidade. 
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