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DIAGNÓSTICO URBANO DE BOMBINHAS

REVISÃO DO PLANO DIRETOR – LC 107/2009

DEFINIÇÃO

O  Plano  Diretor  do  município  de  Bombinhas  é  o  instrumento  orientador  básico  e

estratégico  da  política  de  desenvolvimento  e  expansão do município  e  o  determinante  para  os

agentes públicos e privados que atuam no território municipal. Seu objetivo principal é ordenar o

desenvolvimento territorial, levando-se em conta a função social da cidade e da propriedade urbana.

INTRODUÇÃO

O presente diagnóstico está reunido por temas, visando ao atendimento dos principais eixos

estratégicos  de  estruturação  socioespacial  da  cidade,  os  quais  são:  Dinâmicas  Demográfica  e

Domiciliar;  Desenvolvimento Econômico; Renda e Emprego;  Uso do Solo Urbano; Mobilidade

Urbana; Infraestrutura Urbana; Meio Ambiente; Habitação e Gestão da Política Urbana.

Acreditando que a leitura deste diagnóstico possibilita uma compreensão aprofundada do

processo de urbanização e desenvolvimento do Município, permitindo a construção de um conjunto

de  instrumentos  de  ação  que  viabilizem a  superação  dos  grandes  desafios  urbanos  que  ora  se

impõem a Bombinhas, disponibiliza-se o presente trabalho, objetivando, também estimular cidadãs

e cidadãos a participar, de forma qualificada, do processo de revisão do Plano Diretor.
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APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO

HISTÓRIA

Muitas são as evidências de que os índios carijós pertencentes à nação tupi-guarani foram os

primeiros  a  povoarem  o  litoral.  As  inscrições  rupestres  na  região  e  os  sítios  arqueológicos

(sambaquis)  descobertos  em algumas  praias  e  terrenos  de  Igrejas  em Bombinhas,  como as  de

Zimbros e de Canto Grande, não deixam dúvidas.

Ao  longo  do  tempo,  escavações  arruinaram  alguns  destes  vestígios.  Sambaquis  foram

destruídos  pela  ação  de  moradores,  projetos  imobiliários,  construções  e  aberturas  de  ruas  para

loteamento, comprometendo esse patrimônio histórico e arqueológico.

Os primeiros colonizadores a chegarem a Santa Catarina foram os espanhóis. No ano de

1527, Sebastião Caboto, a serviço do rei da Espanha, atracou na enseada de Zimbros, batizando-a

de São Sebastião.  Grande parte da tripulação decidiu ficar no Brasil,  espalhando-se pelo litoral

catarinense.  Para  comprovar  a  veracidade  da  terra  descoberta,  foram  levados  quatro  nativos

brasileiros para a Europa.

O governo português, no intuito de garantir o domínio sobre a nova colônia, enviou uma

expedição comandada por Manoel Gonçalves de Aguiar no ano de 1711, que aportou na Enseada

das Garoupas (nome dado à região de Porto Belo).

Já no período entre 1735 e 1756 foram enviados cerca de 6.071 pessoas oriundas das Ilhas

dos Açores. Fixando-se em todo o litoral catarinense, os novos moradores trouxeram suas práticas e

cultura popular, das quais muitas ainda subsistem, como por exemplo, as técnicas de pesca, o carro

de boi, a olaria de cerâmica utilitária e decorativa e a renda de bilro.

A chegada  do  colonizador  acarretou  uma mudança  de  costumes,  inclusive  do  modo  de

ocupação das  terras  em relação aos  indígenas.  A localização dos  sítios  arqueológicos,  junto  às

praias, denota que os índios preferiam morar mais próximos do mar e que possivelmente, viviam da

mandioca e da pesca. Os colonizadores ao contrário, preferiram fixar-se nos morros e dedicaram-se,

sobretudo, à agricultura. O comércio era feito à base de troca de mercadorias.

Por  volta  de  1940,  a  população  passa  a  descer  o  morro  para  morar  junto  às  praias.  A

agricultura entrou em declínio, muitos jovens membros das famílias de lavradores já não iam mais à

roça e preparavam-se para a pesca. Dessa forma, para a comunidade tradicional, a terra perdeu seu

valor. Não lhes interessava ter terras se não trabalhavam nelas e, assim, começaram a vendê-las.

Na década de 1950, a beleza e a abundância da pesca despertaram a curiosidade de turistas,

inicialmente oriundos dos municípios adjacentes e, posteriormente, vindos dos estados vizinhos.
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Figura 1 – PESCADORES EM BOMBAS, NA DÉCADA DE 1940

Após 1960 as transformações no modo de vida da população acentuaram-se ainda mais. A

população desocupou o morro, passando ocupar a parte plana, a ela se adicionou uma população

flutuante, na temporada de verão. A população foi aparentemente beneficiada pela melhoria das

estradas de rodagem, pela disponibilidade de transportes coletivos, rede de água e eletricidade. A

vinda dos primeiros veranistas prenunciava uma profunda transformação na localidade e uma rápida

ocupação.

Figura 2 – PRAIA DE BOMBAS, NA DÉCADA DE 1950



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

Já na década de 70, verificou-se um marcante aumento populacional, devido ao crescimento

do número de casas de praia dos veranistas. Esse afluxo de pessoas fez com que as terras fossem

valorizadas,  chamando  a  atenção  dos  especuladores,  principalmente  porque  havia  muitas  sem

escritura ou documentos de posse. Porém, nesta etapa, outras atividades complementaram a renda

familiar.  Os  membros  das  antigas  famílias  de  agricultores  ou  velhos  pescadores  aposentados

passaram a ser empregados pelos veranistas durante todo o ano para cuidar de suas casas. (Fonte:

Inventário Turístico de Bombinhas, 2011)

LOCALIZAÇÃO

O município situa-se no  litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, na coordenada

geográfica 27° 09 de latitude Sul e 48° 29 de longitude Oeste. Está localizada  entre várias das

principais  cidades de  Santa  Catarina,  como Florianópolis  (70km),  Joinville  (110km) e  Itajaí

(49km). Tem como limites geográficos o Oceano Atlântico (ao Norte, ao Sul e a Leste) e Porto Belo

(a Oeste). 

CONEXÕES REGIONAIS

Aeroportos próximos: Florianópolis (Hercílio Luz), Navegantes (Ministro Victor Konder) e

Joinville (Deputado Lauro Carneiro de Loyola).

Portos próximos: Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá, Imbituba e Paranaguá.

Hospitais próximos: Hospital Nossa Senhora da Penha (Piçarras), Hospital Marieta Konder

Bornhausen (Itajaí), Hospital Universitário Pequeno Anjo – UNIVALI (Itajaí), Hospital Dia (Itajaí),

Hospital  Santo  Antônio  (Itapema),  Hospital  Luiz  Alves  (Luiz  Alves),  Hospital  Navegantes

(Navegantes),  Hospital  Nossa  Senhora  da  Penha  (Navegantes),  Unimed  Litoral  (Balneário

Camboriú), Hospital Santa Luzia (Balneário Camboriú), Hospital Municipal e Maternidade Ruth

Cardoso  (Balneário Camboriú), Hospital do Coração (Balneário Camboriú).

Linhas de ônibus, saindo de Bombinhas:

Auto Viação Catarinense: Curitiba e Joinville;

Viação Praiana: Porto Belo.
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MAPA CONEXÕES REGIONAIS
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ASPECTOS FÍSICO-TERRITORIAIS

DIVISÃO TERRITORIAL

Atualmente a cidade de Bombinhas possui 9 (nove) bairros em zona urbana divididos em 

uma área correspondente a 35,9 km², com as seguintes denominações e situações, conforme redação

dada pela Lei nº 278/1996. Mais adiante, nas tabelas subsequentes, encontram-se a área de cada 

bairro.

CENTRO

a) SUL: Divisor de água do Morro de Quatro Ilhas, seguindo sentido oeste-leste pelo divisor de água do Morro da Ponta

de Bombas;

b) LESTE: Oceano Atlântico;

c) NORTE: Rio da Barra, seguindo no sentido norte-sul pela rua 408(quatrocentos e oito), 421(quatrocentos e vinte e 

um) do loteamento, até o divisor de água do Morro do Machado;

d) OESTE: Travessão geral Nordeste/Sudeste.

BOMBAS

a) SUL: Rio da Barra;

b) LESTE: Oceano Atlântico;

c) NORTE: Marco de divisa nº 109, no topo do Morro de Porto Belo e Morro da Galheta com as coordenadas latitude 

27º06`36" - S e longitude 48º30`24" - W;

d) OESTE: Topo do Morro da França.

ZIMBROS

a) SUL: Rio Passa-Vinte e o Oceano Atlântico;

b) LESTE: Rua João da Luz;

c) NORTE: Marco de Divisa nº 110, topo do Morro de Santa Luzia;

d) OESTE: Marco de Divisa nº 110, no topo do Morro de Santa Luzia com as coordenadas latitude 27º13`09" - S e 

longitude 48º36`06" - W.

CANTO GRANDE

a) SUL: Ponta do Lobo, Oceano Atlântico;

b) LESTE: Enseada do Mariscal, Oceano Atlântico;

c) NORTE: Travessão do Loteamento Daspalqualle com o Loteamento Dellatorre;

d) OESTE: Enseada do Canto Grande, Oceano Atlântico.
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MORRINHOS

a) SUL: Travessão do Loteamento Dalpasqualle com o Loteamento Dellatorre;

b) LESTE: Divisor de água do Morro do Machado, seguindo no sentido de Travessão geral Nordeste/Sudeste dos 

Loteamentos Dellatorre I e II;

c) NORTE: Rio Passa-Vinte até a ponte, seguindo no sentido leste pelo divisor de água do Morro do machado;

d) OESTE: Enseada de Zimbros, Oceano Atlântico.

MARISCAL

a) SUL: Travessão do Loteamento Dalpasqualle, com o Loteamento Dellatorre;

b) LESTE: Divisor de água do Morro do Ventura, seguindo no sentido Sul pela Enseada do Mariscal, Oceano Atlântico;

c) NORTE: Divisor de água do Morro do Machado;

d) OESTE: Travessão geral Nordeste/sudeste dos Loteamentos Dellatorre I e II.

SERTÃOZINHO

a) SUL: Rio Passa-Vinte, seguindo no sentido Leste pelo Divisor de água do Morro do Machado;

b) LESTE: Divisor de água do Morro da França;

c) NORTE: Marco de Divisa nº 109(cento e nove), no Divisor de água do Morro de Porto Belo;

d) OESTE: Rio Passa-Vinte, seguindo no sentido norte pela Rua João da Luz até o Divisor de água do Morro de Porto 

Belo.

JOSÉ AMÂNDIO

a) SUL: Estrada Geral do Zé Amândio para o Mariscal;

b) LESTE: Ponte do Rio da Barra, seguindo pela Rua 408(quatrocentos e oito), 421(quatrocentos e vinte e um) no 

sentido Sudoeste até o divisor de água do Morro da França;

c) NORTE: Rio da Barra seguindo o sentido, Norte pela Estrada Geral de Sertãozinho, até o divisor de água do Morro 

da França;

d) OESTE: Divisor de água do Morro do Machado e do Morro da França.

QUATRO ILHAS

a) SUL: Oceano Atlântico;

b) LESTE: Ponta de Bombas, Oceano Atlântico;

c) NORTE: Divisor de água do Morro de Quatro Ilhas, seguindo no sentido Leste pelo Divisor de água do Morro da 

Ponta de Bombas:

d) OESTE: Divisor de água do Morro do Mariscal.

Entretanto, há algumas localidades que, mesmo não sendo formalmente consideradas como bairros, são comumente 

denominadas como tal pelos moradores e pelos institutos de estatísticas.
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MAPA BAIRROS
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CLIMA

Bombinhas está localizada em uma área de transição entre os climas tropical e subtropical.

