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PARÂMETROS AMS AMC AMR ARP 2.5 ARP 2.4 ARP 4.5 ARP 4.4 AIS ARR APL
Gabarito Máximo Permitido 6 6 4 2 2 4 4 4 2 2
Coeficiente de Aproveitamento 3.4 3.4 2 1 0.8 2 1.6 2.8 0.3 0.2

Testada Mínima 15 15 12 8 8 12 12 8 30 Sem parcelamento
Testada Máxima 50 30 30 20 5 20 5 25 25 30 60 Sem parcelamento

Gabarito Máximo Permitdo no 
Embasamento 

2 2 4 2 2 4 4 4 2 2

Taxa de Ocupação 70% 70% 50% 50% 40% 50% 40% 70% 15% 10%

Taxa de Permeabilidade mínima 10% 10% 20% 20% 30% 20% 30% 10% 50% 60%

Afastamento Frontal Principal 2 até 6 2 até 4 2 até 3 2 6 até 3 2 6 até 3 2 até 3 2 até 3 2 até 3 4 até 8 4 até 8
Afastamento Frontal 
Secundário 

2 até 4 2 até 4 2 até 3 2 até 3 2 até 3 2 até 3 2 até 3 2 até 3 4 (mín) 4 (mín)

Afastamento Lateral 0 ou 3 (mín) 1 0 0 3 ou 3 (mín )4 2 (mín) 7 2 (mín) 7 3 (mín) 3 (mín) 0 3 ou 3 (mín )4 4 (mín) 4 (mín)
Afastamento de Fundos 3 (mín) 5m (mín) 2 3 (mín) 3 (mín) 3 (mín) 3 (mín) 3 (mín) 3 (mín) 4 (mín) 4 (mín)

Gabarito Máximo Permitdo no 
Embasamento 

4 4

Taxa de Ocupação 50% 50%
Afastamento Frontal Principal 
em Relação ao Embasamento 

0 (mín) 0 (fixo)

Afastamento Frontal 
Secundário em Relação ao 
Embasamento 

0 (mín) 0 (fixo)

Afastamento Lateral em 
Relação ao Embasamento 

3 (mín) 3 (mín)

Afastamento Fundos em 
Relação ao Embasamento 

0 (mín) 0 (mín)

AMS AMC AMR ARP 2.5 ARP 2.4 ARP 4.5 ARP 4.4 AIS ARR APL

Nível de Incomodidade 5 4 3 2 2 2 2 3 6 1

Tipo de garagem Permitida 
(verificar especificações na 
tabela Garagem abaixo)

G1, G3 G2 G1, G3 G1, G4 G1, G4 G4 G1, G4 G1, G3 G4 G4

Marquise
Permitido até 
limite do lote.

Obrigatório até 
limite do lote.

Permitido até 
limite do lote.

Permitido 
dentro do 

afastamento.

Permitido 
dentro do 

afastamento.

Permitido 
dentro do 

afastamento.

Permitido 
dentro do 

afastamento.

Permitido até 
limite do lote.

Permitido 
dentro do 

afastamento.

Permitido dentro 
do afastamento.

Muro

Não são 
permitidos 
muros nos 

limites do lote 
que tem 

relação com a 
rua.

Não são 
permitidos 
muros nos 

limites do lote 
que tem 

relação com a 
rua.

6 - Em quadras com tipologia em fita, afastamento frontal fixo em 2m.

7 - Quando testada é maior que 10m, testada igual ou menor que 10m afastamento lateral igual a zero.

Observações

Não apresenta deferenciação entre embasamento e torre

Lote

Relação da Fachada com a Rua

ZONEAMENTO

ARP
ZONEAMENTO

Garagem

ARP

Embasamento

Torre

Adequação de usos

1 - Em lotes com testada igual ou maior a 30m, afastamento lateral mínimo de 3m.

2 - 5 metros destinados para acesso de veículos pelos fundos.

3 - Até 13m da profundidade da edificação, afastamento mínimo em lotes de até 20m de testada. A partir de 13m da profundidade da edificação, afastamento lateral 
mínimo de 3m.4 - Em lotes com testada igual ou maior a 20m, afastamento lateral mínimo de 3m.

