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Fig. 1. Imagem aérea da sede de Mostardas. Fonte: 
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1.  INTROdUÇÃO
1. 1. plANEjAMENTO URBANO

O planejamento é atividade permanente na admi-
nistração pública. O processo de planejamento deve iden-
tificar os problemas, elaborar diagnósticos, definir objeti-
vos e viabilizar as soluções, contemplando um conjunto de 
medidas e procedimentos que permitam realizar as ações 
e obras necessárias para a população, com recursos finan-
ceiros e cronogramas definidos, além da participação efeti-
va da comunidade em todo o processo. 

O planejamento, ao não apresentar resultados ime-
diatos, é constantemente relegado ao segundo plano e 
desprezado pelo imediatismo da agenda eleitoral e pela 
cultura da urgência presente em nossas administrações. 
Entretanto, é exatamente o correto planejamento de uma 
política pública ou de uma ação específica o que permite 
realizá-la em atendimento ao interesse da população, den-
tro de exigências técnicas adequadas, nos prazos deter-
minados e respeitando os custos estimados inicialmente. 
Planejar é a melhor forma de resolver um problema mais 
rápido, com mais economia e com a melhor solução téc-
nica.

1. 2. plANO dIRETOR
O Plano Diretor é a ferramenta mais importante para 

o planejamento do desenvolvimento da cidade. Muito mais 
que uma lei municipal, o Plano Diretor é o documento que 
registra as intenções de toda a comunidade para o muni-
cípio, pois organiza seu crescimento e ocupação, incentiva 
atividades, enfrenta de forma organizada os principais pro-
blemas e permite criar um sistema de gestão para que as 
ações efetivamente se realizem. Nesse sentido, tem caráter 
de longo prazo, ultrapassa a atual gestão, representa uma 
visão de futuro para toda cidade, indicando os caminhos 
de desenvolvimento e crescimento social e econômico.

O Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001 
que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Fede-
ral, exige o plano diretor para municípios com as caracte-
rísticas populacionais e regionais específicas e incentiva o 
plano diretor em todos os municípios, além de determinar 
um prazo de 10 anos para sua revisão.

1. 3. REvISÃO dO plANO dE MOSTARdAS
O Município de Mostardas tem aprovada e vigen-

te a Lei n° 2.594/2009 que institui do Plano Diretor, além 
de outras legislações referentes à organização da cidade, 
como a Lei n° 2595/2009 do Uso e Ocupação do Solo, a Lei 
n°2596/2009 do Parcelamento do Solo, e diversas atualiza-

ções legislativas aprovadas posteriormente que versam so-
bre o território municipal. Passados, portanto, mais de dez 
anos da aprovação do Plano Diretor, exige-se uma revisão 
e atualização do mesmo.

O objetivo desse trabalho é identificar quais as re-
visões necessárias - atualizações, alterações, complemen-
tações, correções - no Plano Diretor aprovado em 2009 e 
suas alterações posteriores, para orientar a administração 
e técnicos municipais na elaboração da minuta de projeto 
de lei de revisão do Plano Diretor a ser encaminhado para 
aprovação na Câmara de Vereadores.

1. 4. dESCRIÇÃO dO TRABAlhO REAlIzA-
dO

O trabalho aqui desenvolvido consiste na elabora-
ção de diagnóstico do município de Mostardas e do texto 
da lei, apresentando um conjunto de dados organizados 
como ferramenta de orientação para as decisões e de pla-
nejamento e para fundamentar a revisão do Plano Diretor 
vigente. 

Os dados foram cadastrados e, sempre que possível, 
georreferenciados, constituindo uma base que pode ser 
atualizada regularmente. O diagnóstico reúne informações 
sobre diferentes aspectos sociais, ambientais e econômi-
cos do município de Mostardas, assim como uma análise 
do Plano Diretor vigente e de suas alterações. Os dados 
foram fornecidos pela equipe técnica da prefeitura e, em 
conjunto, realizamos o cadastramento de novas informa-
ções, a atualização dos dados existentes, e as análises e 
conclusões. Também foram realizadas atividades partici-
pativas abertas à comunidade - como audiência pública 
(presencial/remota), oficina e questionário - possibilitando 
um processo que levou em consideração as opiniões e co-
nhecimentos dos moradores locais. Destacamos a oficina 
de construção coletiva que teve como objetivos evidenciar 
aspectos positivos e negativos sobre o município, além de 
perspectivas propositivas sobre diferentes temáticas pre-
sentes no município.

Neste sentido, o estudo constitui uma importante 
ferramenta para a população e para os gestores munici-
pais, para que as decisões possam ser tomadas em função 
de uma análise pautada em dados qualificados que de-
monstrem os problemas e qualidades do município.

B

80-E

$

001

003

004

006

007

008

009

002

017

005

021

024

027

029

011

032 012

013

088

014

015

016

035

090

018

036

019

022

023

025

026

028

039

031

033

034

037

038

041

043

042

044

045

047

048

051

046

052

054

055

057

058

061

049

062

065

066

068

069

053

071

072

074

075

056

077

078

059

081

082

084

085

064

087
067

040050070080

091

73-63

50-A60-A70-A

076

80-A91-A

60-B

079

60-C

70-B80-B

083

91-B

102-B1

102-C

086

70-C

089

80-C
91-C

113-C

060

70-D

80-D91-D

91-E

092

094

095

096

097

098

099

100

101

102

102-A

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

113-B

131140

141

141-A

141-B

152

151

150

149

148

116

117

118

119

120

121-A

121

135

123
132

132-A

122

132-B

123-A

133

123-B

134

122-B

134-A

123-C

136

122-C

124

139

125

126

127

128

129

130

147

146

145

144

143

142

149-A

137

150-A

138

151-A151-B

151-C

A

C

114

115

03-A

05-A

07-A

08-A

05-B

$

07-D

08-D

09-D

06-E

08-M

02-B

03-B

02-A

06-B

07-B

09-B

02-C

03-C

06-A

05-C

06-C

07-C

09-A

08-C

02-D

03-D

05-D

06-D

03-E

08-G08-B

05-E

07-E

08-E

09-G

05-H

06-H

05-F

07-H

06-F

07-F

08-F

09-F 09-K

07-L

08-L

09-L

07-M

06-I

06-K
06-L

09-H 09-I

07-K

08-K

05-G

06-G

07-G

09-E

07-I

08-I

07-J

09-J

02-E

R
U

A
 J

O
Ã

O
 C

H
A

V
E

S

M
A

R
T

IN
S

PARQUE
MINI ZOO

093

R
U

A
 H

E
LI

O
 T

A
D

E
U

 G
O

N
Ç

A
LV

E
S

 D
A

 C
O

S
TA

BALNEÁRIO

M
OSTARDENSE ------>

05-I

08-H 08-J

$

$

- PARQUE MENOTTI GARIBALDI
Datum:         SAD-69
MC:              51º WGr
Latitude:       31º06'16,2167'' S
Longitude:    50º55'15,6828'' W
UTM (N)       6.558.801,626
UTM (E)       507.531,417

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (m) 13,58

-PRAÇA PREF. LUIZ MARTINS
Datum:         SIRGAS
MC:              51º WGr
Latitude:       31º 06' 31,5372'' S
Longitude:    50º 55' 07,6894'' W
UTM (N)       6.558.341,753
UTM (E)       507.742,784

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (m) 14,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

RUA BENTO GONÇALVES, Nº1200, FONE (51) 367 311 66

OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

ZONEAMENTO DO PERÍMETRO URBANO

ESCALA:

1/5500

ÁREA:

m²

PRANCHA:

ENDEREÇO:

RUA:

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MOSTARADAS/ RS

COLABORAÇÃO:

DATA:
NOVEMBRO/ 2017

PREFEITO MUNICIPAL:

RESP. TÉCNICO:

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA

SILVANO ARAUJO PEREIRA - CREA: RS215450

FORMATO:

A1

REVISÃO: R.00

R.00

R.00

R.00

PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 

PROGRAMA AVANÇAR CIDADES

01/03

Fig. 2. Mapa do Zoneamento da Sede de Mostardas. Fonte: Plano Diretor de Mostardas, Lei n° 2.594/2009.

Fig. 3. Mapa Macrozoneamento Mostardas. Fonte: SEPLAN MOSTARDAS.
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1. 5. lOCAlIzAÇÃO

lOCAlIzAÇÃO gERAl

O município de Mostardas está localizado no litoral 
médio do Rio Grande do Sul, a cerca de 200km da capital. 
Sua extensão territorial é de aproximadamente 1983km², 
fazendo divisa ao norte com Palmares do Sul e ao Sul com 
Tavares.

lOCAlIzAÇÃO REgIONAl

O município de Mostardas se localiza, segundo as 
divisões territoriais do IBGE, nas Regiões Geográficas Inter-
mediária e Imediata de Porto Alegre, como pode ser visua-
lizado no mapa da Fig. 7 que apresenta as divisões regionais 
nas quais o município está inserido. As Regiões Imediatas 
são estabelecidas com base na rede urbana como elemen-
to de referência, já as Intermediárias equivalem a uma es-
cala mesorregional, agrupando regiões imediatas.