Seu clima é influenciado pelos ventos nordeste e sul. O fenômeno de convergência subtropical é

característica climática da região, que recebe a influência da corrente oceânica de águas quentes

(Corrente do Brasil) e da corrente oceânica de águas frias (Corrente das Malvinas).

O clima sofre bruscas alterações no que se refere a chuvas, temperatura e ventos. Ocorrem

precipitações abundantes distribuídas regularmente durante o ano todo, porém com mais freqüência

no verão.

A média anual de precipitação é de 1.600 mm. O mês mais chuvoso é janeiro, com uma

média de 1.900 mm e o mais seco é julho com 92,6 mm. O mês mais quente é janeiro, onde as

temperaturas atingem até 39,5 ºC, a temperatura média anual é de 19,5 °C e durante o mês de julho

podem ser observadas temperaturas relativamente baixas. A umidade relativa do ar no verão chega a

85,2%.

A maior insolação ocorre no mês de maio chegando 149,6 horas, enquanto o período de

menor insolação ocorre durante o mês de setembro 79,6 horas. As altas taxas de insolação são fator

determinante para o turismo, porque determinam a quantidade de dias com sol no local. Em janeiro

ocorrem as maiores temperaturas, mas também é o mês com maior precipitação pluviométrica.

O tipo de clima predominante em Bombinhas é subtropical, mesotérmico, quente e úmido,

sem uma estação seca definida. (Fonte: Plano Municipal de Macrodrenagem).

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

O município  apresenta  a  estrutura  geológica  continental  do  embasamento  do  complexo

cristalino, denominado de escudo, com origem semelhante à Ilha de Santa Catarina, relacionados ao

segmento sul da Serra do Mar, sendo caracterizado por planícies inundáveis e encostas de granito

com características físicas próprias e peculiares, onde grande parte é montanhosa, com elevadas

taxas de umidade e precipitação. 

As  elevadas  taxas  de  umidade  em  área  de  relevo  montanhoso fornecem  condições

propícias para a  formação de tempestades convectivas, isto é, de grande intensidade e curta

duração, concentradas em médias e pequenas bacias hidrográficas.

O relevo predominante na mesorregião do Vale do Itajaí é constituído de 66% montanhoso,

(forte ondulado e ondulado); a umidade relativa anual gira em torno de 75 a 85 % e a precipitação

média anual é de 1500 a 2000 mm (fonte: Santa Catarina, 1991, 1997).



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

No mapa geológico do município podemos observar que a ocorrência destes fenômenos se

intensifica em função da proximidade dos maciços rochosos com as planícies inundáveis, gerando

grandes velocidades em função das altas declividades.

Geomorfologicamente  ocorrem  no  litoral  de  Bombinhas  as  praias  arenosas,  pontas,

enseadas, baías, ilhas e serras, com encostas íngremes e vales profundos, que são mais baixas em

direção ao mar. (Fonte: Plano Municipal de Macrodrenagem). 
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MAPA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
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HIDROGRAFIA

No estado de Santa Catarina, o município está localizado na bacia do Rio Tijucas, que por 

sua vez está inserida na vertente do atlântico.

Figura 3 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DE SANTA CATARINA

São identificadas,  no  município  de  Bombinhas  seis  bacias  hidrográficas  principais,  aqui

denominadas BH1, BH2, BH3, BH4, BH5 e BH6. A delimitação destas bacias é apresentada em

mapas a seguir.,

Nas bacias hidrográficas do município, a captação das águas pode desaguar diretamente nos

mares  através  dos  costões  rochosos,  ou  percorrer  as  planícies  litorâneas  que  formam os rios  e

pequenos  estuários  nas  suas  desembocaduras  e,  nas  cidades,  formam os  Sistemas  Urbanos  de

Drenagem. (Fonte: Plano Municipal de Macrodrenagem).
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MAPAS HIDROGRAFIA E SUB-BACIAS
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DINÂMICA DEMOGRÁFICA

De acordo com estimativas  do IBGE relativas  ao ano de 2016,  a cidade de Bombinhas

possui 18.052 moradores, sendo 50,33% homens e 49,64% mulheres, distribuídos em uma área de

35,923 km²,  correspondendo a uma densidade demográfica de  397,99 hab/km².  Este número é

considerado mediano se comparado a outros municípios da AMFRI (Associação dos Municípios da

Foz do Rio Itajaí-Açú) e  região  como,  por  exemplo,  Itajaí  (636,11 hab./km²),  Itapema (792,29

hab./km²) e Balneário Camboriú (2.337,67 hab/km²). 

Bombinhas é um dos municípios que mais cresce em população na região, conforme Tabela

1, e possui um aumento em maiores proporções se comparado ao estado de Santa Catarina e ao

Brasil (figura 4).

Tabela 1 – CRESCIMENTO POPULACIONAL – MUNICÍPIOS AMFRI 2010/2016

Tabela 2 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA DE BOMBINHAS, SANTA CATARINA E BRASIL

(1991-2010)

Município Habitantes
(IBGE 2010)

Habitantes 
(Estimativa 2016)

Variação 
populacional

Variação
%

Balneário Piçarras 17.078 21.253 4.175 hab. 24,45
Bombinhas 14.293 18.052 3.759 hab. 26,30
Camboriú 62.361 76.592 14.231 hab. 22,82
Ilhota 12.355 13.676 1.321 hab. 10,69
Itajaí 183.373 208.958 25.585 hab. 13,95
Itapema 45.797 59.147 13.350 hab. 29,15
Luís Alves 10.438 12.162 1.724 hab. 16,52
Navegantes 60.556 74.964 14.408 hab. 23,79
Penha 25.141 30.262 5.121 hab. 20,37
Porto Belo 16.083 19.744 3.661 hab. 22,76
Balneário Camboriú 108.089 131.727 23.638hab. 21,87
TOTAL 555.564 666.537 110973 hab. 19,97

Fonte: IBGE 2017.

Ano Bombinhas Santa Catarina Brasil

1991 - 4.541.994 146.825.475

1996 5.823 4.844.212 156.032.944

2000 8.716 5.356.360 169.799.170

2007 12.456 5.866.252 183.987.291

2010 14.293 6.248.436 190.755.799

FONTE: IBGE, 2010.
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Figura 4 – COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA ENTRE BOMBINHAS, SANTA

CATARINA E BRASIL

Fonte: IBGE, 2010.

A população de Bombinhas é jovem, pois, analisando a pirâmide etária da cidade (figura 5),

as faixas de idade mais representativas no contexto geral são de 10 a 30 anos, tornando assim a

população potencialmente representativa no contexto econômico local.

Figura 5 – PIRÂMIDE ETÁRIA DE BOMBINHAS, COMPARAÇÃO COM STA CATARINA E

BRASIL

FONTE: IBGE, 2010.
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Tabela 3 – PIRÂMIDE ETÁRIA DE BOMBINHAS, EM COMPARAÇÃO COM SANTA

CATARINA E BRASIL

Das 14.293 recenseadas pelo IBGE em 2010, 3.295 pessoas não residiam em Bombinhas em

2005, caracterizando, desta forma, um percentual de 23,05 de migrantes. Os estados do sul, sudeste

e centro-oeste, além de países estrangeiros, são as origens das maiores quantidades de migrantes

presentes na cidade. Este fenômeno deve-se, certamente, à grande atratividade turística da cidade e

da região que, além dos veranistas com características sazonais, atrai cada vez mais moradores fixos

na  região.  Com isso,  a  cidade  cresce  economicamente,  ao  mesmo passo  que  a  quantidade  de

unidades domiciliares, conforme será mostrado adiante.

Idade Bombinhas Santa Catarina Brasil

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

0 a 4 anos 383 403 165.559 158.578 5.638.154 5.444.151

5 a 9 anos 548 496 222.981 213.804 7.623.749 7.344.867

10 a 14 anos 622 599 264.941 254.842 8.724.960 8.440.940

15 a 19 anos 627 611 276.177 269.009 8.558.497 8.431.641

20 a 24 anos 648 599 287.316 278.342 8.629.807 8.614.581

25 a 29 anos 662 646 286.179 280.304 8.460.631 8.643.096

30 a 34 anos 590 620 256.324 254.824 7.717.365 8.026.554

35 a 39 anos 617 594 234.504 236.585 6.766.450 7.121.722

40 a 44 anos 557 523 230.018 234.200 6.320.374 6.688.585

45 a 49 anos 460 499 216.576 225.071 5.691.791 6.141.128

50 a 54 anos 396 396 179.383 187.597 4.834.828 5.305.231

55 a 59 anos 345 335 143.895 152.906 3.902.183 4.373.673

60 a 64 anos 231 251 106.909 116.561 3.040.897 3.467.956

65 a 69 anos 167 173 73.382 83.975 2.223.953 2.616.639

70 a 74 anos 123 112 52.332 64.645 1.667.289 2.074.165

75 a 79 anos 65 63 32.789 45.583 1.090.455 1.472.860

80 a 84 anos 36 41 18.552 29.628 668.589 998.311

85 a 89 anos 12 18 7.960 14.612 310.739 508.702

90 a 94 anos 3 8 2.517 5.149 114.961 211.589

95 a 99 anos 3 1 564 1.350 31.528 66.804

Mais de 100 anos 0 2 126 279 7.245 16.987

FONTE: IBGE, 2010.
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Gráfico 1 – M IGRANTES EM 2010
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MAPAS DENSIDADE DEMOGRÁFICA E POPULAÇÃO POR BAIRROS
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MAPAS QUANTIDADE DE MORADORES E MORADORES NÃO NATURAIS
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DINÂMICA DOMICILIAR

O Censo 2010 realizado pelo IBGE catalogou 14.177 domicílios  espalhados  pelos  nove

bairros da cidade. Destes, 13.826 domicílios são particulares e 351 são coletivos. Esta configuração

serve a demanda sazonal e não corresponde com os meses de baixa temporada do veraneio, pois

apenas 32,5% dos domicílios são permanentes – ou ocupados – (Gráfico 2), ou seja, lugar em que

as pessoas utilizam para moradia o ano inteiro. O número é considerado muito baixo, e gera uma

grande quantidade de imóveis ociosos, os quais são ocupados apenas durante o período de verão. 

A não-ocupação de imóveis pode gerar uma série de problemas de gestão urbana, como por

exemplo, a proveniência de infraestrutura urbana. Se mais unidades habitacionais são construídas,

mais rede de água,  luz,  esgoto,  pavimentação,  etc,  a Prefeitura precisa fazer para atender estes

moradores.  Em contrapartida,  o  recurso  investido  serve  apenas  para  um período do ano.  Se  a

ocupação  fosse  uniforme,  e  com  menos  unidades  ociosas,  estes  investimentos  poderiam  ser

realocados para outras áreas que necessitam de recursos e porventura não têm. Estes números são

muito distintos da cidade de Balneário Camboriú, por exemplo, que tem 39,7% dos domicílios

com característica temporária, e é muito conhecida por sua sazonalidade.

Gráfico 2 – CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS

O cenário é o mesmo quando separa-se a dinâmica domiciliar por bairros. Apenas dois, dos

nove bairros de Bombinhas,  apresentam uma porcentagem maior de domicílios  ocupados .

Este cenário acontece em Sertãozinho e José Amândio. Nos outros, a predominância é maior de
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domicílios vagos ou de uso ocasional. E, ainda, quanto maior a renda média do bairro, maior a

quantidade de domicílios vagos ou de uso ocasional. 
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QUALIDADE DE VIDA E DESIGUALDADE

Bombinhas possui um alto nível de qualidade de vida, segundo índices da Organização das

Nações Unidas – ONU. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade corresponde a

0,781, número que a coloca como a 19ª cidade de Santa Catarina neste quesito, e a 119ª no Brasil

(Fonte: PNUD 2010). Com isto, a cidade possui o 3º melhor IDH entre as cidades da região da

AMFRI, ficando atrás apenas de Itapema (0,796) e Itajaí (0,795) que são, respectivamente, 10ª e

11ª colocadas no ranking estadual. A cidade está acima da média nacional, que é de 0,727. 