5 - Em quadras com até 35m de profundidade, testadas devem ter até 10m, criando a tipologia em fita.
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Mapa de Delimitação da Área de Estudo e pontos de interesse
Fonte: Google Earth alterado pela autora, 2016
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Legenda de Siglas:

AMS: Área Mista de Serviço
AMC: Área Mista Comercial
AMR: Área Mista Residencial
ARP: Área Residencial Predominante (ARP 2.51, ARP2.42, ARP 
4.53 e ARP 4.44)
AIS: Área de Interesse Social
ARR: Área Residencial Rural
APL: Área de Preservação com uso Limitado

1 Dois pavimentos e 50% de taxa de ocupação

2 Dois pavimentos e 40% de taxa de ocupação

3 Quatro pavimentos e 50% de taxa de ocupação
4 Quatro pavimentos e 40% de taxa de ocupação
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AIS - Área de Interesse Social
Gabarito máximo: 4 pavimentos As AIS tem índices de ocupação e uso  

semelhantes às AMR, a fim de não 
criar estigma e se assemelharem às 
edificações que não são de interesse 
social. Entretanto sua taxa de 
ocupação é de 70%, para garantir uma 
maior densidade na área em relação 
aos outros zoneamentos residenciais.

Térreo tem uso misto, criando uma 
opção de renda para as edificações 
de interesse social.

O afastamento lateral em lotes com 
testada menor que 30m é zero até 
13m de profundidade.

Unidade de Paisagem B
 

 

 

 É uma área em expansão, com diversas edificações recém construídas, com 
uso predominantemente residencial. As residências são de padrões variados: baixo, 
médio e alto. Há moradias unifamiliares e multifamiliares (estilo kitnet/apartamento). 
Não há relação das residências com a rua (casas muradas) e não se vê comércio.
 Ao longo da Rodovia Virgílio Várzea, no sentido Norte, os dois lados da Rodovia 
são praticamente desocupados, com vegetação aparentemente nativa. Há muitas 
pessoas praticando atividade física (corrida, caminhada, bicicleta) e a pavimentação 
é asfáltica. Há um potencial paisagístico, já que há bastante áreas verdes e vista para 
os morros do entorno.
 Há também a presença de de edificações históricas na esquina da Rua das 
Goiabas com a Rodovia Virgílio Várzea, como é possível ver na imagem quatro.

 A área de estudo encontra-se em Florianópolis, Santa Catarina, entre 
os Distritos de Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus.
 A área é adjacente ao Sapens Parque e apresenta pontos de extremo 
interesse e de grande impacto para o entorno, como o Terminal Integrado 
de Canasvieiras (TICAN), a Escola Estadual Jacó Anderle e o Corpo de 
Bombeiros. Há também diversos equipamentos de saúde, como Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA Norte, Policlínica Norte, Centro de Saúde 
Canasvieiras, Sede do Distrito Sanitário Norte.

Localização

Objetivos

Caracterização da Área

Diretrizes

Proposta de Plano Urbano

Propostas para Unidades de Paisagem

Detalhes

Parâmetros de Ocupação

 O gabarito foi definido de acordo com os usos e 
as caixas das vias. Vias mais largas recebem gabaritos 
maiores e vias mais estreitas, gabaritos menores.

 Como estratégia de ocupação, as taxas de 
ocupação foram definidas de acordo com as áreas 
ambientalmente frágeis.
Áreas mais ambientalmente frágeis tem taxas de 
ocupação menores, assim como as áreas com taxas 
de ocupação maiores foram posicionadas nas vias 
arteriais, coletoras e em áreas adequadas.

Taxa de ocupação Traçado Viário Hierarquia das Vias Sistema de Transporte Público Eixos Verdes Perfis das ViasGabarito
 O traçado do novo sistema viário priorizou a 
criação de maior permeabilidade. Conectando a 
área com a cidade como um todo e também com 
seu entorno imediato. 
 Considerando que o recorte é composto de 
grandes vazios, priorizou-se a conexão com o sistema 
viário já existente. 
 As quadras foram desenhadas em dimensões 
variadas para criar diferentes formas de ocupação. 

 As vias que podem receber a passagem de 
transporte público conectam os espaços públicos e 
os equipamentos educacionais. Conectam também 
o recorte com o entorno.
 Foram previstas Áreas Comunitárias 
Institucionais (ACI) para a implantação de Educação 
Infantil e Escola de Ensino Fundamental.