O município faz parte do Conselho Regional de De-
senvolvimento (COREDE) Metropolitano do Litoral. Que, 
segundo o Perfil Socioeconômico elaborado pelo Estado 
em 2015, 

“O COREDE, cuja área é coincidente com a Região Funcional 4, 
apresenta o maior crescimento populacional do Estado. O grande flu-
xo de pessoas para essa Região tem resultado em problemas ligados à 

informalidade dos empregos, com baixa geração de renda, prestação 
de serviços públicos e à organização territorial, com problemas de ha-
bitação e saneamento. Deve-se considerar que, além do crescimento 
populacional, a Região recebe grandes fluxos de população temporária 
que se destinam às praias durante o verão, agravando ainda mais esses 
problemas.“ (Perfil Socioeconômico COREDE Litoral, 2015)

Entretanto, apesar de Mostardas apresentar desa-
fios similares aos destacados pelo Perfil Socioeconômico, 
eles não estão necessariamente vinculados ao crescimento 
populacional, como será demonstrado neste material.

O município também faz parte da Associação dos 
Municípios do Litoral Norte (AMLINORTE) juntamente com 
outros 22 municípios e da Região Turística do Litoral Norte 
Gaúcho, ainda que apresente características bastante dis-
tintas dos municípios mais representativos do Litoral Nor-
te. Já na regionalização estadual de planejamento, o muni-
cípio faz parte da Região Funcional 4 - que possui a mesma 
delimitação espacial do COREDE Litoral. 

Em relação ao planejamento estadual da Secretaria 
de Saúde do Estado, o município se encontra na Região 5 
- dos Bons Ventos - e responde à 18a Coordenadoria Regio-
nal de Saúde. Quanto ao planejamento

Fig. 4. Localização do município no RS. Fonte: IBGE, OpenStreet Maps. Fig. 5. Localização do município de Mostardas. Fonte: IBGE, AMLINORTE, OpenStreet Maps.
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1. 6. ACESSOS 
O Município é cortado no sentido norte-sul por uma 

importante rodovia federal. A BR-101 atravessa o país de 
norte a sul, iniciando no município de Touros no Rio Gran-
de do Norte e terminando em São José do Norte, no Rio 
Grande do Sul. A RSC 101 faz parte do eixo federal consti-
tuído pela BR-101, compreendido entre a divisa com Santa 
Catarina e o município de Osório, cuja ligação até Tavares 
tem jurisdição estadual - sendo o DAER o responsável por 
sua manutenção.

Em Mostardas a RSC-101 atravessa o município em 
um trecho de mais de 100 km, tangenciando a zona urbana 
a noroeste. A RSC-101 , além de ser parte de um eixo de 
grande importância à nível federal, também é responsável 
por conectar Mostardas aos municípios vizinhos de Tavares 
ao sul e de Palmares do Sul ao norte. Neste sentido, vale 
ressaltar que o município se encontra limitado por mas-
sas d’água a leste e a oeste, tendo seus acessos rodoviários 
restritos à esta rodovia. Destaca-se que apesar da rodovia 
ser de grande importância para o município, a responsabi-
lidade de sua manutenção é do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem do RS, exigindo articulação esta-
dual e federal (com o DNIT) para quaisquer reivindicações 

e serviços relacionados à rodovia.
Além desta rodovia, o município tem uma área ex-

tensa de aproximadamente 1983 km² por onde se distri-
buem mais de 500 km de estradas vicinais em diferentes 
estados de conservação. A manutenção das estradas vici-
nais constitui um desafio para o poder público, que neces-
sita despender recursos e equipamentos para assegurar a 
sua manutenção e assim garantir acesso às diversas locali-
dades distribuídas em seu território.

1. 7. dIvISÃO dISTRITAl
O território de Mostardas está dividido, para fins ad-

ministrativos, em 4 Distritos municipais estabelecidos tam-
bém no mapeamento do IBGE, são eles: 

1° Distrito - Mostardas (sede municipal);
2° Distrito - Rincão do Cristóvão Pereira;
3° Distrito - São Simão; e
4° Distrito - Dr. Edgardo Pereira Velho.
Nestes Distritos estão localizadas diversas localida-

des, sendo predominantemente as com características ur-
banas as que dão nome aos distritos. 

Fig. 6. Mapa urbano de acessos do município de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps, DAER, DNIT. Fig. 7. Mapa territorial de acessos e Distritos do município de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps, DAER, DNIT.
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1. 8. hISTóRICO
 A história do município de Mostardas remonta ao 

período colonial, ainda que o município tenha se emanci-
pado formalmente de São José do Norte apenas em 1963, 
através da Lei Estadual nº 4.691. 

Sobre o nome do município, a teoria mais aceita é 
a da historiadora Marisa Oliveira Guedes que relata que, 

“Em 1738, foi criada a ‘Guarda das Mustardas’, mais tarde com 
a criação da Freguesia é que passou a chamar-se Mostardas. O nome 
Mustardas teria surgido de trincheiras cavadas e cobertas com uma es-
teira de taquara e junco, as quais eram camufladas plantando-se mos-
tarda, já que este vegetal não murcha. Desse modo abrigaria e camufla-
ria os soldados nas guerras em Portugal”. (GUEDES, Marisa. Disponível 
em: <https://www.mostardas.rs.gov.br/pagina/view/1/institucional-
-sobre-historia-de-mostardas>. Acesso em: 15 de Julho, 2021)

A criação da Guarda das Mustardas teria origem ain-
da no período colonial, quando a zona de Rio Grande era 
politicamente instável, fazendo com que a população pro-
curasse um local mais seguro, começando o povoamento 
do istmo entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico. 

Posteriormente, como consta na página do muni-
cípio, a “Freguesia de São Luis de Mostardas” foi criada 
por Alvará Imperial de 18 de janeiro de 1773 (Disponível 
em: <https://www.mostardas.rs.gov.br/pagina/view/1/

institucional-sobre-historia-de-mostardas>. Acesso em: 15 
de Julho, 2021). Iniciando-se, assim, a chegada de colonos 
açorianos, que tiveram grande influência na cultura local, 
sendo suas tradições atualmente ainda festejadas no mu-
nicípio.

Como mencionado, o município se desmembrou de 
São José do Norte apenas em 1963, passando a ter gover-
no municipal e estrutura administrativa em 1964. Em 1982, 
o distrito de Tavares se emancipou de Mostardas e a partir 
de então sua delimitação territorial não teve novas altera-
ções. 

Sobre a história do município também vale ressaltar 
que a região situada entre a Lagoa dos Patos e o Oceano 
Atlântico é conhecida por ser o “litoral negro”. Atualmente, 
nesta região, há oito comunidades quilombolas reconheci-
das pela Fundação Palmares, 3 delas situadas em Mostar-
das (MOLET, 2011). A presença da cultura afro - constituin-
do a história do município e se mantendo presente ainda 
hoje - bem como do histórico açoriano, traz ao município o 
reconhecimento de ser uma cidade Afroaçoriana. 

Fig. 10. Foto do calçadão Chico Pedro,  data desconhecida. Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Mostardas.Fig. 8. Foto da Igreja da Matriz, data desconhecida. Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Mostardas. 

Fig. 9. Foto do histórico Farol Cristóvão Pereira. Fonte: João Paulo Lucena, 2006 em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_Cristovao_Pereira
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2. dIAgNóSTICO
2. 1. dIAgNóSTICO AMBIENTAl

O município de Mostardas tem em seu território 
características abióticas e de fauna e flora diversas consti-
tuindo uma área de grande importância ambiental. 

2. 1. 1. BIOMA
O Rio Grande do Sul apresenta dois biomas - o Pam-

pa e a Mata Atlântica. O município de Mostardas está loca-
lizado no bioma Pampa - que é exclusivo do Rio Grande do 
Sul e ocupa mais de 68% da área total do Estado. 

“[O Pampa] se caracteriza por apresentar um relevo pouco aci-
dentado, e sua vegetação é composta por plantas herbáceas, arbustos 
e árvores de pequeno porte, como o capim-forquilha, o trevo-nativo e o 
algarrobo. Dentre os animais que podem ser encontrados nesse bioma, 
podemos citar os veados, capivaras e pequenos roedores, como o tuco-
-tuco, uma espécie endêmica.” (Disponível em: <https://www.biologia-
net.com/ecologia/pampa.htm>. Acesso em: 14 de Setembro, 2021)

2. 1. 2. RElEvO
O município de Mostardas está localizado na porção 

leste do Rio Grande do Sul, em uma área denominada Pla-
nície Costeira.