Referente à distribuição da riqueza da população, a cidade de Bombinhas mantém  níveis

razoáveis de igualdade social. Os 20% mais ricos da cidade detêm um pouco mais da metade de

toda a riqueza da cidade (50,57%), enquanto que os 20% mais pobres dentre todos os moradores são

responsáveis por 5,77% da riqueza de Bombinhas. Como afirmação disso, reconhecidos índices que

medem a desigualdade, como o de Gini e de Theil, mostram dados que remetem a atenção do poder

público municipal.

Tabela 4 – DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA E DA POBREZA EM BOMBINHAS (2010)

Gráfico 3 – DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

Lugar 20% mais ricos 

(2010)

20% mais pobres 

(2010)

Brasil 63.40 2.41

Santa Catarina 54.09 4.53

Bombinhas (SC) 50.57 5.77

Fonte: PNUD, 2010.
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Junto com o aumento populacional característico da década de 1990 em diante, os índices

mostram que a cidade vem ficando cada vez menos desigual. Em 2000 o índice de Gini da cidade

era  de  0,5488(170º  no  ranking  estadual)  e  em  2010  diminuiu  para  0,4491  (155º  no  ranking

estadual). Com o Índice de Theil ocorre o mesmo: de 0,39 em 2000 (153º no ranking estadual) para

0,33 em 2010 (119º no ranking estadual). 

Tabela 5 – ÍNDICES DE MEDIÇÃO DA DESIGUALDADE (2010)

Lugar Índice de

Gini (2010)

Índice de Theil

(2010)

Índice de Theil dos rendimentos do trabalho - 18

anos ou mais (2010)
Brasil 0.60 0.68 0.51
Santa

Catarina
0.49 0.42 0.36

Bombinhas 0.44 0.33 0.28

FONTE: PNUD, 2010.

Gráfico 4 – DESIGUALDADE

EDUCAÇÃO

Bombinhas possui um total de 18 unidades de ensino espalhadas entre 8 de seus bairros. 15

são unidades municipais,2 estaduais e 1 privada localizada em Bombas. Somente o bairro de Quatro

Ilhas não possui unidade educacional.
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A distribuição das unidades públicas são ilustradas conforme:

• Bombas: 4 unidades;

• Centro: 3 unidades;

• Canto Grande: 2 unidades;

• José Amândio: 2 unidades;

• Mariscal: 1 unidade;

• Morrinhos: 1 unidade;

• Sertãozinho: 1 unidade;

• Zimbros: 3 unidades.

EBM Dona Dilma Mafra

Diretora: Ivanilda Valentina L. de Melo

Diretora Adjunta: Cristiane da Silva Pinheiro

Secretárias: Adriana P. D. Lima / Andressa P. D. Lima

Coordenadores Pedagógicos: Ana Maria Elias Rodrigues /  Ana Lúcia Barroso e 

Ismênia Coimbra

Número de Alunos

Ensino Fundamental: 482

EJA (fundamental e médio): 186

Total: 678 alunos

Módulos de Ensino: Ensino Fundamental e EJA

Código INEP: 42125103

E-mail: ebmdilmaeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-2764

Endereço: R. Dilma Mafra, nº 957 – bairro Centro
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EBM Edith Willecke

Diretora: Lídia Maria da Silva

Diretora Adjunta: Andriele Mendonça

Secretária: Leila Lair da Silva / Luciene Antunes de Castro

Coordenadora Pedagógica: Silvana Leone

Número de Alunos

Ensino Fundamental: 425 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Fundamental

Código INEP: 42127718

E-mail: ebmeditheducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-3648

Endereço: R. Tucaneira, s/nº – bairro Canto Grande

EBM Manoel Eduardo Mafra

Diretora: Heloise Mafra Gomes

Secretária: Margali Fuck de Almeida

Coordenadora Pedagógica: Elinara Paschoal Lopes

Número de Alunos

Ensino Fundamental: 358 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Fundamental

Código INEP: 42142130

E-mail: ebmmanoeleducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-6944

Endereço: R. Martim Pescador, nº 581 – bairro Bombas
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EBM Manoel José da Silva

Diretor: Arildo Olavino da Cruz

Diretora Adjunta: Alexandra Alice Camargo

Secretária: Leila Lais da Silva

Coordenadora Pedagógica: Graciana Amaral e Gerusa Correia

Número de Alunos

Ensino Fundamental: 550 alunos

Módulos de Ensino: Ensino Fundamental

Código INEP: 42127700

E-mail: ebmmanoeljoseeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-3969

Endereço: R. Hortência, nº 30 – bairro Morrinhos

 

EBM Pequeno Princípe

Diretora: Mari Terezinha Simas Veit

Secretária: Renata Oliveira Machado Martins

Coordenador Pedagógico: Valtair Lizandro da Silva Vargas

Número de Alunos

Creche: 45

Pré-Escola: 90

Ensino Fundamental: 212

Total: 347 alunos

Módulos de Ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental

Código INEP: 42121779

E-mail: ebmpeqprincipeeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-3696

Endereço: R. Onça Pintada, s/nº – bairro José Amândio
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CEI Cantinho da Felicidade I

Diretora: Daiane Lesen

Secretária: Sônia Feller da Silva

Coordenadora Pedagógica: Zue Maria Miquelina

Número de Alunos

Creche: 186

Pré-Escola: 160

Total: 346 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 421101190

E-mail: ceicantinhoeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-1621

Endereço: Av. Fragata, s/nº – bairro Bombas

CEI Peter Pan I

Diretora: Elaine Maria Tobias

Secretária: Stephane Wozniak

Número de alunos

Creche: 85 alunos

Pré-escola: 68 alunos

Total de alunos: 153 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Infantil

E-mail: ceipeterpaneducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47) 3393-3109

Endereço: Rua Rio Tapajós, 900 – bairro Zimbros. 
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CEI Peter Pan II

Diretora: Elaine Maria Tobias

Secretária: Stephane Wozniak

Número de alunos

Creche: 40 alunos

Total de alunos: 40 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Infantil

E-mail: ceipeterpaneducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47) 3393-3109

Endereço: Rua Rio Tapajós, 900 – bairro Zimbros. 

CEI Débora Selma da Silva de Santana I

Diretora: Bruna Rita da Cruz

Secretário: Terezinha Neves Maria Pinheiro

Coordenadora Pedagógica: Elisone Maria Nunes Abrantes

Número de Alunos

Creche: 20

Pré-Escola: 64

Total: 84 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 42070490

E-mail: ceideboraeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-0165

Endereço: R. Parati, nº 360 – bairro Centro
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CEI Sitio do Pica Pau Amarelo I

Diretora: Gislaine Maia 

Secretária: Andréia Mara

Coordenadora Pedagógica: Laudelina Nomélia de Sena

Número de Alunos

Creche: 64

Pré-Escola: 70

Total: 134 alunos

Módulos de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 42142067

E-mail: ceisitioeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-3183

Endereço: Av. Diamante, s/nº – bairro Mariscal

CEI Arco Íris

Diretora: Jaciara Pinheiro

Secretária: Vanessa Nadir da Conceição

Coordenadora Pedogógica: Jessica dos Santos Fagundes Bertaluci 

Número de Alunos

Creche: 80

Pré-Escola: 44

Total: 153 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 42117429

E-mail: ceiarcoiriseducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-3729

Endereço: Av. Araçá, s/nº – bairro Sertãozinho
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CEI Débora Selma da Silva de Santana II (Extensão)

Diretora: Bruna Rita da Cruz

Secretária: Luciene Antunes de Castro

Número de Alunos

Creche: 52 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 42070490

E-mail: ceideboraeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3393-7166

Endereço: R. Dilma Mafra, nº 957 – bairro Centro (anexo a EBM Dona Dilma Mafra)

CEI Sitio do Pica Pau Amarelo II (Extensão)

Diretora: Gisleine Maia

Secretária: Andreia Mara

Coordenadora Pedagógica: Laudelina Nomélia de Sena

Número de Alunos

Creche: 39 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 42142067

E-mail: ceisitioeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-3183

Endereço: R. Paneira esquina c/ Palmiteiro, s/nº – bairro Canto Grande

 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

CEI Cantinho da Felicidade II (Extensão)

Diretora: Daiane Lesen

Coordenadora Pedagógica: Sue Maria Miquelina

Número de Alunos

Creche: 32 alunos

Módulo de Ensino: Educação Infantil

Código INEP: 421101190

E-mail: ceicantinhoeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47)3369-3007

Endereço: R. Perdiz, nº 82 – bairro Bombas

CEI Tempo Feliz

Diretora: Raquel Bavaresco

Coordenadora: Leoni de Camargo

Número de alunos

Ensino Infantil: 75 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Infantil

E-mail: ceitempofelizeducacao@bombinhas.sc.gov.br

Telefone principal: (47) 3393-4592

Endereço: Rua Canguru, esquina Rua Cão do Mato, 325 – José Amândio 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

EEB José Leopoldo Guerreiro

Diretora: Ana Beatriz Passos

Diretores Assessores: Maria Cristina Spies Uhry e Geraldo Buba

Coordenadora: Nara Maristela Moreira

Secretária: Sandra Aparecida Tomazeli

Número de alunos

Ensino Fundamental: 160 alunos

Ensino Médio: 180 alunos

Total: 340 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Fundamental e Médio

E-mail: eebleopoldojguerreiro@sede.sc.gov.br

Telefone principal: (47) 3393-4592

Endereço: Rua Rio das Garças, 98 – Zimbros 

EEB Maria Rita Flor

Diretora: Sirlei Aparecida Manes

Coordenadores EMIEP: Maria José de Melo Mafra e Fabiano Quito

Coordenadora EMI: Mislei Quito 

Secretárias: Franciele Bez e Priscila Bechtlof

Número de alunos

Ensino Fundamental: 213 alunos

Ensino Médio: 493 alunos

Total: 706 alunos

Módulo de Ensino: Ensino Fundamental e Médio

E-mail: eebmariaritaflor@sede.sc.gov.br

Telefone principal: (47) 3393-6108

Endereço: Rua das Gaivotas, s/n – Bombas
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A taxa de analfabetismo (pessoas que não sabem ler ou escrever uma pequena frase) da

cidade de Bombinhas é, em média, menor que a realidade estadual e nacional. Apenas 1,05% de

crianças entre 11 a 14 anos são analfabetas, enquanto que 4,22% da população com 25 anos ou

mais também não sabe ler ou escrever. Os bairros de Bombas e Centro possuem as melhores taxas,

enquanto que as piores ficam com Zimbros e Sertãozinho. 

Tabela 6 – TAXA DE ANALFABETISMO EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E BRASIL

(2010)

Lugar
Taxa de analfabetismo -

11 a 14 anos (2010)

Taxa de analfabetismo -

15 anos ou mais (2010)

Taxa de analfabetismo -

25 anos ou mais (2010)
Brasil 3.24 9.61 11.82
Santa Catarina 1.05 4.13 5.11
Bombinhas (SC) 1.05 3.46 4.22

Fonte: PNUD, 2010.

Tabela 7 – TAXA DE ALFABETIZAÇÃO POR BAIRRO (2010)

Pessoas de 5 anos ou mais de idade alfabetizadas e Taxa de

alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade, por 

idade
Bairro  
Centro - Bombinhas - SC 96,94
Bombas - Bombinhas - SC 96,57
Zimbros - Bombinhas - SC 93,84
Canto Grande - Bombinhas - SC 95,66
Morrinhos - Bombinhas - SC 94,31
Mariscal - Bombinhas - SC 97,2
Sertãozinho - Bombinhas - SC 91,5
Zé Amândio - Bombinhas - SC 94,61
Quatro Ilhas - Bombinhas - SC X

FONTE: IBGE, 2010.