 Os espaços públicos geralmente estão 
conectados ao longo dessas vias, criando corredores 
ecológicos para fauna e flora, articulando a ocupação 
urbana com as APPs do entorno e com o Sapiens 
Parque.
 Todos os trajetos de eixos verdes recebem 
ciclovias, e há também um passeio compartilhado 
ao longo do Parque Papaquara.

 Os perfis viários foram pensados de forma que 
criem sistemas funcionais. A vias mais completas 
possuem ciclovias e arborização e é onde, geralmente, 
passa o transporte público.

AMR - Área Mista Residencial
Gabarito máximo: 4 pavimentos

A taxa de ocupação é de 50%.

O uso de marquises é permitido até o 
limite do lote, porém não é obrigatório.

O afastamento lateral a partir dos 13m 
de profundidade é de no mínimo 3m, 
garantindo melhor conforto térmico 
entre as edificações.

Em lotes com testada igual ou maior 
a 30m o afastamento lateral mínimo é 
de 3m, para garantir melhor conforto 
térmico entre as edificações.

Os afastamentos são variáveis para 
garantir dinâmica das fachadas ao 
pedestre.

A frente construída das fachadas 
principal e secundária em terrenos 
com frente menor que 30m é contínua 
para garantir melhor relação com o 
espaço público.

ARR - Área Residencial Rural
Gabarito máximo: 2 pavimentos

Taxa de ocupação de 15% com previsão de residência 
e construção de galpões e edificações de apoio, a 
permeabilidade é de 50%, garantindo a infiltração 
da água da chuva no terreno - que pode ser utilizada 
na produção de alimentos.

Por se tratar de área com produção de alimentos, 
afastamentos são mais flexíveis, variando de 4 a 8 
metros.

AMC - Área Mista Comercial
Gabarito máximo: 6 pavimentos

Taxa de permeabilidade mais baixa 
(10%) e taxa de ocupação da base 
mais alta (70%), por se encontrar em 
uma área ambiental menos crítica e ser 
condizente com a proposta da área, 
de criar uma centralidade urbana.

Obrigatório o uso de marquises no 
primeiro pavimento até o limite do lote, 
a fim de criar galerias e proteção de 
intempéries nos passeios, permitindo 
diferentes apropriações.

Fachada ativa e uso comercial 
obrigatórios no pavimento térreo.

A frente construída das fachadas 
principal e secundária é contínua, sem 
afastamento lateral, para para garantir 
melhor relação com o espaço público.

Os afastamentos frontais são variáveis 
para garantir dinâmica ao pedestre, 
porém o afastamento mínimo de 2 
metros garante continuidade das 
fachadas.

Afastamentos laterais da torre são 
de no mínimo 3m em relação ao 
embasamento, a fim de  garantir 
melhor conforto térmico entre as 
edificações. Taxa de ocupação da 
torre de 50%.

ACS - Área Comercial e de Serviços
Gabarito máximo: 6 pavimentos

Taxa de permeabilidade mais baixa 
(10%) e taxa de ocupação da base 
de 70%, por se encontrar em uma 
área ambiental menos crítica e ser 
condizente com a proposta comercial 
da área.

Permitido o uso de marquises até o limite 
do lote.

Os afastamentos frontais são variáveis 
para garantir dinâmica ao pedestre. 
Por se tratar de uma área de comércio 
e serviços, permite afastamentos de 
4 até 6 metros, já que possui lotes 
maiores.
A frente construída das fachadas 
principal e secundária em terrenos 
com frente menor que 30m é contínua, 
sem afastamento lateral, para para 
garantir melhor relação com o espaço 
público.

Afastamentos laterais da torre são 
de no mínimo 3m em relação ao 
embasamento, a fim de  garantir 
melhor conforto térmico entre as 
edificações. Taxa de ocupação da 
torre de 50%.

Em lotes com testada igual ou maior 
a 30m o afastamento lateral mínimo é 
de 3m, para garantir melhor conforto 
térmico entre as edificações.

ARP - Área Residencial Predominante
Gabarito máximo 2 ou 4 pavimentos, dependendo 
da quadra.
As ARP permitem diferentes tipos de lotes, 
possibilitando diversidade nas edificações.

As taxas de ocupação variam de 40% 
(com taxa de permeabilidade de 30%) 
a 50% (com taxa de permeabilidade 
de 20%), dependendo se a área se 
mais ou menos ambientalmente frágil.