2. 1. 3. ClIMA
O tipo de clima dominante em Mostardas, de acordo 

com a classificação de Köppen, é o Cf (subtropical úmido), 
subtipo climático Cfa (COREDE, 2017).

2. 1. 4. hIdROgRAfIA REgIONAl
Conforme divisão utilizada pelo Estado, o município 

se insere na Região Hidrográfica do Litoral. Segundo o Per-
fil Socioeconômico da Região, a Região Litoral 

“Apresenta boa disponibilidade de recursos hídricos, contando 
com uma malha hidrográfica superficial formada, na sua maior parte, 
por rios e arroios afluentes das sub-bacias dos rios Mampituba, Tra-
mandaí e Litoral Médio, formadoras da Bacia Litorânea, além de gran-
de número de corpos lacunares característicos do ambiente da Planície 
Costeira do sul do Brasil” (Perfil Socioeconômico COREDE Litoral, 2015)

Entretanto, segundo relatório da FEPAM, 
“Os principais impactos ambientais observados estão relaciona-

dos ao lançamento de esgotos de origem urbana e rural, sem prévio 
tratamento, o que afeta as condições de balneabilidade, principalmen-
te durante o verão; substituição de sistemas naturais, como áreas de 
Mata Atlântica e banhados por culturas permanentes ou urbanização 
desordenada; a presença de indústrias química e petroquímica, concen-
tradas na área do Superporto de Rio Grande, o que agrava o problema 
da poluição hídrica devido aos despejos de seus efluentes.” (Disponível 
em: <http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/bacias_hidro.asp>. Aces-
so em: 15 de Julho, 2021)

Fig. 12. Mapa clima Rio Grande do Sul. Fonte: Koppen.

Fig. 11. Mapa de Biomas do Rio Grande do Sul. Fonte: FEPAM. Fig. 13. Mapa de Regiões Hidrográficas. Fonte: FEPAM
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2. 1. 5. hIdROgRAfIA MUNICÍpIO
Mostardas está inserida nas Bacias Hidrográficas do 

Tramandaí e do Litoral Médio, cada uma com aproximada-
mente 4% e 96% de área do município respectivamente. 
Essa condição implica na participação e planejamento mu-
nicipal atendendo a ambos os Comitês de Bacia.

Com mais de 20 lagoas reconhecidas pela FEPAM, 
áreas extensas do município são APPs de 100 a 50 metros 
em áreas rurais e de 30m em áreas urbanas dependendo 
das características dos cursos d’água presentes no territó-
rio (Código Florestal, Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012).

2. 1. 6. pARQUE NACIONAl dA lAgOA dO 
pEIXE

Está presente no território municipal o Parque Na-
cional da Lagoa do Peixe - uma Unidade de Conservação 
criada em 1986 e administrada pelo ICMBio que se locali-
za nos municípios de Mostardas e Tavares. O Parque tem 
34.400 hectares de extensão e inclui ecossistemas repre-
sentativos da região, tais como dunas, mata de restinga, 
lagunas, praias e banhados salgados além de proteger um 
dos mais importantes santuários de aves migratórias do 
Brasil (FRANCO, 2011).

Está previsto na Lei 9.985/2000 como objetivo espe-

cífico da Unidade proteger ecossistemas litorâneos e espé-
cies de aves migratórias que dependem desse Parque para 
seu ciclo vital, como também para fins científicos, culturais 
e recreativos. 

Na região onde está demarcado o Parque, vivem cer-
ca de 170 pescadores autorizados que já se encontravam 
no local na época da criação do Parque e que ainda hoje 
sobrevivem da pesca artesanal do camarão no verão e da 
tainha no inverno (FRANCO, 2011).

Vale ressaltar, que a importância do Parque é reco-
nhecida no mundo todo, sendo a Lagoa do Peixe incluída 
na Rede Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas, além 
do Parque ter sido recentemente tombado como parte da 
Reserva da Biosfera (OLIVEIRA, 2018).

No entanto, apesar de existir um Plano de Manejo 
do Parque Nacional da Lagoa do Peixe que prevê em suas 
diretrizes áreas para a inserção de infraestruturas de apoio 
como pesquisa, educação ambiental e centro de visitantes, 
não há infraestrutura no Parque. Segundo Franco (2011), 

“A maior dificuldade apresentada pela administração se encon-
tra no fato de o Parque possuir apenas 8,6% de sua área sob o domínio 
público, sendo que o restante é propriedade privada.” (FRANCO, 2011)

Neste sentido, é imprescindível regrar os usos do 
solo nas macrozonas rural e costeira e estabelecer canais 
de diálogo entre o setor público, as instâncias ambientais, 
a população local e os atuais proprietários da área. 

Fig. 14. Mapa de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. Fonte: FEPAM/SEMA. Fig. 15. Mapa ambiental de Mostardas. Fonte: FEPAM/SEMA, MMA.
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2. 1. 7. pRIORIdAdE dE pRESERvAÇÃO
Nos mapas das Figuras 18, 19 e 20 é possível visua-

lizar as áreas consideradas pelo MMA como prioridade de 
preservação. Conforme demonstram as imagens 18 e 20, a 
definição das prioridades de preservação mudaram subs-
tancialmente de 2007 para 2017, sendo possível perceber 
que a zona de dunas - identificada no mapa pelo código de 
PpZc027 - situada na zona leste do município já não consta 
como prioritária. No entanto, vale destacar que foi desen-
volvido um Plano de Manejo de Dunas para o município 
em 2011 que demonstra a importância de preservação 
desta área. Também vale ressaltar que parte da zona ma-
peada ao sul em 2007 consiste em área do Parque Nacional 
da Lagoa do Peixe. 

Atualmente, a zona de costa do município consta 
como ZCM-16, constituindo uma faixa de aproximadamen-
te 100 metros da faixa litorânea - uma zona considerada 
pelo mapeamento de importância biológica extremamen-
te alta - onde há a recomendação de fiscalização e controle 
de atividades ilegais. Já na PAZC056, zona localizada na cos-
ta da Lagoa dos Patos, a recomendação é de manejo sus-
tentável da biodiversidade. Outra zona que merece desta-
que é a da Lagoa dos Barros -  identificada como PA018 - na 
área conhecida pelo balneário de Bacupari onde apesar de 
não haver recomendações do MMA, o município desenvol-

ve, também em função de existência de Ação Civil Pública, 
um trabalho de mapeamento e caracterização da área que 
resultou inclusive em um novo zoneamento para a área. 

Quanto à importância biológica, destaca-se a con-
centração de zonas de importância biológica ‘extremamen-
te alta’ na costa da Lagoa dos Patos, zonas que constam no 
mapeamento como prioridade de preservação ‘muito alta’. 
É provável que estas características estejam relacionadas à 
diversidade de fauna na região, com forte presença de aves 
migratórias. 

Fig. 16. Mapa áreas prioritárias de preservação de Mostardas 2008. Fonte: MMA.

Fig. 17. Mapa áreas de importância biológica de Mostardas 2018. Fonte: MMA.

Fig. 18. Mapa áreas prioritárias de preservação de Mostardas 2018. Fonte: MMA.
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2. 2. dIAgNóSTICO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico socioeconômico aborda as caracterís-

ticas da população e da economia local, analisando dados 
demográficos, de densidade, gráficos econômicos e índices 
de desenvolvimento.

2. 2. 1. pOpUlAÇÃO
De acordo com o último censo demográfico realiza-

do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010, Mostardas possuía uma população de 12.124 
habitantes distribuídos em 4137 domicílios ocupados, que,  
junto aos 3210 não-ocupados de uso ocasional e aos 590 
vagos, somam 7937 domicílios particulares .

O gráfico 1 (Fig. 21) apresenta a evolução populacio-
nal do município entre os anos de 2000 e 2020 (com popu-
lação estimada), sendo possível observar um crescimento 
de aproximadamente 0,4%.

Em paralelo, observa-se um aumento da taxa de ur-
banização por migração campo-cidade. O gráfico 2 (Fig. 22) 
apresenta a evolução da distribuição populacional entre 
população urbana e rural no período entre 1991 a 2010. 
Conforme pode ser verificado pela leitura do gráfico 2 (Fig. 
22), o município vem apresentando uma taxa de urbaniza-
ção crescente, assim como o restante do país.

EvOlUÇÃO pOpUlACIONAl dE MOSTARdAS

pOpUlAÇÃO RURAl X URBANA dE MOSTARdAS

Fig. 19. Gráfico evolução populacional de Mostardas. Fonte: IBGE.