Esta baixa taxa de analfabetismo deve-se, em grande parte, à ótima presença de crianças e

jovens nas escolas da cidade (Tabela 11). Em 2010, 93,55% das crianças e jovens entre 6 e 17 anos

estavam frequentando regularmente alguma escola de Bombinhas,  seja  pública ou particular.  O

índice é muito maior que o do ano de 1991, por exemplo (75,18%).

Tabela 8 – CRIANÇAS E JOVENS ENTRE 6 E 17 NA ESCOLA EM BOMBINHAS, SANTA

CATARINA E BRASIL (2010)

Lugar
% de 6 a 17 anos na

escola (1991)

% de 6 a 17 anos na

escola (2000)

% de 6 a 17 anos na

escola (2010)
Brasil 70.71 89.03 93.19
Santa Catarina 72.63 90.15 93.00
Bombinhas (SC) 75.18 92.42 93.55

Fonte: PNUD, 2010.
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MAPAS DO SISTEMA EDUCACIONAL E TAXA DE ALFABETIZAÇÃO
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SAÚDE

O município possui gestão plena em serviços de saúde, possui 05 Unidades de Saúde que

atuam na Estratégia Saúde da Família, com 100% de cobertura, 01 Policlínica que atende

especialidades e exames de média complexidade e Pronto Atendimento, 01 Unidade Básica do

SAMU, 01 Clínica de Fisioterapia, 01 Farmácia Central, 01 Centro e Vigilância Animal.

POLICLÍNICA MUNICIPAL JOSÉ OLIMPIO

Endereço: Avenida Falcão, 114 – José Amândio - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000 

Telefone: 47-3369-1517

Responsável: Sueli Silveira

Horário de Funcionamento: Todos os dias da semana das 7h às 24h

A Policlínica Municipal José Olímpio oferece o serviço de Pronto Atendimento durante 17

horas por dia, funcionando das 7h às 24h durante todos os dias da semana, contando com serviço

laboratorial para exames de urgência como: parcial de urina, hemograma e troponina.

Possui  atendimento  das  seguintes  especialidades  médicas:  cardiologia,  dermatologia,

ginecologia, pediatria, psiquiatria e ortopedia . Exames de imagem como: raio X, ultrassonografia,

endoscopia e colonoscopia e eletrocardiograma.

Rede Física/ Ambientes

Total de Leitos de Observação 12

- Consultórios

* Médico 20

* Odontológico 06

* Psicologia 02

* Fonoaudiologia 01

Unidades de Saúde 6

Urgência e Emergência 01

Sala de Curativos 06

Sala de injetáveis 06

Sala de Vacinação 05

* Lab. de análises clínicas contratado pelo SUS 01

SAMU 01

Clínica d Fisioterapia 01
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UNIDADE DE SAÚDE DE ZIMBROS

Endereço: Rua Rio Mamoré, 548 - Zimbros - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000 

Telefone: 47 3393.3290

Responsável: Enfº Joycicleo Nogueira Franco 

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

Nesta unidade funciona uma equipe da Estratégia Saúde da Família que atende os bairros de 

Zimbros e Sertãozinho e atende a Área de abrangência 002, cujo território pertence ao bairro de 

Zimbros e Sertãozinho. Localiza-se à R. Marmoré s/n em imóvel próprio.

A equipe é composta por profissionais que atuam 40hs/semanais 01 médico, 01 enfermeira, 

03 técnicos em enfermagem, 06 agentes comunitárias de saúde, 01 odontólogo, 01 auxiliar de 

consultório dentário e 01 recepcionista. Conta ainda com médico de apoio 20hs/ semanais devido a 

grande procura na demanda espontânea conforme a necessidade.

UNIDADE DE SAÚDE DE CANTO GRANDE

Endereço: Rua Magnólia, 370 - Canto Grande - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000

Telefones: 47- 3393-3752

Responsável: Enfermeira Milena Montardo

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

 Localiza-se à R. Magnólia s/n, em imóvel próprio. Atende a Área de abrangência 003, cujo 

território pertence ao bairro de Morrinhos, Canto Grande, Mariscal e Praia da Tainha.

A equipe é composta por profissionais que atuam 40hs/semanais 01 médico, 01 enfermeira, 

02 técnicos em enfermagem, 04 agentes comunitárias de saúde, 01 odontólogo, 01 auxiliar de 

consultório dentário e 01 recepcionista. Conta ainda com médico de apoio conforme a necessidade.

UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO

Endereço: Rua Salmão, 198 - Centro - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000 

Telefones: 47-3369-0225

Responsável: Enfermeira Lucemar Dias

Horário de Funcionamento: 8h ás 12h e das 13h ás 17h.

Atende a Área de abrangência 004, cujo território pertence ao bairro do Centro e 4 Ilhas. 

Localiza-se à R. Salmão, s/n em imóvel próprio.
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A equipe é composta por profissionais que atuam 40hs/semanais 01 médico, 01 enfermeira, 

02 técnicos em enfermagem, 04 agentes comunitárias de saúde, 01 odontólogo, 01 auxiliar de 

consultório dentário e 01 recepcionista.

UNIDADE DE SAÚDE DO JOSÉ AMÂNDIO

Endereço: Rua Cachalote, 145 - José Amândio - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000 

Telefone: 47-3369-1698

Responsável: Enfermeiro Antonio Augusto Giarollo Penteado

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

Localiza-se à R. Cachalote s/n em imóvel próprio , atende a Área de abrangência 005, cujo 

território pertence ao bairro de José Amândio

A equipe é composta por profissionais que atuam 40hs/semanais 01 médico, 01 enfermeira, 

03 técnicos em enfermagem, 05 agentes comunitárias de saúde, 01 odontólogo, 01 auxiliar de 

consultório dentário e 01 recepcionista.

Conta ainda com médico de apoio conforme a necessidade.

UNIDADE DE SAÚDE DE BOMBAS

Endereço: Sanhaço, 298 - Bombas - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000 

Telefone: 47-3264-8598

Responsável: Enfermeira Marluci dos Santos

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

Pertence a área de abrangência ESF 001, cujo território pertence ao bairro de Bombas. 

Localiza-se atualmente na R. Crejuá, nº 69 

A equipe é composta por profissionais que atuam 40hs/semanais 01 médico, 01 enfermeira, 

03 técnicos em enfermagem, 07 agentes comunitárias de saúde, 01 odontólogo, 01 auxiliar de 

consultório dentário e 01 recepcionista. Conta ainda com um médico 40hs do Programa Mais 

Médicos. 

FARMÁCIA CENTRAL

Endereço: Rua Cachalote, 145 - José Amândio - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000  ( anexo a UBS

de José Amândio)

Telefone: 47-3369-2021

Responsável: Farmacêutica Maria Luiza Barato
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Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

Na assistência farmacêutica o quadro é composto por 01 farmacêutica e 01 téc. em 

enfermagem. Dispõe de uma farmácia Central, localizada anexo à Unidade de Saúde de José 

Amândio.

SAMU

Endereço: Rua Cachalote, 145 - José Amândio - Bombinhas - SC - CEP: 88215-000  ( anexo a UBS

de José Amândio)

Telefone: 192

Responsável Coord. Municipal : Enfermeiro Antonio Augusto Giarollo Penteado

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

O município possui uma de Unidade de Suporte Básico do SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) que funciona durante 24 hs, composto por 04 equipes formadas por técnicos 

em enfermagem e socorrista.

A base localiza-se anexo à Unidade de Saúde do José Amândio.

CLINICA DE FISIOTERAPIA

Endereço: Rua Lontra, 270 - sala 04 - José Amandio - Bombinhas - SC. CEP: 88215-000

O município possui uma Clínica de Fisioterapia, localizada na R. Lontra Nº, bairro José 

Amândio, em imóvel locado.

Possui uma equipe composta por 03 fisioterapeutas atuantes 30 hs /semana.

CVA - CENTRO DE VIGILÂNCIA ANIMAL

Endereço: Avenida Araçá, ao lado da Secretaria de Obras.

O Centro de Vigilância Animal (CVA) realiza a castração de cães e gatos, com o objetivo de 

controlar a população animal, ocasionando reflexos positivos na questão do bem-estar animal, 

ambiental e de saúde pública.
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MAPA SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

CULTURA

Na última década, os aspectos culturais ganharam uma importante visibilidade no contexto

geral, assim a Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas – FMC, foi criada através da Lei

Municipal n° 61, de 26 de novembro de 2007, tendo como objetivo a criação e execução da política

cultural  em  Bombinhas,  cabendo-lhe  organizar  o  acervo  cultural  do  Município,  desenvolver

projetos culturais, cooperar com instituições de interesse cultural, entre outros (Fonte: Fundação

Municipal de Cultura).

Segundo  o  Plano  Municipal  de  Cultura  de  Bombinhas,  aprovado  em  2014,  existem

algumas potencialidades apresentadas através da análise situacional do diagnóstico elaborado pelo

município. O destaque fica para o  patrimônio histórico material da cidade, visto que existem,

espalhadas pelo território, várias referências à colonização açoriana, característica local.

Além disso, existem projetos diversos realizados pela fundação para fomento da cultura.

Como exemplo, informa-se as oficinas culturais disponibilizadas sendo elas:

•Artes

•Ballet

•Canto Coral Adulto

•Canto Coral Infantojuvenil

•Dança Açoriana

•Dança Adulto (Com ênfase para a terceira idade)

•Dança Adulto (A partir dos 12 anos)

•HipHop

•Flauta Doce Infantil

•Flauta Doce Adulto

•Guitarra

•Libras para Coral

•Percussão Juvenil

•Percussão Adulto

•Técnica Vocal

•Violão

•Violino
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MAPA INVENTÁRIO CULTURAL
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Independentemente dos indicadores econômicos, onde a cidade de Bombinhas tem níveis

acima das médias, encontram-se importantes indicadores sociais, que também possuem índices bons

em comparação com o estado de Santa Catarina e o Brasil, com crescente evolução desde 1991. Por

exemplo,  uma criança  que nasce  em Bombinhas  tem uma  expectativa  de vida de 76,86 anos

(Tabela  9).  Este  índice,  que  era  menor  do  que  a  realidade  estadual  e  nacional,  cresceu,

ultrapassando-os. 

Tabela 10 – ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER, EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E

BRASIL (1991-2010)

Lugar
Esperança de vida ao

nascer (1991)

Esperança de vida ao

nascer (2000)

Esperança de vida ao

nascer (2010)
Brasil 64.73 68.61 73.94
Santa Catarina 70.16 73.69 76.61
Bombinhas (SC) 69.18 72.89 76.86

FONTE: PNUD, 2010.

Ter moradia adequada é uma das principais bases para o desenvolvimento social, segundo a

ONU.  E  seguindo  nesta  linha,  os  domicílios  da  cidade  de  Bombinhas  possuem características

ótimas em relação à infraestrutura das mesmas. Água encanada, banheiros, coleta de lixo, energia

elétrica  estão  em  níveis  maiores  ou  muito  semelhantes  às  altas  médias  estaduais.  Verifica-se,

também, uma baixa densidade de moradores por domicílio, pois somente 14,67% da população

está em residências cujo o número de moradores é maior que 2 (dois). 

Tabela 11 – INFRAESTRUTURA DOS DOMICÍLIOS EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E

BRASIL

Lugar % da população

em domicílios

com água

encanada (2010)

% da população

em domicílios

com banheiro e

água encanada

(2010)

% da população

em domicílios

com coleta de lixo

(2010)

% da população

em domicílios

com energia

elétrica (2010)

% da população

em domicílios

com densidade >

2 (2010)

Brasil 92.72 87.16 97.02 98.58 27.83

Santa Catarina 94.13 97.00 99.31 99.81 13.15

Bombinhas (SC) 93.26 99.45 100.00 99.86 14.67

FONTE: PNUD, 2010.