Nas quadras menores (até 35m de 
profundidade) as testadas devem ser 
de até 10m, criando a tipologia em fita. 
A intenção é possibilitar lotes mais 
baratos pois possuem menor área.

Os afastamentos é fixo para garantir 
continuidade nas fachadas.

Afastamentos frontais de no máximo 
3 metros para que as edificações não 
percam a relação com a rua.

Gabarito máximo variável de 2 ou 4 
pavimentos.

Objetivo Geral:

 Propor diretrizes gerais de planejamento urbano para a área em expansão no 
norte de Florianópolis insular - entorno do Sapiens Parque, buscando adequar a 
ocupação urbana às características ambientais e sociais do local.

Objetivos Específicos:

- Priorizar pedestres e ciclistas;
- Aproveitar equipamentos urbanos e infraestrutura para configurar uma 
centralidade;
- Criar diversidade de usos e usuários;
- “Costurar” a expansão urbana com o tecido já existente;
- Garantir permeabilidade e conectividade com o Sapiens Parque;
- Integrar o Rio Papaquara na paisagem;
- Criar e conectar espaços públicos;
- Propor uma ocupação nas bordas das rodovias SC-401  SC-403 que se relacione 
com o bairro;
- Incentivar e regulamentar as práticas agroecológicas no meio urbano.

 Para um melhor entendimento da área de estudo, foram estabelecidas quatro 
unidades de paisagem (A, B, C e D) que se constituem áreas com características mais 
semelhantes.

Unidade de Paisagem A

 É uma área com ocupação mais consolidada, com uso predominantemente 
residencial e comércio local (bares, mercearias, salão de beleza). O sistema viário 
local tem estrutura em espinha de peixe e há pouca conectividade entre as vias. As 
vias e calçadas são bastante etreitas - com calçadas com menos de 1m. Há vários 
carros estacionados e pedestres na rua. 
 O padrão das edificações é médio, com poucas moradias de baixo padrão. Há 
bastantes crianças nas ruas, vizinhos que conversam e pedestres. A servidão Manoel 
Monteiro é a única conexão do interior da Unidade de Paisagem A com a SC-401.
 Também há um grande vazio urbano na borda da SC-401,  que pode vir a ser 
parcelado.
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SC-403

2

4

3

1

SC-401

SC-403

1

4 3

2

Unidade de Paisagem C
 

 

 A Unidade de Paisagem C foi caracterizada como  a área com grande potencial 
em tornar-se uma centralidade, pois é onde se encontram os equipamentos públicos 
de grande importância (TICAN, UPA Norte, Conselho Tutelar, Posto de Saúde, 
Bombeiros, Colégio Estadual). Há um bicicletário ao lado do terminal com muitas 
bicicletas, o que demonstra que usuários dos equipamentos usufruem da bicicleta 
como meio de transporte. Há bastante comércio local (lanchonetes, mercadinhos, 
salões de beleza, bares, lojas de presentes).
 O conjunto de servidões (Servidão Braulina Machado e Servidão Ernani Souza) 
é composto por vias bastante longas e poucas conexões transversais. A impressão 
é que a ocupação é irregular e espontânea. As moradias são de baixo padrão. Não 
há calçadas, muitas ruas não são pavimentadas e, quando são, o pavimento é de 
paralelepípedos. As vias e a ocupação chegam até próximo ao Rio Papaquara. 
Percebeu-se uma apropriação do espaço público nessa porção. Mesmo sem praças ou 
áreas públicas, há moradores fora das casas, observando os passantes, conversando, 
crianças brincando. A tipologia predominante é de casas com baixo poder aquisitivo, 
com diferentes acabamentos na mesma edificação, o que demonstra que foram feitos 
“puxadinhos”. Também há kitnets, apartamentos, provavelmente de um proprietário 
que os aluga para inquilinos.
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SC-403
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Unidade de Paisagem D
 

 

 Ao longo da rodovia SC-403 há poucas residências, bastante comércio 
(distribuidora de bebidas, lojas e fábricas relacionadas a materiais de construção). 
Como ilustrado na imagem ao lado, é possível observar a construção de um loteamento, 
com lotes com 450 a 700 m2 e valores que partem de 270 mil reais, indicando uma 
valorização e da área. 
 A imagem ao lado também mostra as bordas da rodovia SC-403. Mesmo com 
a obra recém finalizada, não há ciclovias e calçadas adequadas para os pedestres.
 Também o possível observar grandes vazios urbanos e o início de obras para 
futuras instalações de novas lojas de materiais de construção.