Fig. 20. Gráfico evolução urbana de Mostardas. Fonte: IBGE .

Fig. 21. Mapa de situação de setor censitário da sede de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps. Fig. 22. Mapa de situação de setor censitário de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps.
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dISTRIBUIÇÃO dA pOpUlAÇÃO

Observando os mapas das Figuras 29 e 30 ao lado, 
gerados a partir dos dados do censo demográfico do IBGE 
2010, percebe-se que as maiores concentrações popula-
cionais se encontram no distrito sede. O território rural se 
caracteriza pela baixa densidade, enquanto que a área ur-
bana central possui uma concentração levemente maior, 
assim como outros pequenos núcleos urbanos. Conforme 
pode ser verificado a partir da leitura dos mapas, a maior 
densidade populacional ocorre na sede, que apesar de ser 
onde há maior concentração, os números não ultrapassam 
os 27,6 habitantes por hectare. 

É necessário ressaltar, no entanto, que pela grande 
extensão de área do município predominantemente rural, 
os setores censitários são de grandes proporções, cau-
sando uma distorção do mapa onde parte dos pequenos 
núcleos populacionais não têm um setor censitário deli-
mitando seu perímetro, portanto não é possível calcular a 
densidade populacional nestes locais através dos dados do 
Censo Demográfico de 2010. 

pIRâMIdE ETáRIA 

A análise dos dados referentes à pirâmide etária do 
município (Fig. 25) revela que a maior fatia da população se 
encontra entre os 10 e 20 anos, praticamente se igualando 

a média nacional. No entanto o município também apre-
senta uma grande fatia da população entre os 40 e os 50 
anos, configurando uma pirâmide etária bastante diferente 
da pirâmide nacional. Cabe ressaltar que há um estreita-
mento entre os 20 e os 30 anos, possivelmente por mi-
gração dos jovens em busca de oportunidades em outros 
municípios. Destaca-se ainda que há um estreitamento da 
base da pirâmide etária que demonstra a tendência de en-
velhecimento da população, característica que pode estar 
relacionada à diminuição nas taxas de fecundidade obser-
vadas de modo geral para a população brasileira. Quanto à 
distribuição da população por sexo - também conforme os 
dados do censo demográfico de 2010 - constam médias se-
melhantes às nacionais, com leve predominância do sexo 
masculino.

RElIgIÃO E RAÇA 

A Fig. 27 ilustra que a população de Mostardas é pre-
dominantemente branca (76,4%) segundo o Censo 2010, e 
os pretos e pardos também representam uma importante 
parcela da população, com 10,95% e 12% respectivamen-
te, somando quase 24% dos habitantes do município. 

Em termos de religão, a Fig. 28 demonstra que a po-
pulação é predominantemente católica, ainda que a popu-
lação evangélica represente cerca de 17,7% da população 
e os espíritas 0,2%, também conforme o Censo de 2010. 

PIRÂMIDE ETÁRIA POR GÊNERO

POPULAÇÃO FEMININA X MASCULINA RELIGIÃO

COR OU RAÇA

Fig. 24. Diagrama de população fem. x masc. Mostardas.Fonte: IBGE.

Fig. 23. Diagrama de pirâmine etária por gênero em mil. Fonte: IBGE. Fig. 25. Gráfico de cor ou raça. Fonte: Censo 2010

Fig. 26. Gráfico religião. Fonte: Censo 2010. Fig. 28. Mapa de densidade populacional da sede de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps. 

Fig. 27. Mapa de densidade populacional de Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps. 
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Fig. 29. Gráfico evolução do PIB. Fonte: FEE RS. Fig. 31. Gráfico VAB 2018. Fonte: FEE RS.

Fig. 30. Gráfico evolução do PIB per capita. Fonte: FEE RS. Fig. 32. Gráfico Despesas municipais por função 2019. Fonte: SEBRAE-RS

Fig. 33. Mapa territorial de distribuição de renda per capita em Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps.

Fig. 34. Mapa de distribuição de renda per capita na sede de Mostardas. Fonte:  IBGE, Open Street Maps.
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2. 2. 2. ECONOMIA
No cálculo do PIB são considerados os valores adi-

cionados brutos (VAB) pela indústria, pela agropecuária, 
pelos serviços e pela administração. Além destes VABs o 
PIB também inclui os valores arrecadados pelos impostos 
sobre produtos.

Conforme dados do IBGE,  o PIB do Munícipio em 
2018 foi de R$ 358.553.000,00. Analisando a série histórica 
de evolução do PIB do Munícipio no período entre 2013 e 
2018  representada no gráfico (Fig. 31), observa-se que o 
mesmo aumentou de R$ 283.205.000,00 em 2000 para R$ 
358.553.000,00 em 2018, observando uma baixa no cresci-
mento entre 2015 e 2018. 

Conforme pode ser verificado a partir da leitura do 
gráfico a baixo (Fig. 33), o setor de serviços - excluindo ad-
ministração, defesa, educação e saúde públicas e seguri-
dade social - constitui a maior fatia na composição do PIB 
local, com 42%, seguido da Apropecuária, com 36,4%. 

Entre as atividades econômicas mais significativas 
do município destacam-se o setor agropecuário - especial-
mente a criação de bovinos e a rizicultura.

2. 2. 3. RENdA
A análise de renda per capita em relação ao territó-

rio torna-se complexa na medida em que os setores cen-

sitários na zona rural representam grandes parcelas do 
município, dificultando uma leitura espacial mais minucio-
sa. Contudo, é possível afirmar que a renda é distribuída 
de forma desigual, tanto no âmbito dos distritos como na 
zona urbanizada, como é possível observar no Mapa (Fig. 
35 e 36).

Ainda com base no censo demográfico de 2010 do 
IBGE, o mapa de renda per capita (Fig. 35) indica uma 
maior concentração de renda no distrito sede. 

Na avaliação da distribuição de renda no perímetro 
urbano, verificamos a partir da análise do mapa 2 (Fig. 36) 
que as maiores faixas de renda - entre 2 e 3 salários míni-
mos - estão concentradas no centro histórico do município 
e na porção sul da sede municipal. 

2. 2. 4. dESpESAS pOR fUNÇÃO
Em relação às despesas municpais por função con-

forme os valores de 2019 (Fig. 34), vale destacar o grande 
investimento do município em educação (23,86%) e saú-
de (21,72%) que juntos somam um valor substancial das 
despesas municipais. Este investimento impacta também 
nos índices de educação e saúde, que vêm melhorando 
gradualmente nos últimos anos. A Mortalidade Infantil, 
por exemplo diminuiu de 0,014% em 2017 para 0,093% em 
2018. 

EvOlUÇÃO dO pIB (R$1000,00) vAlOR AdICIONAdO BRUTO  (vAB) 2018

EvOlUÇÃO dO pIB pER CApITA

dESpESAS MUNICIpAIS pOR fUNÇÃO 2019
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Fig. 35. Gráfico IDESE. Fonte: ADH

Fig. 40. Mapa territorial de distribuição de renda per capita em Mostardas. Fonte: IBGE, Open Street Maps.

Fig. 36. Diagrama IDH de Mostardas. Fonte: ADH. Fig. 41. Mapa de distribuição de renda per capita na sede de Mostardas. Fonte:  IBGE, Open Street Maps.

Fig. 37. IDEB - anos iniciais. Fonte: gov.br

Fig. 38. Gráfico IDEB - anos finais. Fonte:  gov.br

Fig. 39. Gráfico evolução do PIB per capita. Fonte: reprodução dos 
autores, base FEE RS.
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2. 2. 5. ÍNdICE dE dESENvOlvIMENTO 
hUMANO

O Índice de Desenvolvimento humano (IDH) é um 
indicador-síntese que tem o propósito de mensurar o nível 
de desenvolvimento dos municípios a partir dos indicado-
res de Longevidade, Educação e Renda.  

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano geral 
do município apresentou aumento desde a década de 90 
(Fig. 38), saindo de 0,439 para 0,664. Com essa evolução, 
está na faixa de médio desenvolvimento humano, situada 
de de 0,600 até 0,699. Desmembrando o índice nas suas 
três dimensões básicas – Longevidade, Renda e Educação – 
constata-se que a Educação apresentou a maior evolução. 
A Renda foi a que apresentou foi a que apresentou menor 
variação.

2. 2. 6. ÍNdICE dE dESENvOlvIMENTO SO-
CIOECONÔMICO (IdESE)

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDE-
SE) é um indicador sintético, que sinaliza a situação so-
cioeconômica dessas unidades territoriais, considerando 
aspectos quantitativos e qualitativos do processo de de-
senvolvimento, articulando informações referentes à edu-
cação, à renda e à saúde. 