Por mais que a cidade esteja consolidada com altos índices sociais, ainda há uma parcela

(por menor que seja) da população que encontra-se em estado potencial de vulnerabilidade social.

Ou seja, são pessoas que possuem um rendimento menor que meio salário-mínimo e ausentes dos

programas  sociais  básicos,  além  de  habitarem  regiões  sem  infraestrutura  e/ou  segregadas  das

regiões mais dinâmicas da cidade. Os destaques ficam para as mulheres entre 15 e 17 que tiveram
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filhos (7,49%), superando as médias estadual e nacional, e a quantidade de pessoas que gastam

mais de uma hora para ir ao trabalho (0,13%).

Tabela 12 – GRUPOS COM POTENCIAL VULNERABILIDADE EM BOMBINHAS, SANTA

CATARINA E BRASIL (2010)

Lugar

% de mulheres de

10 a 14 anos que

tiveram filhos

(2010)

% de mulheres de

15 a 17 anos que

tiveram filhos

(2010)

% de crianças de

6 a 14 anos fora

da escola (2010)

% de pessoas

vulneráveis à pobreza

e que gastam mais de

uma hora até o

trabalho (2010)
Brasil 0.44 6.94 3.31 1.42
Santa Catarina 0.28 5.26 2.18 0.21
Bombinhas (SC) 0.00 7.49 0.94 0.13

FONTE: PNUD, 2010.

Gráfico 5 – VULNERABILIDADE

O Programa Bolsa-Família, maior política pública de transferência de renda do país, também

é aplicado em Bombinhas, tendo grande inserção nas áreas mais pobres da cidade.
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Tabela 13 – QUANTIDADE DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA

Beneficiários Bolsa Família por Bairro (Jun/2017)

Bombas: 95 famílias
Canto Grande: 13 famílias
Centro: 17 famílias
José Amândio: 108 famílias
Mariscal: 16 famílias,
Morrinhos: 6 famílias
Praia da Conceição: 1  família
Praia da Tainha: 1 família
Sertãozinho: 34 famílias
Zimbros: 32 famílias

TOTAL: 331 FAMÍLIAS
FONTE: PREFEITURA DE BOMBINHAS, 2014.
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MAPA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ECONOMIA

No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de  2002 a 2009,  o município

apresentou um crescimento acumulado de 161,73%, contra um aumento estadual de 132,91%. De

2009 a 2014 o PIB de Bombinhas aumentou 37 milhões de reais em valores brutos, com destaque

para o setor de serviços, responsável por 68,7% da riqueza produzida na cidade, conforme mostra a

Tabela  14.  A  renda  per  capita vem  crescendo,  mas  ainda  está  abaixo  da  média  estadual,

conforme Tabela 15.

Tabela 14 – PARTICIPAÇÃO DOS SETORES DA ECONOMIA NO PIB MUNICIPAL (2010)

Produto Interno Bruto de Bombinhas 2010 (detalhado) Total %

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes 13.685 6,3

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 39.768 18,4

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes 148.585 68,7

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 14.355 6,6

PIB a preços correntes 216.393 100,0

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 6 – PIB POR SETOR
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Tabela 15 – RENDA PER CAPITA DE BOMBINHAS, EM COMPARAÇÃO COM SANTA

CATARINA

Lugar
Renda per capita

(1991)

Renda per capita

(2000)

Renda per capita

(2010)
Brasil 447.56 592.46 793.87
Santa Catarina 449.78 693.82 983.90
Bombinhas (SC) 326.53 616.95 865.15

Fonte: PNUD, 2010.

Bombinhas é uma cidade que está um pouco  abaixo no quesito  rendimento médio dos

ocupados (com 18 anos ou mais) em relação a Santa Catarina e um pouco acima se comparada à

realidade  brasileira.  Isto  é  um  reflexo  da  baixa  atratividade  econômica  da  cidade  fora  da

sazonalidade  do  verão,  que  abaixa  os  salários,  mesmo  a  cidade  estando  no  Estado  de  Santa

Catarina, onde a média dos rendimentos é maior (Tabela 6). 

O fator positivo é que a cidade teve uma drástica diminuição de rendimentos até 1 (um)

salário-mínimo. Em 2000, este índice era de 27,62%, e em 2010 era de 9,35%, muito abaixo das

médias  estadual  e  nacional.  A  maioria  dos  rendimentos,  da  mesma forma que  no  ano 2000,

concentra-se até 3 (três) salários-mínimos.

Tabela 16 – RENDIMENTOS MÉDIOS DE BOMBINHAS, EM COMPARAÇÃO COM SANTA

CATARINA E BRASIL (2000-2010)

Lugar

Rendimento

médio dos

ocupados -

18 anos ou

mais (2010)

% dos

ocupados

sem

rendimento

- 18 anos

ou mais

(2000)

% dos

ocupados

sem

rendimento

- 18 anos

ou mais

(2010)

% dos

ocupados

com

rendimento

de até 1

s.m. - 18

anos ou

mais (2000)

% dos

ocupados

com

rendimento

de até 1

s.m. - 18

anos ou

mais (2010)

% dos

ocupados

com

rendimento

de até 3

s.m. - 18

anos ou

mais (2000)

% dos

ocupados

com

rendimento

de até 3

s.m. - 18

anos ou

mais (2010)
Brasil 1296.19 6.15 5.58 43.92 21.91 80.68 81.67

Santa Catarina 1400.93 6.90 3.87 33.81 12.63 79.67 78.49
Bombinhas

(SC)
1318.57 4.03 1.49 27.62 9.35 81.77 80.17

Fonte: PNUD, 2010.

Quanto ao rendimento por bairro, verificamos que os situados nas faixas litorâneas da cidade

possuem uma renda maior que os bairros situados no interior da cidade.  Sertãozinho e Zimbros

possuem as menores médias, enquanto que Bombas e Centro apresentam as maiores. 
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Gráfico 7 – VALOR DO RENDIMENTO MENSAL, POR BAIRRO (2010)
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Gráfico 8 – RENDIMENTO MÉDIO DOS OCUPADOS

Os números  relativos  à pobreza também mostram que Bombinhas  está  melhor que as

médias estadual e nacional  (Tabela 17). Cerca de 0,3% da população é extremamente pobre, ou

seja, com renda mensal menor que setenta reais. Este índice é muito menor que a realidade de Santa

Catarina (1,01%) e do Brasil (6,62%). Ressalta-se ainda que renda média dos extremamente pobres

em Bombinhas é de R$ 40,14, novamente acima das médias estadual e nacional. A mesma situação

de superioridade ocorre com as rendas médias dos pobres (R$ 109,36) e das pessoas vulneráveis à

pobreza (pessoas com baixa escolaridade, baixa renda e sem acesso às oportunidades melhores de

trabalho), com R$ 196,15.

Tabela 17 – ÍNDICES RELATIVOS À POBREZA EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E

BRASIL (2010)

Lugar

% de

extremamente

pobres (2010)

% de

pobres

(2010)

% de

vulneráveis à

pobreza

(2010)

Renda per

capita média

dos

extremamente

pobres (2010)

Renda

per capita

média

dos

pobres

(2010)

Renda per

capita média

dos

vulneráveis à

pobreza

(2010)
Brasil 6.62 15.20 32.56 31.66 75.19 142.72

Santa Catarina 1.01 3.65 12.36 30.84 89.89 172.86

Bombinhas (SC) 0.30 1.84 10.25 40.14 109.36 196.15

Fonte: PNUD, 2010.
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A dependência das crianças, jovens e idosos em relação à população economicamente

ativa vem diminuindo no município de Bombinhas. Isto é consequência da melhor distribuição

de renda, e também da diminuição da desigualdade,  conforme mostrado em itens anteriores

neste diagnóstico (Tabela 18).

Tabela 18 – RAZÃO DE DEPENDÊNCIA EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E BRASIL

(1991-2010)

Lugar Razão de dependência

(1991)

Razão de dependência

(2000)

Razão de dependência

(2010)
Brasil 65.43 54.94 45.92
Santa Catarina 59.91 50.52 40.34
Bombinhas (SC) 61.99 50.74 40.13

Fonte: PNUD, 2010.

A composição  do  cadastro  de  empresas  mostra  um  domínio  dos  setores  de  comércio,

alojamento  e  alimentação  que,  juntos,  somam quase  57% do  total  de  empresas  instaladas  em

Bombinhas.  Entretanto,  percebe-se  a  diminuição  da  participação  das  indústrias  de

transformação ao mesmo passo que a participação das empresas de construção civil aumentou

aceleradamente.

Tabela 19 – QUANTIDADE DE EMPRESAS, POR ATIVIDADE (2006-2012)

Classificação Nacional de Atividades

Econômicas (CNAE 2.0)
Variável X Ano

Número de empresas e

outras organizações

(Unidades)

Número de empresas e

outras organizações

(Percentual)
2006 2012 2006 2012

A Agricultura, pecuária, produção

florestal, pesca e aquicultura
2 - 0,26 -

B Indústrias extrativas - - - -
C Indústrias de transformação 44 49 5,61 4,85

D Eletricidade e gás - - - -
E Água, esgoto, atividades de

gestão de resíduos e

descontaminação

2 3 0,26 0,30

F Construção 30 93 3,83 9,21
G Comércio; reparação de

veículos automotores e

motocicletas

261 296 33,29 29,31

H Transporte, armazenagem e

correio
5 13 0,64 1,29

I Alojamento e alimentação 226 277 28,83 27,43
J Informação e comunicação 9 7 1,15 0,69
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K Atividades financeiras, de

seguros e serviços relacionados
2 2 0,26 0,20

L Atividades imobiliárias 16 33 2,04 3,27
M Atividades profissionais,

científicas e técnicas
11 16 1,40 1,58

N Atividades administrativas e

serviços complementares
119 178 15,18 17,62

O Administração pública, defesa

e seguridade social
3 3 0,38 0,30

P Educação 6 7 0,77 0,69
Q Saúde humana e serviços

sociais
3 2 0,38 0,20

R Artes, cultura, esporte e

recreação
10 11 1,28 1,09

S Outras atividades de serviços 35 20 4,46 1,98
T Serviços domésticos - - - -

U Organismos internacionais e

outras instituições

extraterritoriais

- - - -

FONTE: CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS, 2012.

Bombinhas apresenta fatores muito díspares em comparação com as realidades estadual e

nacional na composição dos empregos. A distribuição destes na cidade de Bombinhas é um pouco

diferente:  grande concentração nas áreas de serviços (48,71%), construção civil  (18,56%) e

comércio (15,98%). Isto se deve principalmente ao perfil que a cidade adquiriu nos últimos anos

como polo  turístico, que gera uma  demanda maior no atendimento e moradia para o turista

e/ou novo morador atraído pelas belezas naturais da cidade. 

Tabela 20 – EMPREGOS POR SETOR EM BOMBINHAS, SANTA CATARINA E BRASIL

(2010)

Lugar

% dos

ocupados no

setor

agropecuário -

18 anos ou

mais (2010)

% dos

ocupados

no setor

extrativo

mineral -

18 anos ou

mais

(2010)

% dos

ocupados na

indústria de

transformação -

18 anos ou

mais (2010)

% dos

ocupados

no SIUP -

18 anos ou

mais

(2010)

% dos

ocupados

no setor de

construção

- 18 anos ou

mais

(2010)res

% dos

ocupados

no setor

comércio -

18 anos ou

mais

(2010)

% dos

ocupados

no setor

serviços -

18 anos ou

mais

(2010)

Brasil 13.55 0.48 11.92 0.93 7.40 15.38 44.29
Santa Catarina 12.96 0.30 20.77 0.93 7.34 14.87 38.12
Bombinhas (SC) 9.23 0.00 4.33 0.49 18.56 15.98 48.71

FONTE: PNUD, 2010.
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MAPAS RENDIMENTOS MENSAIS E VARIAÇÕES
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TURISMO

O Turismo e suas atividades relacionadas são os grandes impulsores da economia local

de Bombinhas, sendo que seu PIB Turístico é de 19,74%. A cidade ocupa o 6° lugar no ranking de

destinos  turísticos  brasileiros  mais  visitados  por  estrangeiros  com motivação de  lazer,  segundo

Estudo de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo. 