SC-401

SC-403

3

1
2

- Conectar Canasvieiras e Vargem Grande - áreas mais densas do entorno, através 
da área de intervenção e passando pelo centro comercial que está proposto no 
projeto do Sapiens Parque. Essa conexão criará um fluxo importante e deve priorizar 
pedestres e ciclistas, criando um trajeto seguro e que conecte essas áreas de grande 
interesse.

- Criar um sistema de ciclovias e passeios adequados, promovendo segurança e 
conectividade.

- Criar uma centralidade de bairro e facilitar acesso aos equipamentos. Permitir que 
mais equipamentos sejam instalados e atrair comércio e serviços.

- Inerir o uso residencial e prever padrões de ocupação diversos que possam auxiliar 
na permanência da população de renda mais baixa.

- Garantir permeabilidade e conectividade com o Sapiens Parque através de conexões 
por pontes, porém criar conexões em pontos que ligam áreas de interesse, garantindo 
assim maior utilização dessas conexões e evitando travessias com pouco uso.

- Criar o parque linear do Rio Papaquara, permitindo diferentes usos ao longo das 
margens do rio e auxiliando assim a sua preservação.

- Garantir a permanência e inclusão da população de baixa renda, posicionando Áreas 
de Interesse Social em áreas adequadas, com acesso facilitado ao transporte público, 
equipamentos, comércio, serviços, lazer.

- Ter como estratégia de ocupação menores Taxas de Ocupação em áreas 
ambientalmente mais frágeis.

- Modificar trecho (entre TICAN e Canasvieiras) da SC-401 para via urbana, reduzindo 
velocidade máxima, implantando travessias seguras e no nível do pedestre.

- Implementar agricultura urbana.
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Vista 1

Vista 2

Vista 3

Vista 4

Vista 5

Vista 6

1 Os loteamentos existentes tiveram suas ruas abertas a fim de criar 
uma maior permeabilidade e inserí-los no tecido urbano.
2 As bordas do lote da Polícia e dos antigos condomínios (que são 
murados) foram trabalhados com uma linha de lotes novos, evitando 
assim paredões voltados pras ruas e criando olhos da rua, com a fachada 
das edificações.
3 Praças de bairro, com mobiliário urbano e hortas. Criam conexões 
verdes e “respiros” na urbanização.
4 A via foi traçada no sentido Norte-Sul conectando Canasvieiras 
com o Parque Papaquara.
5 A área residecial tem 40% de taxa de ocupação pois encontra-
se em área ambientalmente frágeis, permitindo assim uma maior 
permeabilidade no solo.
6  Área Comunitária Institucional que receberá creche.
7 As vias transversais foram propostas para criar maior permeabilidade 
no tecido urbano, diminuindo o comprimento das quadras e respeitam, 
sempre que possível, as edificações já existentes. 
As caixas viárias existentes foram respeitadas, criando seções viárias de 
diferentes larguras, de 10 a 14 metros, dependendo do local.
8 Praças de bairro que servem como recepção para o Parque 
Papaquada e com a conexão com a outra margem do rio, através de 
pontes.
9 Ponte exclusiva para pedestres e ciclistas. 
10 Ponte para veículos motorizados, pedestres e ciclistas.
11 Praça que serve como recepção para o Parque Papaquara. Como o 
uso é predominantemente residencial, foi proposto um espaço público 
voltado para a implantação de atividades de lazer para esses moradores, 
onde devem ser implantadas quadras espostivas, mesas de pique nique, 
bicicletário. 
12 A via foi traçada no sentido Norte-Sul dando continuidade à conexão 
de Canasvieiras até a Rua das Goiabas. 
13 Pequenos espaços públicos ao longo da Via Tipo 5 servem como 
áreas sombreadas e de descanso para os usuários.
14 Quadras menores, tem lotes menores e criam tipologia em fita.
15 Espaço Público que valoriza e evidencia as edificações históricas. 
16 Ao longo da Via Tipo 2, há espaços públicos em forma de largos, que 
criam áreas para acontecimentos urbanos - apropriações espontâneas, 
mobiliário urbano, aglomeração de pessoas.