Este índice é composto por 12 indicadores, divididos 

em três blocos: Educação, Renda e Longevidade. O nível 
varia em Baixo (valores iguais ou menores que 0,499), Mé-
dio (valores entre 0,500 a 0,799) e Alto (valores iguais ou 
maiores 0,800). Convém ressaltar que no Rio Grande do Sul 
todos os municípios estão entre os níveis Médio e Alto de 
desenvolvimento.  

Conforme IBGE, o IDESE médio do Munícipio de 
Mostardas em 2010 era de 0,717 enquanto que o do Es-
tado do Rio Grande do Sul era de 0,746. Vale ressaltar que 
entre os índices apresentados, o de educação é o que apre-
senta desempenho ascendente, enquanto que o índice de 
saúde é o de melhor desempenho (Fig. 37). 

2. 2. 7. EdUCAÇÃO
A Educação no município de Mostardas, como tam-

bém demonstra o IDESE, vem melhorando seus indicado-
res. A taxa de analfabetismo em 2010 girava em torno de 
11,1%, em oposição à 15% em 2000 e conforme indicam os 
Índices de Desenvolvimento da Educação Básica dos anos 
iniciais e finais, o município vem melhorando esta relação 
(Fig. 39 e 40). 

Vale ressaltar que o Ideb reúne resultados dos con-
ceitos de fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
abalia

IdESE IdEB - ANOS INICIAIS  2005 -2019

IdEB - ANOS fINAIS  2005 -2019Idh
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2. 3. dIAgNóSTICO TERRITORIAl E URBA-
NO

O diagnóstico territorial e urbano analisa todo o ter-
ritório municipal, abrangendo os aspectos rurais e urbanos. 

2. 3. 1. lOCAlIdAdES
O município indica, além da sua área urbana cen-

tral, localidades de caráter urbano - sendo algumas delas 
demarcadas como perímetro urbano do município. Estes 
pequenos agrupamentos normalmente estão vinculados 
às estradas vicinais ou às zonas de balneário e nem sempre 
possuem uma infraestrutura educacional básica ou acesso 
facilitado à sede municipal.

1° dISTRITO

No 1° Distrito está localizada a sede do município, 
além das localidades de  Costa de Cima, Boa Vista, Nova Es-
cócia, Caieira, Coqueiro, Balneário Mostardense e Praia do 
Pai João - sendo apenas as duas últimas delimitadas como 
Zonas Urbanas Consolidadas conforme o Plano de Manejo 
de Dunas de 2011.

SEdE

A sede do município está localizada a sudeste da 

RSC-101, ocupando uma extensão de aproximadamente  
270 hectares.

BAlNEáRIO MOSTARdENSE - 1° dISTRITO

O Balneário Mostardense está localizado à sudeste 
da Sede do município, podendo ser acessado por um tre-
cho de 12 km de estrada vicinal partindo da sede municipal 
e ocupando uma extensão de área urbana consolidada de 
aproximadamente 94 hectares. Na localidade está localiza-
da a Escola de Ensino Fundamental Anita Garibaldi.

Fig. 43. Mapa da Sede. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.

Fig. 44. Mapa do Balneário Mostardense. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.Fig. 42. Mapa das localidades. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.
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2° dISTRITO

O 2° Distrito está localizado na porção sudoeste do 
município, também conhecido como Rincão do Cristóvão 
Pereira, um distrito na Zona Rural do município que conta 
com a Escola Bento Gonçalves, de ensino infantil e funda-
mental. 

3° dISTRITO

O 3° Distrito está localizado na porção central do ter-
ritório municipal, abrangendo as localidades de Caieira, Va-
lim, Teixeiras, Pontal, Mina, São Simão, Retovado e Povos.

CAIEIRA - 3° dISTRITO

A localidade de Caieira está localizada a oeste da 
sede do município e pode ser acessada por um trecho de 
estrada vicinal de 9 km partindo da RSC-101. Os moradores 
da localidade são em sua maioria pescadores e o município 
propôs a demarcação de um perímetro de Zona de Uso Es-
pecífico para evitar a sua expansão. 

SÃO SIMÃO - 3° dISTRITO

A localidade de São Simão é um balneário localizado 
a 10,6km a leste da RSC-101 A zona urbana consolidada da 
localidade tem 30,7 hectares.

pRAIA dO pAI jOÃO - 3° dISTRITO

A praia do Pai João é um balneário localizado a leste 
da BR 101, sem acesso direto pela rodovia, sendo necessá-
rio acessá-la através do Balneário Mostardense ou da Praia 
de São Simão. A localidade conta com uma pequena zona 
urbana consolidada de cerca de 7 hectares.

4° dISTRITO

O 4° Distrito - também conhecido como Dr. Edgardo 
Pereira Velho - está localizado na porção norte do municí-
pio, fazendo limite com Palmares do Sul. Onde está locali-
zado o Quilombo de Casca além das localidades de Cacim-
bas, Vitória, Solidão, Cavalhada e Barros.

SOlIdÃO - 4° dISTRITO

A Praia da Solidão é um balneário localizado a 8,5 
km a leste da RSC-101. A zona urbana consolidada da loca-
lidade tem 44 hectares.

BACUpARI - 4° dISTRITO

Bacupari está localizado às margens da Lagoa dos 
Barros. Nesta localidade foi realizada uma atualização le-
gislativa  recentemente ampliando seu perímetro urbano  
para 80,9 hectares, além da demarcação de uma zona de 
expansão e uma zona de uso específico.

Fig. 45. Mapa das localidades. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.

Fig. 46. Mapa de Bacupari. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.

Fig. 47. Mapa da Praia da Solidão. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN. Fig. 48. Mapa da Praia de São Simão. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.

Fig. 49. Mapa de Caiera. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN. Fig. 50. Mapa da Praia do Pai João. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN.
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2. 3. 2. lOCAlIdAdES RURAIS

Além das localidades caracterizadas como urbanas 
no ítem anterior, estão presentes no município das loca-
lidades rurais de Coqueiro no 1° Distrito, de Rincão no 2° 
Distrito, de Valim, Teixeiras, Pontal, Mina, Retovado e Po-
vos no 3° Distrito e de Cacimbas, Vitória, Solidão, Cavalha-
da e Barros no 4° Distrito.

2. 3. 3. QUIlOMBOS
A região situada entre a Lagoa dos Patos e o Ocea-

no Atlântico, compreendendo as cidades de São José do 
Norte, Tavares, Mostardas e Palmares do Sul é também 
conhecida como “litoral negro”. Atualmente, nesta região, 
há oito comunidades quilombolas reconhecidas pela Fun-
dação Palmares e pelo INCRA: Vila Nova em São José do 
Norte; Capororocas, Anastácia Machado e Vó Marinha 
em Tavares; Casca, Colodianos e Teixeiras em Mostardas; 
Limoeiro em Palmares do Sul (PMM, 2020) e seu direito 
a propriedade está garantido por Lei conforme consta no 
Artigo 69 da Constituição Brasileira.

Sabe-se que estes territórios podem ter origem em 
diferentes situações, seja por doação de terras, por áreas 
ocupadas por negros que fugiam da escravidão, ou ainda 
por origens religiosas. Em Mostardas os territórios reco-
nhecidos são os que seguem.

QUIlOMBO dE CASCA

O Quilombo de Casca é conhecido nacionalmente 
por ser a primeira Comunidade Remanescente de Quilom-
bo do Estado, com reconhecimento do Governo Federal 
em 2001. Segundo a Prefeitura Municipal, o quilombo lo-
calizado a cerca de 70km da sede municipal abriga cerca de 
85 famílias habitam uma área de cerca de 2400 hectares e 
vivem da pesca, da agricultura e da pecuária e são orga-
nizadas através da Associação Comunitária Dona Quitéria, 
fundada em 1999. Também possuem em seu território a 
Escola Quilombola Municipal de ensino fundamental Qui-
téria Pereira do Nascimento.

Consta no processo de reconhecimento que em 
1824, através do testamento da então proprietária Quitéria 
Pereira do Nascimento, a propriedade do local foi destina-
da às famílias que trabalharam na fazenda (INCRA,2020). 
Segundo a Prefeitura de Mostardas,

“O testamento de Quitéria possibilitou a mudança na condição 
civil e ainda garantiu legalmente a permanência nas terras, bom como 
alicerçou nessas terrras os vínculos de sociabilidade e de auto sustenta-
bilidade.” (PMM,2021)

 Atualmente, o local passa por um longo processo de 
titulação ainda inconcluso tramitando no INCRA. 

QUIlOMBO BECO dOS COlOIdIANOS

O Beco dos Colodianos está localizado à 15km da 
sede do município, em área rural que abriga cerca de 36 
famílias que vivem da agricultura e da pecuária e se orga-
nizam através da Associação Comunitária Quilombola Beco 
dos Coloidianos, fundada em 2006. 