Bombinhas  está  classificada  como  município  de  categoria  A,  no  Mapa  do  Turismo

Brasileiro do Ministério do Turismo,  o que significa que a cidade está entre aquelas que tem

maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem

do  Brasil. No  Estado  de  Santa  Catarina  apenas  três  cidades  possuem  esta  categorização:

Bombinhas, Balneário Camboriú e Florianópolis.

O período em que a cidade recebe mais turistas e visitantes é a temporada de verão, durante

os meses de janeiro e fevereiro. A população flutuante efetiva nestes meses é de cerca de 220%

(média das temporadas de 2013, 2014 e 2015), conforme a Figura 6:

Figura 6 – POPULAÇÃO FLUTUANTE EFETIVA DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS NA

ALTA TEMPORADA.

PERÍODO POPULAÇÃO FLUTANTE EFETIVA
Janeiro e fevereiro de 2011 243,08%
Janeiro e fevereiro de 2012 175,88%
Janeiro e fevereiro de 2013 190,36%
Janeiro e fevereiro de 2014 242,74%
Janeiro e fevereiro de 2015 230,57%

Fonte: Estudo da população flutuante dos municípios da AMFRI – UNIVALI e CITMAR, 2016.

O município integra a Costa Verde & Mar, uma região turística com inúmeras opções de

lazer e entretenimento para todos os públicos, belezas naturais exuberantes, gastronomia típica e

temática,  manifestações  culturais  variadas  e  compras.  Bombinhas  desenvolve  a  política  de

regionalização do turismo junto ao Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde & Mar –

CITMAR, formado pelos municípios que compõe a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí

– AMFRI. O trabalho é realizado desde o ano de 2008 e trabalha,  dentre  outras ações,  com o

desenvolvimento de novos produtos, como os roteiros de cicloturismo, de ecoturismo, cultural e

náutico, além da divulgação e promoção conjunta do destino, para atrair o público, principalmente,

de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com ações também em cidades do Sudeste e nos

países Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e Colômbia.

A península  de  Bombinhas  conta  com 39  praias  de  características  diversificadas,  desde

praias  agrestes  com  grandes  ondas  até  praias  urbanizadas  com  piscinas  naturais  e  condições
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bastante favoráveis para a prática do mergulho. Estes atrativos turísticos naturais consolidaram a

cidade como destino de sol e mar, com  grande movimentação nos meses de verão (janeiro e

fevereiro) e drástica redução do fluxo turístico nos demais meses do ano. A sazonalidade da

atividade turística é  prejudicial para a economia, o planejamento e a estruturação da cidade.

Assim, as unidades de conservação (três municipais e uma federal) e os atrativos histórico-culturais,

como oficinas líticas, museus, igrejas, gastronomia,  costumes e tradições locais são importantes

para  o  desenvolvimento  de  outros  segmentos,  como  o  turismo  de  eventos,  o  cultural,  o

ecoturismo, o náutico e o turismo de aventura, que podem movimentar a cidade durante o ano

todo.

Para  minimizar  os  efeitos  da  sazonalidade,  as  empresas  envolvidas  diretamente  com  a

atividade  turística,  as  entidades  do  setor  e  órgão  público  municipal  desenvolvem  atividades

conjuntas, buscando a formatação de novos produtos, a capacitação e qualificação dos serviços,

ações de promoção do destino junto a diversos mercados emissores.

Segundo  os  resultados  das  pesquisas  de  demanda  turísticas  feitas  nas  últimas  três

temporadas, o público que vem para Bombinhas é oriundo principalmente da região sul do Brasil e

dos países Argentina, Uruguai e Paraguai, conforme Figura 7:

Figura 7 – QUADRO COMPARATIVO DOS QUATRO PRINCIPAIS ESTADOS
EMISSORES DE TURISTAS PARA BOMBINHAS, NAS TRÊS TEMPORADAS.
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Fonte: Dados da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico – abril de 2017.
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Bombinhas conta com uma ampla e variada estrutura de hospedagem, gastronomia e lazer,

distribuídos em todo o território do município, principalmente nas faixas litorâneas e nos bairros

mais populosos.  São 168 hotéis e pousadas formais que representam cerca de 11mil leitos e

estão distribuídos em diversos bairros, de acordo com os dados da tabela 21.

Tabela 21 – DISTRIBUIÇÃO DE HOTÉIS E POUSADAS POR BAIRROS.

BAIRROS
CONCENTRAÇÃO DE HOTÉIS E POUSADAS

Quantidade %
Centro 71 42,26%

Bombas e José Amândio 45 26,79%
Canto Grande e Mariscal 37 22,02%

Morrinhos 1 0,60%
Quatro Ilhas 8 4,76%

Zimbros 6 3,57%
Fonte:  Inventário  Turístico  de  Bombinhas.  Secretaria  de  Turismo e  Desenvolvimento
Econômico de Bombinhas - junho de 2017.

Além disso, cerca de 80 imobiliárias atuam na locação de casas e apartamentos que recebem

grande fluxo de turistas  em cada  temporada de verão.  Segundo a última pesquisa de demanda

turística, a locação de casas ou apartamentos foi a escolha da maioria dos turistas, 51,63%, sendo

que os hotéis e pousadas foram utilizados por 31,7% dos turistas pesquisados, conforme detalhes da

Figura 08.

Figura 08 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE PESQUISA CONFORME O LOCAL DE
HOSPEDAGEM UTILIZADO. 
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Fonte:  Pesquisa  de  Demanda  Turística  do  Município  de  Bombinhas/SC  –  temporada  2016/2017.
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico - abril de 2017.
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Os serviços  ofertados  aos  turistas  contam,  também,  com cerca  de 200 estabelecimentos

gastronômicos, cinco operadoras de mergulho, oito agências de turismo receptivo, três escolas de

surf,  duas  empresas  que  realizam  passeios  de  barco,  comércio  variado  e  outras  atividades

temporárias oferecidas apenas na temporada de verão, como locação de equipamentos esportivos e

náuticos, movimentam a economia da cidade e atendem a demanda de turistas.

Dadas às características da cidade e da sazonalidade da atividade turística, é comum a alta

rotatividade de mão de obra e a grande quantidade de empreendedores e pessoas que atuam em

negócios temporários e/ou informais, em diversas áreas, como locação de hospedagem, lanchonetes,

atividades náuticas e locação de imóveis. Nesse sentido, há um esforço para que a fiscalização e

ações de incentivo à formalização, que se intensificaram neste ano através da implantação da Sala

do Empreendedor, junto à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

MAPAS TURISMO – HOSPEDAGEM E ATIVIDADES
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COMÉRCIO EXTERIOR

Como  a  economia  de  Bombinhas  é  fortemente  ligada  ao  turismo,  e  com  pouca

produtividade dos setores primário e secundário, o reflexo é inevitável na balança comercial,

pois a cidade não exporta qualquer tipo de produto, tornando  negativos os índices relativos ao

comércio exterior. 

Tabela 22 – BALANÇA COMERCIAL DE BOMBINHAS (2003-2009)

2003 (US$ FOB)
Exportações Importações Saldo Comércio

0 38.552 -38.552 38.552
2004 (US$ FOB)

Exportações Importações Saldo Comércio
0 90.448 -90.448 90.448

2005 (US$ FOB)
Exportações Importações Saldo Comércio

0 357.571 -357.571 357.571
2006 (US$ FOB)

Exportações Importações Saldo Comércio
0 551.237 -551.237 551.237

2007 (US$ FOB)
Exportações Importações Saldo Comércio

0 1.561.380 -1.561.380 1.561.380
2008 (US$ FOB)

Exportações Importações Saldo Comércio
0 2.022.228 -2.022.228 2.022.228

2009 (US$ FOB)
Exportações Importações Saldo Comércio

0 924.770 -924.770 924.770
FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, 2014.

AGRICULTURA E PECUÁRIA

Apesar de todo o território da cidade de Bombinhas ser caracterizado como urbano, ainda

presenciam-se atividades ligadas ao setor primário da economia. Entretanto, segundo indicadores

oficiais  do  IBGE,  não  há  em Bombinhas,  nos  últimos  5  anos,  produção  agrícola  de  lavouras

permanentes ou temporárias. Isto mostra que o abastecimento com este tipo de alimentos depende

da produção vinda de outros municípios.

Por outro lado, é presente na cidade uma modesta produção pecuária, com destaque para os

bovinos, ovinos e aves. 
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Tabela 23 – Pecuária (2012)

Pecuária 2012

Bovinos - efetivo dos rebanhos 400 cabeças
Equinos - efetivo dos rebanhos 19 cabeças
Suínos - efetivo dos rebanhos 15 cabeças
Caprinos - efetivo dos rebanhos 18 cabeças
Ovinos - efetivo dos rebanhos 35 cabeças
Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos 130 cabeças
Galinhas - efetivo dos rebanhos 140 cabeças
Vacas ordenhadas - quantidade 95 cabeças
Ovinos tosquiados - quantidade 20 cabeças
Leite de vaca - produção - quantidade 226 Mil litros
Leite de vaca - valor da produção 204 Mil Reais
Ovos de galinha - produção - quantidade 2 Mil dúzias

Ovos de galinha - valor da produção 3 Mil Reais

Mel de abelha - produção - quantidade 250 Kg
Mel de abelha - valor da produção 3 Mil Reais
Lã - produção - quantidade 82 Kg

Lã - valor da produção 1 Mil Reais

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.
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AMBIENTE NATURAL

ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Segundo Relatórios do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Programa de Gestão de

Resíduos  Sólidos,  coordenado  pela  AMFRI,  o  Município  de  Bombinhas  é  servido  por  dois

sistemas de abastecimento de águas e um sistema auxiliar de poços artesianos:

1.  Sistema Rio  Perequê  de  Porto  Belo  (uma central  de  captação  no Rio  Perequê,  duas

estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de águas);

2.  Sistema Ribeirão da Lagoa de Bombinhas (uma central  de captação, uma Estação de

Tratamento de Águas, uma estação elevatória e um reservatório).

Figura 9 – ESQUEMA DO SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DE BOMBINHAS

O sistema de abastecimento de água de Bombinhas foi gerenciado até 2016 pela CASAN –

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, atualmente a empresa Águas de Bombinhas é a

responsável pelo atendimento de ligações de água na cidade.
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Figura 10 – NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA – 2010

Dentre as metas do contrato de concessão destaca-se investimentos de 135 milhões de reais

em saneamento básico, sendo R$ 100 milhões nos primeiros cinco anos de contrato, trazendo saúde,

qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Esse é o compromisso da Águas de Bombinhas,

concessionária que assumiu o sistema de tratamento de água e esgoto sanitário de Bombinhas.

Principais intervenções no sistema de abastecimento de água:

•Implantação de nova rede de captação, tornando Bombinhas autossuficiente no abastecimento

de água, sem depender mais de município vizinhos;

•Implantação de nova adutora de água bruta;

•Implantação de uma Estação de Tratamento de Água que vai garantir água tratada de qualidade a

todos os moradores;

•Ampliação do volume de reservação em 4.450m³, com objetivo de evitar falta d’água durante

todo o ano.

Quanto  ao  esgotamento  sanitário,  atualmente  Bombinhas  coleta  e  trata  apenas  18% do

esgoto produzido na cidade. A meta é em até cinco anos atingir 97% de coleta e tratamento de

esgoto, trazendo saúde, qualidade de vida e preservação do meio ambiente.