Unidade de Paisagem A

 Como descrito anteriormente, a Unidade de Paisagem A tem caráter 
residencial com comércio local. A proposta de ocupação para essa área é 
manter o mesmo padrão de ocupação existente, melhorando as conexões 
viárias, que atualmente são basicamente ruas estreitas com poucas conexões 
transversais. Para isso, foram propostas conexões transversais, para criar 
quadras mais curtas e com maior permeabilidade e caminhabilidade.
 As bordas da SC-401 foram tratadas com quadras e lotes maiores, 
para permitir o uso de Área Mista de Serviços. Uma via foi traçada cortando 
no sentido Norte-Sul. 

Unidade de Paisagem B

 A proposta de ocupação para a Unidade de Paisagem B é manter uma 
ocupação predominantemente residencial, com diferentes pavimentos. 
Respeitou-se o sistema viário existente, e novas quadras foram propostas. 
 A borda da Área de Preservação Limitada recebeu uma via Parque 
(Via Tipo 5), que pode ser usada como via de lazer.
 As bordas da SC-401 foram tratadas com quadras e lotes maiores, 
para permitir o uso de Área Mista de Serviços. Uma via foi traçada cortanto 
no sentido Norte-Sul.

Unidade de Paisagem C

 A Unidade de Paisagem C é á área com maior potencial para a criação 
de uma centralidade.
 Os usos são principalmente mistos. As quadras têm dimensões 
variadas, com comprimentos de 70m até 180m, criando uma paisagem 
dinâmica e ao mesmo tempo um tecido bastante permeável, que possibilita 
diversas combinações de caminhos e torna-se atrativa ao pedestre.

Unidade de Paisagem D

 Na proposta de ocupação para a Unidade de Paisagem D as vias tem 
um traçado mais orgânico, criando uma ambiência diferente em relação 
à ocupação da Unidade de Paisagem C, com trajetos de mais baixa 
velocidade.
 As quadras são maiores para inserir um novo uso (Área Residencial 
Rural), com lotes de até 2000m2, possibilitando a produção de alimentos 
no local.

17 Espaço público criado como recepção para a travessia da SC-
401.  
18 Via Tipo 1 conecta o bairro Vargem Grande com o Bairro Canasvieiras 
e atravessa o Sapiens Parque na altura de seu centro comercial.
Ao longo da via tipo 1, os afastamentos frontais são variáveis, criando áreas 
para acontecimentos urbanos - apropriações espontâneas, mobiliário 
urbano, aglomeração de pessoas.
19 Espaço público que conecta Área Mista Comercial com a borda do 
Parque Papaquara.
20 Com uso misto e proximidade à importante conexão, o espaço 
público proposto aqui deve atrair não apenas moradores mas também 
usuários de outros bairros. Propõe-se áreas de lazer como quadras 
espostivas, pista de skate, bicicletário, áreas de descanso e sombreadas.
21 Áreas de Interesse Social foram próximas da centralidade e dos 
equipamentos públicos.
22 Espaço público criado como recepção para a travessia da SC-401 e 
suporte para os equipamentos públicos.
23 A quadra Institucional abriga os equipamentos públicos já existentes 
e permite a amplicação desses e implantação de novos equipamentos. 
Propõem-se a implantação de uma nova Escola Básica Municipal.
24 Área de transição entre Unidade de Paisagem C e Unidade de 
Paisagem D: Recebe gabarito similares à Unidade de Paisagem C, porém 
com taxas de ocupação menores, pois se trata de área mais frágil do 
ponto de vista ambiental. Além disso, as vias se estreitam e tem uso 
residencial predominte, já evidenciando a mudança de ocupação e uso, 
criando uma transição suave entre as duas urbanidades.
25 Área de transição entre a Área Residencial Predominante e a Área 
Residencial Rural, criando uma paisagem que se altera suavemente.
26 Área pública com espaços para pesca, pique nique, bicicletários, 
áreas de descanso e contemplação.
27 Área verde pública proposta pelo loteamento existente.
28 Espaço público voltado para área de mercado, onde produtores 
locais podem vender seus produtos. O uso é o mesmo da Área Mista 
Central, porém o gabarito máximo é de 4 pavimentos, a fim de não criar 
um grande destaque em relação às edificações vizinhas
29 Vias com traçado mais orgânico criam percursos diferentes das 
demais unidades de paisagem, deixando mais evidente que se está em 
uma área com outra proposta de ocupação.