O Quilombo possui processo de titulação tramitan-
do no INCRA e sobre sua origem a Prefeitura informa que, 

“A comunidade se originou de “uma deixa” de terras para Clau-
dina Antônia da Conceição, filha de uma escrava com um estancieiro. 
Ela deixou 9 filhos como herdeiros, dos quais descendem os atuais mo-
radores do local. Claudina era chamada de Colodiana, por isso a deno-
minação da localidade.” (PMM,2021)

QUIlOMBO dOS TEIXEIRAS

O Quilombo dos Teixeiras está localizado à 12km da 
sede do município, em área rural que abriga cerca de 80 
famílias com processo de titulação tramitando no INCRA. 
A comunidade está organizada através da Associação Co-
munitária Quilombola dos Teixeiras, fundada em 2006, e 
possui em seu território a Unidade Básica de Saúde Anto-
nio Zabela.

A Prefeitura menciona que,
No caso da região de Mostardas, a reprodução socioeconômica 

e cultural do quilombo dos Teixeiras passa por criar condições para que 
se mantenham os modos e práticas agrícolas ancestrais e pela conquista 
de melhorias ligadas à infraestrutura material. Além disso, ressalta-se 
a presença de manifestações culturais e religiosas como, por exemplo, 
o Ensaio de Pagamento de Promessa para Nossa Senhora do Rosário, 
também chamado de Ensaio de Quicumbi. É importante atentar para 
as manifestações culturais negras da região como forma de manter 
os laços consanguíneos e de amizade entre as famílias quilombolas.” 
(PMM,2021)

Membros da Irmandade de Nossa Senhora do Ro-
sário de Mostardas vêm realizando, neste sentido, um tra-
balho junto aos estudantes locais apresentando elementos 
culturais do Ensaio de Pagamento de Promessa, formando 
a partir deste trabalho o “Grupo de Teatro Quicumbi”.

Fig. 51. Mapa dos Quilombos e localidades de Mostardas. Fonte: Open Stret Maps, SEPLAN, INCRA.
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2. 3. 4. pESCAdORES ARTESANAIS
A pesca artesanal é definida pela Lei n° 11.959, de 29 

de junho de 2009 (BRASIL, 2009), e se diferencia da pesca 
industrial pelo tipo de técnica e escala de captura dos pei-
xes. Em Mostardas, o assunto tem especial relevância de-
vido à sensibilidade ambiental do território municipal, que 
inclui a delimitação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe.

Existem várias referências sobre a tradicionalidade 
da pesca na Lagoa do Peixe (BENEDETTI, 2018), o fato é 
que vários agrupamentos de pescadores artesanais habi-
tam a costa oceânica e os perímetros urbanos em Mostar-
das. A partir do trabalho desenvolvido pela Emater junto 
aos pescadores, foi elaborado um mapeamento de suas 
moradias, que pode ser visualizado na Figura 57 ao lado. 
Nestas localidades, a pesca pode ser considerada um saber 
tradicional passado de geração em geração, estando vincu-
lada também ao modo de vida dos pescadores (ADOMILLI, 
2002). 

Diversos estudos abordam a interface entre o Par-
que Nacional da Lagoa do Peixe e a pesca, vários deles ex-
plorando a perspectiva do conflito presente entre os ór-
gãos ambientais gestores do parque e a população local. 
Neste sentido, vale destacar que o Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Lagoa do Peixe foi elaborado em 1999 
e o Acordo de Pesca foi firmado em 1993, permitindo o de-

senvolvimento das atividades de pescadores autorizados. 
No entanto, cabe destacar a necessidade de atentar para o 
tema da pesca artesanal no município, visto que o trabalho 
de valorização de meio ambiente, bem como dos saberes 
locais deve ser desenvolvido de forma contínua, incluindo 
a proposição de políticas públicas que contemplem as par-
ticularidades locais. 

Fig. 52. Mapa dos pescadores na Solidão. Fonte: OSM, EMATER.

Fig. 53. Mapa dos pescadores em São Simão. Fonte: OSM, EMATER.

Fig. 54. Mapa dos pescadores na Caiera. Fonte: OSM, EMATER. Fig. 55. Mapa dos pescadores artesanais em Mostardas. Fonte: OSM, EMATER.
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2. 3. 5. hIERARQUIA vIáRIA
Como já mencionado no tópico 1.7 dos Acessos, o 

Município é cortado no sentido norte-sul por uma impor-
tante rodovia federal. A RSC-101 faz parte do eixo federal 
constituído pela BR-101, compreendido entre a divisa com 
Santa Catarina e o município de Osório, cuja ligação até Ta-
vares tem jurisdição estadual - sendo o DAER o responsável 
por sua manutenção. Dentro do município, ela possui um 
trecho de mais de 100km, tangenciando a zona urbana da 
sede municipal.

Além desta rodovia, o município possui mais de 500 
km de estradas vicinais em diferentes estados de conser-
vação, que exigem do município recursos e esforços para 
a sua manutenção, visto que são essenciais no sentido de 
garantir o acesso às diversas localidades rurais e urbanas 
distribuídas no território. 

Além destas questões, na sede do município é pos-
sível analisar a hierarquia da malha urbana conforme a se-
guinte classificação:  

• arteriais - cuja a função é atender as necessidades de 
tráfego mais pesado, de longo e médio curso na área 
urbana e com velocidade recomendável de 60km/h 
(estas são vias que geralmente recebem oferta de 
transporte público em tráfego compartilhado ou se-

gregado).
• coletoras - são vias principais de ligação entre duas 

vias arteriais e da mesma forma prioritárias para iti-
nerários de transporte público, atendem a circulação 
de pedestres e um maior volume de tráfego de pas-
sagem e local, com velocidade desejável de 40km/h.

• locais - são vias de tráfego de caráter essencialmente 
local com a destinação de espaços destinados à circu-
lação de pedestres separado dos veículos motoriza-
dos, com velocidade desejável de 30km/h. 

• vicinais - são estradas fora das zonas urbanas do mu-
nicípio, que conectam diferentes pontos do território 
e são em sua maioria sem pavimentação asfáltica. 

Entretanto, é necessário ressaltar que em municí-
pios pouco populosos, como é o caso de Mostardas, esta 
classificação têm proporções diferentes, considerando in-
clusive, que a extensão da sede municipal não gera uma 
demanda consistente de transporte público. Contudo, o 
transporte se faz necessário entre a sede e as diversas lo-
calidades mencionadas neste material.  

Ainda sobre a estrutura viária, destaca-se o desen-
volvimento, por parte do poder público, de obras de pa-
vimentação e melhoria da infraestrutura viária, além dos 
esforços de manutenção das estradas vicinais. 

Fig. 56. Mapa de hierarquia viária de Mostardas. Fonte: Open Street Maps, SEPLAN, dos autores. Fig. 57. Mapa de hierarquia viária da sede de Mostardas. Fonte: Open Street Maps, SEPLAN, dos autores.
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2. 3. 6. flUXOS E SINTAXE URBANA
Além de uma classificação simples de hierarquia da 

malha viária na sede municipal, o corpo técnico do municí-
pio desenvolveu estudos de sintaxe urbana para embasar 
o projeto de pavimentação de vias no local. A Sintaxe Espa-
cial permite busca descrever a configuração do traçado ur-
bano e as relações entre espaço público e privado através 
de medidas quantitativas, para melhor entender aspectos 
importantes do sistema urbano. 

No estudo em questão, foram analisados as carac-
terísticas de conectividade - importante para compreen-
der melhor o papel de cada via no sistema, visto que as 
vias (representadas por linhas) com alta conectividade 
potencialmente promovem acesso a um grande número 
de outras vias -, de integração - útil para prever fluxos e 
compreender a lógica de localização de usos urbanos bus-
cando medir a acessibilidade das vias - e de profundidade 
- que analisa a distâncias entre as vias através do menor 
caminho, que influencia também na sua integração. No 
compilado de figuras a abaixo (Fig. 60) pode-se observar 
estas análises. Outro aspecto considerado no projeto de 
pavimentação foi a localização das áreas sem pavimenta-
ção e sua comparação com a localização das escolas e suas 

respectivas áreas de influência. O projeto de pavimenta-
ção apresentado na Fig.61 ao lado foi elaborado pelo corpo 
técnico buscando contemplar estas análises, elencando as 
vias prioritárias e alocando recursos públicos de forma ra-
cionalizada e planejada. 