Principais intervenções no sistema de abastecimento de esgoto:

•Construção de 17 Elevatórias de Esgoto;

•Implantação de sistema terciário de tratamento, atendendo as mais rígidas legislações ambientais

•Implantação de nova Estação de Tratamento de Esgoto;

•Ampliação da Rede coletora;

•Redução do volume de esgoto lançado na praia, córregos ou no solo.

Atualmente  apenas  o  bairro  Centro  possui  rede  coletora  de  esgoto.  Os  demais  bairros

utilizam  sistemas  individuais  de  tratamento,  tais  como  fossa,  filtro  e  sumidouro  ou  vala  de

infiltração.
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Os  resíduos  sólidos  coletados em  Bombinhas  são  dispostos  no  Aterro  Sanitário  da

Empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda., no Município de Biguaçu/SC. Os resíduos de

Serviços  de  Saúde  são  transportados  para  o  mesmo local,  porém são  previamente  tratados  em

autoclaves e depois dispostos em valas sépticas (a Autoclave a as valas também estão no mesmo

empreendimento – Aterro Biguaçu). 

Bombinhas possui coleta de RSD que envolve os resíduos domiciliares, comerciais e de

prestadores  de  serviço,  de  limpeza  urbana,  industriais  não  perigosos  e  os  resíduos  de  saúde

assépticos.  São  utilizados  5  caminhões  compactadores  e  3  carretas  de  apoio.  Em 2013  foram

coletadas 9.209 toneladas, atualmente este quantitativo fica em torno de 11.500 toneladas.

Existe ainda a coleta de lixo reciclável realizada pela empresa Say Muller.

Em diagnóstico elaborado pelo Plano Municipal de Gerência Integrada de Resíduos Sólidos,

destaca-se algumas das carências e deficiências do sistema, como:

• A gestão  e  a  fiscalização  da  Limpeza  Urbana  e  do  Manejo  de  Resíduos  Sólidos  estão

pulverizadas entre algumas secretarias e fundações municipais. Falta um Sistema Integrado

de Gestão dos Serviços e de Informações. 

• As legislações municipais que versam sobre a Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos

Sólidos  são  pouco  abrangentes  e  não  conseguem  definir,  classificar  e  normatizar

adequadamente os direitos e deveres dos geradores e do poder público municipal (Exemplo:

definição  de pequeno gerador  de  RSU e  do grande gerador  por  volumes,  obrigação do

ocupante de imóvel em varrer suas calçadas, localização e tamanho das lixeiras privadas,

etc.). 

• Poucos Ecopontos para recebimento de materiais recicláveis. 

• Não há pesquisa de satisfação ou da qualidade dos serviços de limpeza urbana ou índices de

desempenho  ou metas.  Dentro  do  Web site  ou  sistema telefônico  da  Ouvidoria  poderia

existir um canal diferenciado para esse segmento de serviços (Exemplo: Alô Limpeza).

• Não existem Pontos de Entrega Voluntária (PEV´s) para recebimento de resíduos sólidos

específicos (lâmpadas fluorescentes, embalagens e filtros de óleos lubrificantes, pequenos

volumes de Resíduos da Construção Civil (RCC – até 1m³/dia/gerador), objetos volumosos

(móveis), madeiras, restos de jardinagem, etc.).

• Não há nenhuma previsão do poder público para a realização periódica (intervalos de 3 ou 4

anos) da caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos.
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• Não existem programas de educação ambiental  focados na mudança comportamental  da

população para  evitar,  minimizar,  reutilizar,  reciclar  ou disponibilizar  adequadamente  os

resíduos sólidos urbanos.

• Não  existe  a  segregação,  coleta,  transporte  e  destinação  final  dos  Resíduos  Sólidos

Cemiteriais  ou  Resíduos  Sólidos  de  Exumação  (Classe  I  –  Perigosos)  provenientes  dos

esquifes, constituídos de madeira,  metais, plásticos,  vidros, couro, borracha e roupas em

geral, que apresentam risco potencial a saúde pública e ao meio ambiente devido à presença

de agentes biológicos.

• Não há nenhum tipo de pesquisa, monitoramento, ação ou meta para diminuir os diversos

pontos viciados com descarte irregular de resíduos sólidos existentes na cidade.

• Os Planos de Coleta Convencional e de Varrição não estão disponíveis à população.

• Ausência de cadastro e registro de sucateiros, transportadores de resíduos (caçambeiros),

geradores de RCC.

O plano evidenciou também algumas iniciativas relevantes:

• Bombinhas possui legislação específica para padronização dos serviços de catadores nesta

cidade (Decreto 1.882 – Dez/2013 - dispõe sobre a padronização, ordenamento e circulação

dos carrinhos movidos por propulsão humana, utilizados pelos trabalhadores informais, na

coleta de resíduos sólidos recicláveis, nos logradouros públicos) regrando os seus direitos e

deveres. Os catadores recebem uniforme, crachá de identificação e colete reflexivo laranja,

além do local para guardar os carrinhos de coleta. Periodicamente há reuniões de apoio no

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. 

• Os  Resíduos  Sólidos  Urbanos  de  Bombinhas  possuem destinação  final  ambientalmente

adequada: Aterro Sanitário licenciado de Biguaçu operado pela empresa Proactiva. 

• Há alguns Ecopontos em escolas municipais e postos de saúde para recebimento de óleos

usados de cozinha com destinação para empresa Biodiesel Sul. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS

ILHAS

O município de Bombinhas constitui-se numa excelente base de apoio das ilhas oceânicas

denominadas GALÉ, DESERTA, ARVOREDO e o CALHAU DE SÃO PEDRO, que formam a

Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, Patrimônio Ecológico Nacional. Possui também a ILHA

DO MACUCO que se localiza fora da Reserva.
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ILHA DA GALÉ:  situada no limite  norte  da Reserva  Biológica  Marinha  do Arvoredo.

Comparando-se com a ilha do Arvoredo é de menor tamanho, possuindo uma vegetação de porte

médio. É o local de nidificação dos tesourões (fragata magnificens) apresentando também nos seus

arredores parcéis com corais a uma profundidade que varia de 10 a 20 metros.

ILHA DESERTA: afastada a 3 km da Ilha do Arvoredo, possui um formato alongado com

1.052 metros de comprimento, por 175 metros de largura, sendo totalmente rodeada por costões.

Sua  vegetação  é  constituída  por  gramíneas  onde  se  encontram  muitos  ninhos  de  pássaros.  É

utilizada para refúgio, alimentação e procriação nos meses de maio e junho.

ILHA DO ARVOREDO: é a maior de todas, possui 3.074 metros de comprimento, 1.853

metros de largura e 300 metros de altitude, totalizando 270 hectares de relevo bastante acidentado.

Apresenta  uma paisagem atraente,  praticamente  intacta.  Sua  fauna  é  bastante  rica,  envolvendo

espécies de aves, ofídios, répteis, quelônios e aves marinhas, algumas migratórias.

CALHAU DE SÃO PEDRO: situada próxima ao continente, faz parte do Parque municipal

do Morro do Macaco.

ILHA DO MACUCO: nome dado pelos  topônimos  de origem indígena  é  uma ave  da

família dos tinamídeos, do porte de uma grande galinha. Não pertence a Reserva do Arvoredo, é

separada do continente por um estreito canal com cerca de 500 metros de largura.  Não possui praia

como todas as ilhas da Reserva e a Mata Atlântica se faz presente em todo relevo.

ENSEADAS

ENSEADA DE ZIMBROS: Nos seus 2 km de extensão, tem como particularidade às águas

calmas,  frias,  a  areia  fina  e  pitoresca  paisagem,  repleta  de  barcos  de  pesca.  Nessa  região  as

atividades são a pesca, o cultivo de marisco, o banho e o mergulho de mar de cunho turístico.

ENSEADA DO MARISCAL:  Possui uma extensão de 4 km onde o mar é agitado, com

ondas  de  médio  porte;  as  águas  são  cristalinas,  as  areias  brancas  e  nas  encostas  o  verde  é

exuberante. Em suas águas se pode praticar o surfe, além de banhar-se nas suas ondas.

ENSEADA DE BOMBAS: Conta com mar aberto, águas limpas e areia clara em todos os

seus  2  km  de  extensão.  No  costão  esquerdo  encontra-se  um  trecho  de  Mata  Atlântica,  hoje

transformado no Parque Municipal da Galheta. No costão direito encontra-se a pequena praia do

Ribeiro.
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PRAIAS

PRAIA DE BOMBINHAS: Como centro do Município é a mais movimentada, possui água

quente, esverdeada, clara, areia com cristais de quartzo, muito fina, branca e macia. Nos seus 900

metros tem como principal atrativo o mergulho ecológico.

PRAIA DE BOMBAS: São dois km de extensão de praia com mar aberto, águas limpas e

areia clara. Possui bom comércio local com lojas, bares e restaurantes.

PRAIA DE QUATRO ILHAS: Possui mar aberto com sua faixa de areia muito larga e as

ondas arrebentando longe da praia. Sua fama já é internacional devido à frequência de suas ondas

para a prática de surfe. Nos seus 800 metros se avistam as ilhas que compõem a Reserva Biológica

Marinha do Arvoredo.

PRAIA DO  CANTO  GRANDE: Possui  águas  calmas  e  frias,  areias  meanoazitícas  e

piscinas naturais.  Sua faixa de areia possui uma extensão de 1 km, no mar de dentro,  local de

cultivo de mariscos e 1,5 km no mar de fora, com ondas ideais para a prática de surf. Encontra-se

localizado em Canto Grande o Parque Municipal do Morro do Macaco com mais de 250 metros de

altitude de onde se consegue uma visão de 360o de toda a península e das ilhas que formam a

Reserva Biológica Marinha do Arvoredo.

OUTRAS PRAIAS: O Município possui outras praias não menos belas, porém de menor

extensão e pouco visitadas, são elas: Praia do Cardoso, Praia Vermelha, Praia Triste, Praia da Lagoa,

Praia do Retiro, Praia do Ribeiro, Praia da Galheta, Praia do Caeté, Praia da Sepultura, Praia da

Tainha, Praia da Conceição e Praia de Morrinhos.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O Município possui três Unidades de Conservação:

Parque da Galheta – Localizado na porção mais ao Norte do Município de Bombinhas, nos

morros da porção extrema da península de Bombas.  O parque apresenta paisagens de altíssima

qualidade e faz divisa com áreas já loteadas.

Parque  do  Morro  dos  Macacos  –  Localizado  no  final  da  planície  de  Mariscal/Canto

Grande.  Tem como finalidade  conservar  e  proteger  a  região  do  Morro dos  Macacos e  Ilha  do

Macuco

Área  de  Relevante  Interesse  Ecológico  ARIE (costões  de  Zimbros)  –  Localizado  na

porção mais ao sul do Município, tem como finalidade conservar e proteger a região dos Morros e

Costões de Zimbros.
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ÓRGÃO GESTOR

Atualmente  o  órgão  municipal  responsável  pela  gestão  das  políticas  ambientais  de

Bombinhas  é  a  Fundação  de  Amparo  ao  Meio  Ambiente  (FAMAB),  instituída  pela  Lei

Complementar Municipal nº 78/2008, e hoje está habilitada para exercer o licenciamento ambiental

das  atividades  de  impacto  local  e  a  cobrança  das  taxas  ambientais,  instituídas  através  da  Lei

Complementar n° 114/2010. 

O município está apto a realizar o licenciamento ambiental de impacto local em todos os

seus níveis, possuindo quadro técnico habilitado e Conselho de Defesa do Meio Ambiente ativo

(Condema). As atividades geradoras de impacto local estão elencadas na Resolução CONSEMA n°

004/2008.  A Famab  como  órgão  licenciador,  emite  os  seguintes  documentos:  LAP –  Licença

Ambiental Prévia; LAI – Licença Ambiental de Instalação; LAO – Licença Ambiental de Operação;

AuC – Autorização de Corte de Vegetação; Consulta Prévia de Viabilidade Ambiental; Autorizações

e Certificações Ambientais.