2. 3. 7. pAvIMENTAÇÃO
A sede do município contava com pavimentação em 

grande parte de suas vias, entretanto alguns trechos im-
portantes foram objeto de um projeto de pavimentação 
mencionado no ítem anterior. Na Figura 62 ao lado pode-
-se observar que a maior concentração de vias pavimenta-
das está localizada na zona do Centro Histórico e nas trans-
versais à Avenida Padre Simão. Também pode-se observar 
quais são as vias com pavimentação em execução e as vias 
sem pavimentação, predominantemente localizadas no 
limite do perímetro urbano da sede do município. Vale 
ressaltar que as estradas vicinais também são passíveis de 
ser analisadas sobre esta perspectiva, mantendo um ma-
peamento atualizado de sua pavimentação e investimen-
tos despendidos pelo município para a sua manutenção, 
visando possibilitar melhor planejamento destas ações. 

Fig. 58. Análises projeto de Pavimentação SEPLAN Mostardas. Fonte: SEPLAN.

Fig. 59. Projeto de Pavimentação SEPLAN Mostardas. Fonte: SEPLAN.

Fig. 60. Mapa da infraestrutura viária da sede de Mostardas. Fonte: Open Street Maps, SEPLAN, dos autores.
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Fig. 61. Mapa de infraestrutura de Mostardas. Fonte: MS, ME, Open Street Maps. Fig. 62. Mapa de infraestrutura da sede de Mostardas. Fonte: MS, ME, Open Street Maps.

2. 3. 8.  INfRAESTRUTURA URBANA
Infraestrutura urbana é um conjunto de serviços bá-

sicos para a cidade, como por exemplo abastecimento e 
distribuição de água, energia elétrica, serviços básicos de 
saneamento, equipamentos de saúde e educação, entre 
outros.

EQUIpAMENTOS dE SAúdE

Em termos de equipamentos de saúde, Mostardas 
conta com o Hospital São Luis, localizado na sede do mu-
nicípio, além de Unidades Básicas de Saúde e Postos de 
Saúde, localizados nas localidades da Solidão, de Valim, de 
Teixeiras, do Balneário Mostardense e do Rincão, somando 
um total de 5 unidades. 

EQUIpAMENTOS dE SAúdE

Quanto aos equipamentos de educação, o municí-
pio conta com 17 escolas distribuídas pelo território, sendo 
que 7 delas são consideradas  rurais e 9 estão localizadas 
na sede do município. Há apenas duas Escolas de Ensino 
Médio, uma na sede e outra na BR-101 próxima da locali-
dade da Solidão.

SANEAMENTO AMBIENTAl

No âmbito do saneamento ambiental, o município 
enfrenta dificuldades, contando apenas com rede de es-
gotamento pluvial que até pouco tempo atrás era utilizada 
também como esgotamento cloacal, o que significa que 
não era dado o destino correto aos efluentes.  

A gestão municipal vem avançando neste sentido, 
implantando gradualmente uma rede pluvial junto às obras 
de pavimentação e passando a exigir a instalação do siste-
ma de fossa, filtro e sumidouro em cada lote. Recentemen-
te, a execução de uma Estação de Tratamento de Esgoto 
no município foi licitada, contudo o processo de execução 
ainda não se iniciou. 

Já a Rede de Abastecimento de água está distribuída 
em praticamente toda a zona urbana da sede do municí-
pio, estando o serviço a cargo da CORSAN. Vale ressaltar, 
no entanto, que nas demais localidades, o abastecimento 
de água se dá através de poços artesianos nos quais nem 
sempre é possível verificar a qualidade da água. 



3C Arquitetura e Urbanismo
Estudo para Revisão do Plano Diretor de Mostardas
2021

21DIAGNÓSTICO

Fig. 63. Mapa de situação da irregularidade fundiária de Mostardas. Fonte: SEPLAN.Fig. 64. Mapa de situação da irregularidade fundiária da sede de Mostardas. Fonte: SEPLAN.

2. 3. 9.  IRREgUlARIdAdE fUNdIáRIA
A irregularidade fundiária no município de Mostar-

das é uma questão a ser destacada, visto que representa 
um dos problemas que as administrações recentes vêm 
buscando enfrentar. Na Fig. 65 ao lado, pode-se observar 
alguns dos locais identificados pela Prefeitura de Mostar-
das como irregulares, onde é necessário realizar um cadas-
tramento socioeconômico juntamente com um levanta-
mento territorial para avaliar as condições de regularização 
de cada um dos locais. 

A Lei Federal n° 13.645/2017 (Lei da Reurb) é a que, 
atualmente, estabelece o regramento para regularização 
fundiária rural e urbana no país. Em ambiente urbano, essa 
legislação institui regramentos para a regularização fundi-
ária de Interesse Social (Reurb-S) e de Interesse Específico 
(Reurb-E), a diferença entre os tipos se refere basicamente 
à renda do público que cada tipo de regularização preten-
de atender, estabelecendo diferentes custos - no Reurb-S 
há isenção dos custos cartoriais - e responsabilidades - no 
Reurb-E a implantação da infraestrutura fica a cargo dos 
requerentes. Outro fator importante sobre esta legislação 
é que ela admite a possibilidade de regularização de núcle-
os urbanos informais situados parcialmente em áreas de 

preservação permanente ou áreas de unidade de conser-
vação de uso sustentável, exigindo a elaboração de estudos 
técnicos que justifiquem melhorias ambientais em relação 
a situação de ocupação informal anterior e a anuência do 
órgão gestor da unidade. 

Neste sentido, ressalta-se que para planejar de for-
ma adequada os processos de regularização, seria interes-
sante para o município elaborar um Plano de Regularização 
Fundiária. Visto que seria importante para o município es-
tabelecer os procedimentos necessários para a regulariza-
ção fundiária em âmbito municipal, desenhando as etapas 
do processo e elencando as ações prioritárias, além de 
identificar os locais onde é necessário aplicar esta política, 
juntamente com metas temporais para a sua execução. 



FAROL DO RINCÃO DO CRISTÓVÃO 
PEREIRA: Inaugurado em 1858, possui 28 
metros de altura, e é um dos mais an�gos 
da Laguna dos Patos.

FAROL MOSTARDAS: Inaugurado em 1887, 
possui 38 metros de altura e está situado 
na divisa com o município de Tavares.

FAROL DA SOLIDÃO: Inaugurado em 1929, 
possui 24 metros de altura e está situado 
na Praia da Solidão.

FIGUEIRA DA ANITA: Está local fica no 
distrito de São Simão e marca o local de 
nascimento de Meno� Garibaldi, filho de 
Giuseppe e Anita Garibaldi, em 1840.

PORTO DO BARQUINHO: Abrigo para os 
barcos que trafegam pela Laguna dos 
Patos. Atualmente, também serve de 
berçário para diversas espécies silvestres.

LOCAIS HISTÓRICOS

PRAIA DE SÃO SIMÃO

PRAIA DO PAI JOÃO

BALNEÁRIO MOSTARDENSE

PRAIA DA SOLIDÃO

LAGOA DOS BARROS

LAGOA DO BACUPARI

LITORAL OCEÂNICO

LITORAL LAGUNAR

QUILOMBO CASCA

QUILOMBO COLOIDIANOS

QUILOMBO TEIXEIRAS

QUILOMBOS

CENTRO HISTÓRICO: Centro de Mostar-
das, onde a arquitetura açoriana e 
portuguesa encontram-se preservadas. 

IGREJA MATRIZ SÃO LUIS REI DE 
FRANÇA: Construída em 1773, com 
es�lo predominantemente barroco, 
sendo o seu altar um dos poucos 
exemplos preservados do es�lo 
neoclássico u�lizado à época da sua 
construção.

PARQUE MENOTTI GARIBALDI: Parque 
urbanizado que possui uma pista de 
caminhada, quadra de voleibol, 
basquetebol e pista de skate.

CASA DA CULTURA DE MOSTARDAS: Em 
uma casa colonial construída no século 
XIX, hoje sendo restaurada. Lá está 
abrigada a memória oficial do município 
de Mostardas. 

LOCAIS HISTÓRICOS
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2. 3. 10. TURISMO
O município tem um potencial turístico que pode 

ser aproveitado partindo da compreensão de seus dife-
renciais, que unem patrimônio natural, com patrimônio 
histórico-cultural imaterial e patrimônio histórico material 
(OLIVEIRA, 2018). 

“Mostardas, no litoral gaúcho, está localizada em uma penínsu-
la, com a água doce da Laguna dos Patos a oeste e o Oceano Atlântico 
a leste. Os cerca de 100 quilômetros de litoral oceânico se contrapõem 
a outros 100 quilômetros de litoral de águas doces. O espaço contém 46 
lagoas formando um cordão lagunar, que, associado a vegetação local, 
proporcionam diversos locais de passeio, ecoturismo com trilhas ecoló-
gicas e esportes náuticos.” (PMM, 2021)

No município se encontram diversos balneários, 
como o Balneário Mostardense, o do Pai João e o de São 
Simão, o município conta com os Faróis da Solidão no bal-
neário da Praia da Solidão e o do Cristóvão Pereira, às mar-
gens da Lagoa dos Patos constituindo pontos atrativos em 
termos de paisagem e história. 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe também cons-
titui um importante atrativo natural, com a possibilidade 
do turismo de observação de aves e a realização de trilhas 
ecológicas. 