FAUNA

Gambá (Didelphis  sp.),  Morceguinho-das-Casas (Tarida  brasiliensis),  Biguá

(Phalacrocorax olivaceus), Fragata (Fregata magnificens), Garça-Branca-Pequena (Egretta thula),

Urubu (Coragyps atratus),  Gavião-Carijó (Rupomis magnirostris),  Carcará (Polyborus plancus),

Gavião-Carrapateiro (Mivalgo  chimachima),  Quero-Quero (Vanellus  chilensis),  Gaivota (Larus

dominicanus),  Pomba-Doméstica  (Columba livia),  Rolinha (Columbina sp.),  Anú-Branco  (Guira

guira),  Anú-Preto  (Crotophaga  ani),  Coruja-Buraqueira (Speotyto  cunicularia),  Pica-Pau-do-

Campo (Colaptes  campestris), João-de-Barro (Furnarius  rufus), Bem-Te-Vi  (Pitangus

sulphuratus),  Suiriri (Tyrannus  melancholicus),  Corruíra (Troglodytes  aedon),  Sabiá-Laranjeira

(Turdus  rufiventris),  Cambacica (Coereba  flaveola),  Sanhaço (Thraupis  sp.),  Tiê-Preto

(Thachyphonus  coronatus),  Tico-Tico (Zonotrichia  capensis),  Coleirinha (Sporophila

caerulescens),  Pardal (Passer  domesticus),  Bico-de-Lacre (Estrilda  astrild),  Sargentinho

(Abudefduf  saxatilis),  Baiacu (Sphoeroides  spengleri),  Garoupa (Epinephelus  sp.),  Marimbau

(Diplodus argenteus).

ÁRVORES NATIVAS

Aroeira-vermelha  (Schinus  terebenthifolius),  Pitangueira  (Eugenia  uniflora),  Capororoca

(Rapanea  ferruginea),  Goiabeira  (Psidium  guajava),  Jacatirão  (Miconia  cinnamomifolia),  Ingá

(Inga  sp.),  Ipê  (Tabebuia  sp.),  Jerivá  (Syagrus  romanzoffiana),  Guapuruvú  (Schizolobium
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parahyba), Figueira (Ficus sp.), Landim (Calophyllum brasiliensis), Araçá (Psidium sp.),  Caúna

(Ilex  theezans),  Pata-de-Vaca  (Bauhinia  forcata),  Silva  (Mimosa  bimucronata),  Quaresmeira

(Tibouchina sp.), Embaúba (Cecropia glaziovii).
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MAPA AMBIENTE NATURAL – ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
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MOBILIDADE URBANA

VIAS URBANAS

A grande característica da mobilidade urbana de Bombinhas está no seu acesso, através do

trevo localizado no km 155 da BR-101, ligando a rodovia até a cidade, passando pelo eixo

urbano da cidade vizinha de Porto Belo. Além de gerar muitas filas em todas as épocas do ano, o

único acesso para Bombinhas gera uma descontinuidade no fluxo de pessoas e de cargas, pois a

cidade torna-se um “fim de linha”, sem acesso para quaisquer outros lugares.

O agravante é o terreno acidentado e inclinado, fazendo com que a pista simples da rodovia

não  comporte  o  grande  e  lento  fluxo  de  carros  de  turistas  e  moradores,  em conjunto  com os

caminhões que abastecem a cidade. 

Como  só  há  um único  acesso,  todo  o  tráfego  é  direcionado  para  a  Avenida  Leopoldo

Zarling, no bairro Bombas, que acaba recebendo de uma só vez os veículos que chegam na cidade –

ou saem. 

No  âmbito intraurbano,  há  quatro  eixos  principais  que  interligam  os  bairros  de

Bombinhas:  1)  Av.  Falcão,  Rua  Araçá  e  Rua  Maracujá,  interligando  Bombas,  José  Amândio,

Sertãozinho, Zimbros e Morrinhos; 2) Avenida Leopoldo Zarling e Rua Vereador Manoel José dos

Santos, interligando Bombas e o bairro Centro; 3) Rua Salmão, Rua Peixe Dourado e Rua Água

Marinha,  interligando  Centro,  Quatro  Ilhas,  Mariscal  e  Canto  Grande  e  4)  Avenida  Girassol  e

Avenida Professor João da Cruz, interligando Canto Grande, Morrinhos e Zimbros.

TRANSPORTE COLETIVO

Em Bombinhas a empresa concessionária do transporte coletivo é a  Auto Viação Praiana

LTDA, operando somente duas linhas: uma que interliga a porção oeste da cidade até a cidade de

Porto Belo e outra que interliga a porção leste também até Porto Belo. Não há transporte coletivo

que perpasse somente a cidade, ou seja, todas as linhas começam ou terminam em Porto Belo,

prejudicando os itinerários, que possuem atrasos devido aos congestionamentos na divisa da cidade.

Percebe-se também a  baixa inserção das linhas de transporte coletivo no interior dos

bairros, fazendo com que a população percorra grandes distâncias até a parada de ônibus.
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FROTA

A frota  de  veículos  de  Bombinhas,  segundo  dados  do  DETRAN/SC,  vem crescendo  e

acompanhando o ritmo nacional. De 2009 a 2013, a média desta série histórica mostra que 700

novos  veículos  são  emplacados  na  cidade,  aproximadamente.  A  grande  maioria destes  são

automóveis, e isto se deve ao sistema de transporte coletivo não ser inclusivo, bem como o alto

incentivo para o uso do transporte motorizado individual.

Figura 11 – ÍNDICE DE MOTORIZAÇÃO E CRESCIMENTO DE FROTA

CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E CICLOVIAS

Atualmente,  o  município  vem  adotando  formas  para  maior  inserção  no  quesito

acessibilidade. Uma delas pode ser notada na política de pavimentação de ruas onde as calçadas são

englobadas  no  orçamento,  assim  como  projetadas  segundo  norma  de  acessibilidade.  35% das

calçadas possuem boa ou adequada acessibilidade.

Outro ponto que convém destacar é o aumento de ciclovias/ciclofaixas no município,  as

quais somadas acarretam em quase 10 km de faixa para uso de bicicletas.
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MAPA PRINCIPAIS VIAS
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AMBIENTE CONSTRUÍDO

DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO

O déficit habitacional quantitativo é a falta de domicílios permanentes. O déficit define a

necessidade  de  produção  de  novas  habitações  para  substituir  domicílios  que  não  oferecem

condições de habitação, para suprir a necessidade de famílias que comprometem excessivamente a

renda  com  aluguel,  para  famílias  que  não  tem  domicílio,  que  se  encontram  em  situação  de

coabitação ou em domicílios em áreas de risco por acidentes naturais. Segundo o Plano Local da

Habitação  de  Interesse  Social  –  PLHIS,  elaborado  pelo  Laboratório  Cidade  e  Sociedade  da

Universidade Federal de Santa Catarina, a situação quantitativa do déficit está assim distribuída:

Tabela 24 – DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO DE BOMBINHAS (2010)

Da Tabela 24, explica-se que 85 domicílios são alugados por famílias, onde existe um gasto

excessivo com o aluguel como característica. Sendo José Amândio e Bombas os principais bairros

neste quesito. Os dois bairros também são os mais representados quando o assunto é coabitação.

Além disso  destaca-se  a  presença  de  16  domicílios  entre  os  bairros  de  Sertãozinho,  Centro  e

Morrinhos que estão localizados em áreas suscetíveis de deslizamento.

DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO

O déficit habitacional qualitativo é definido pelas  condições do domicílio em função das

infraestruturas e dos serviços urbanos básicos e pode considerar ou ser caracterizado pela

situação fundiária do domicílio. A Inadequação fundiária corresponde aos domicílios permanentes

em situação irregular, informal ou ilegal, que limita ou exclui as possibilidades de financiamentos
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imobiliários públicos ou particulares e o acesso aos serviços e infraestruturas públicas. A carência

de infraestrutura corresponde aos domicílios permanentes com problemas ou sem os serviços e

equipamentos coletivos de infraestrutura básica: energia elétrica;  abastecimento e tratamento de

água;  serviço de coleta  de lixo e rede de escoamento e  tratamento de esgoto.  O Município de

Bombinhas apresenta deficiências na infraestrutura básica, principalmente os problemas sanitários

de abastecimento de água, drenagem e escoamento de esgoto (Fonte: PLHIS Bombinhas, 2010).

Tabela 25 – LOCALIZAÇÃO DOS DOMICÍLIOS COM DOIS OU MAIS PROBLEMAS DE

INFRAESTRUTURA BÁSICA (2010)

DOMICÍLIOS PRECÁRIOS

A maior parte dos domicílios precários (72,6%) está localizada nos bairros de Bombas, José

Amândio,  Zimbros  e  Sertãozinho.  Nesses  bairros,  os  domicílios  precários  estão localizados em

áreas  sem  infra-estrutura  básica  de  pavimentação  e  drenagem.  Em  Bombas,  José  Amândio,

Sertãozinho, Canto Grande e Mariscal, nove para cada dez domicílios precários estão localizados

em ruas sem drenagem e pavimentação. Estes domicílios estão localizados em loteamentos sem

infra-estrutura  ou  em  áreas  de  loteamentos  próximas  de  vertentes,  onde  as  infra-estruturas  de

pavimentação e drenagem não foram implantadas (Fonte: PLHIS Bombinhas, 2010).
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Tabela 26 –DOMICÍLIOS PRECÁRIOS (2010)

Figura 12 – DOMICÍLIO PRECÁRIO BAIRRO BOMBAS

VAZIOS URBANOS

Segundo Rodrigues (2007), os vazios urbanos podem ser pequenas, médias ou grandes

glebas, edifícios e estruturas abandonadas, enfim, toda uma sorte de enclaves ou apêndices que

são comumente lidos como mácula ou evidência de certas falhas no processo de urbanização de

uma cidade. Estas áreas podem remeter a uma ocupação descontrolada do território, caso não sejam

identificadas como situações primárias de ocupação.

É muito comum encontrar ao longo da cidade uma série de vazios urbanos, como nos bairros

Bombas, Zimbros, Canto Grande e Mariscal. O detalhe é que, quanto mais longe da faixa da orla da
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praia, maior a concentração de vazios urbanos. Também nota-se que os terrenos próximos ao mar

não são ocupados e servem para estacionamento na sazonalidade.

Figura 13 – VAZIO URBANO UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO EM ZIMBROS
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MAPAS VAZIOS URBANOS
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ORDENAMENTO TERRITORIAL

OCUPAÇÃO DO SOLO

A estrutura fundiária do município é típica do modelo açoriano de ocupação do litoral, ou

seja, em forma de “espinha de peixe” onde perpendicularmente a uma via geral, que contorna

ou não o sopé do morro, se estendem, faixas de terras de testada estreitas e comprimento

extenso originando uma forma retangular, comumente chamada de gleba. 

Nos morros normalmente avançam perpendicularmente às curvas de nível, estendendo-se

indiscriminadamente por áreas com restrições ao uso por edificações e de APP.

Em todos os bairros da cidade há uma grande quantidade de vazios urbanos e prédios de

baixo  gabarito  em construção.  Por  outro  lado,  faz-se  destaque  para  a  experiência  sensorial  da

caminhabilidade (morros e áreas verdes).

Quanto ao uso e ocupação do solo, nota-se a grande influência das Zonas de Unidade de

Conservação e de Preservação Permanente e as grandes áreas do território acima da Cota 20

(64% do território);

A atual lei propicia uma pequena diversidade de usos ao longo do território, culminando em

concentração da dinâmica econômica e diferenciação socioespacial, ou seja, quando uma parte da

cidade é incentivada pela legislação para ter mais equipamentos públicos e privados em relação à

outra.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
PLANO DIRETOR BOMBINHAS

MAPAS MANCHA URBANA
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