Em termos culturais, o município celebra diversas 
festividades tradicionais como a Festa do Divino Espírito 
Santo e os Ensaios de Promessa e a tradição do Cobertor 
Mostardeiro - vinculado à tradição estancieira do municí-
pio e ao ofício das tecedeiras - reconhecido pela Lei Muni-
cipal 2559 como símbolo do município. 

Destaca-se, ainda, como já mencionado anterior-
mente, a presença de três comunidades remanescentes de 
quilombolas no território municipal, cada qual com tradi-
ções e modos de vida de grande valor histórico e cultural. 
Neste âmbito, identifica-se como necessário fortalecer e 
instituir políticas de incentivo à sua manutenção e valori-
zação, garantindo seu direito ao território e reforçando sua 
importância diante do restante da população local e dos 
visitantes externos.

Já na Sede do município se destaca a presença da 
tradição açoriana nas construções no conjunto arquitetô-
nico e cultural. Além da observação da arquitetura açoria-
na, presente no casario da sede da cidade, o turismo rural 
pode oferecer diversas oportunidades de descanso e pas-
seios.

Fig. 65. Mapa do Turismo da sede de Mostardas. Fonte: PMM, Open Street Maps, Google Maps, SEPLAN. Fig. 66. Mapa do turismo de Mostardas. Fonte: Pedro Terra Oliveira, TCC Julia Aloise, Open Street Maps, Google Maps.
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Fig. 67. Mapa da Zona do Centro Histórico de Mostardas. Fonte: PD Mostardas. Fig. 68. Mapa do patrimônio histórico de Mostardas. Fonte: TCC Julia Aloise, Open Street Maps.

2. 3. 11. pATRIMÔNIO
A compreensão da importância do patrimônio lo-

cal natural, histórico-cultural imaterial e histórico material 
pela população e administração local se faz presente no 
território. Neste sentido, a Lei Municipal nº 2.774/2010 
instituiu como patrimônio cultural imaterial do município 
as Cantorias de Ternos de Reis, o Ensaio de Pagamento de 
Promessa, as Cavalhadas, a Festa do Divino Espírito Santo, 
a Festa em louvor a São Luiz Rei de França, o Artesanato e 
o Culto às Tradições Gaúchas.

Ainda no âmbito de patrimônio histórico e cultu-
ral, é reconhecida no município a existência de sambaquis 
- elevações criadas a partir da ação de habitantes pré-
-históricos, resultante da acumulação de conchas e ossos, 
utilizada para diversos fins - que devem ser mapeados e 
estudados. 

Como já mencionado no tópico anterior, na Sede do 
município se destaca a presença da tradição açoriana nas 
construções no conjunto arquitetônico e cultural. Por esse 
motivo, faz-se necessário reforçar as políticas de valoriza-
ção e preservação do patrimônio, sendo necessário reali-
zar um inventário do patrimônio existente no município e 
de suas condições materiais, para a partir disso traçar dire-

trizes para a sua preservação.  
Vale ressaltar, ainda, que além do Plano Diretor de-

marcar uma Zona de Centro Histórico,  existe Legislação 
Municipal que isenta da cobrança de IPTU diversas edifi-
cações, entretanto, a descaracterização de parte das edi-
ficações indica a importância de medidas que evitem que 
isto ocorra. 

Neste sentido, o trabalho de Julia Aloise (ALOISE, 
2015) sobre patrimônio no município evidencia as condi-
ções do patrimônio no município, categorizando as edifica-
ções do Centro Histórico de forma a melhor compreender 
a situação local e traçar diretrizes para a sua conservação. 
Neste trabalho, foram preenchidas “fichas de levantamen-
to de edificação” constando informações de uso, estado de 
conservação, fase de construção e integração no conjunto, 
entre outros. Esta última categoria, ilustrada no mapa ao 
lado, evidencia a importância da compreensão do valor do 
conjunto arquitetônico. 

A partir destas fichas, a autora realizou uma análise 
das informações do levantamento, pontuando problemas 
- como a descaracterização do traçado original, a desca-
racterização das edificações tradicionais, entre outros - es-
tabelecendo quem são seus agentes, causas e consequên-
cias, além de apontar suas potencialidades.  
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2. 4. dIAgNóSTICO dA lEgISlAÇÃO   
vIgENTE 

O diagnóstico da legislação vigente consiste na 
análise da Lei n° 2594/2009 do Plano Diretor, da Lei n° 
2595/2009 do Uso e Ocupação do Solo, da Lei n°2596/2009 
do Parcelamento do Solo e diversas atualizações legislati-
vas aprovadas posteriormente que versam sobre o territó-
rio municipal. 

2. 4. 1. hISTóRICO pERÍMETROS URBANOS
O perímetro urbano é um limite que determina a 

área urbana de um município, distinguindo-a da área rural. 
Essa demarcação é uma exigência legal e objetiva organi-
zar a gestão do território considerando o caráter da sua 
ocupação e uso do solo. A definição de uma área como 
‘perímetro urbano’ traz diversas exigências ao município, 
como a obrigação de oferecer os equipamentos e serviços 
públicos, infraestrutura e redes de abastecimento. Permite 
também ao município cobrar o Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Urbana (IPTU), principal imposto munici-
pal, além de permitir a aplicação de diversas ferramentas 
de planejamento e gestão previstas no Estatuto das Ci-
dades sobre as áreas públicas e de propriedade privada. 
 

pERÍMETROS URBANOS 2009

Mostardas conta com alguns núcleos delimitados 
como perímetro urbano em seu território e a demarcação 
destes perímetros foi alterada diversas vezes. Em 2009 os 
perímetros foram delimitados pelo Plano Diretor a partir 
de um cadastramento realizado em 2008 pela empresa 
Metrocil, contratada pela Prefeitura, estabelecendo perí-
metros urbanos na sede do município e nas localidades de 
São Simão, Solidão e Balneário Mostardense.

Analisando os perímetros demarcados na época, 
percebe-se que estava prevista a expansão da urbanização 
destes locais, visto que a área demarcada era consideravel-
mente maior do que o existente. Importante atentar que 
neste momento a delimitação do perímetro foi realizada 
com base em projetos de loteamentos que não foram ple-
namente executados, mantendo grandes porções do terri-
tório urbano em áreas ambientalmente frágeis e até então 
desocupadas. 

Posteriormente, durante a elaboração do Plano de 
Manejo de Dunas, foram realizados estudos mais consis-
tentes sobre as áreas consolidadas e foram indicadas áreas 
para expansão, como consta a seguir.

Fig. 69. Mapa dos perímetros urbanos e infraestrutura 2008. Fonte: MS, ME, PD, Open Street Layers. Fig. 70. Mapa dos perímetros urbanos de Mostardas 2008 em recortes. Fonte: MS, ME, PD, Open Street Layers.
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pERÍMETROS URBANOS 2011

Como explicado anteriormente, em 2011 foi elabo-
rado um Plano de Manejo de Dunas para o município que 
realizou um diagnóstico aprofundado da situação dos bal-
neários, abordando aspectos ambientais e de uso do solo 
de forma mais detalhada. Através deste material, foi rea-
lizada a delimitação de Áreas Urbanas Consolidadas, Áre-
as de Expansão Urbana e Áreas de Risco Socioambiental, 
como é possível visualizar nos mapas ao lado. 

Na versão da delimitação realizada em 2009, as áre-
as de Bacupari e Pai João não eram demarcadas e não ha-
via indicação de Zonas de Expansão ou Risco. Os mapas ao 
lado demonstram o mapeamento realizado pelo Plano de 
Manejo de Dunas de forma simplificada, abordando ape-
nas a questão da delimitação das áreas consolidadas e de 
expansão.. 

A delimitação destas áreas é de suma importância 
para o município, apesar de necessitar atualização. No 
caso de Bacupari, por exemplo, está prevista uma Área 
de Expansão ao Sul, entretanto, analisando as dinâmicas 
ambientais e socioeconômicas, a Prefeitura do município 
pôde verificar que a tendência do crescimento ocorre ao 
longo do acesso ao local, além de verificar que a área con-

solidada se expandiu entre 2011 e 2020. Além disso, nota-
-se que os mapeamentos apontam residências fora da área 
consolidada, questão que merece aferição considerando a 
sua proximidade com a delimitação da área consolidada.  

Posteriormente a estas delimitações, o município 
seguiu atualizando seus perímetros, como pode-se visua-
lizar nas páginas seguintes.

Fig. 71. Mapa dos perímetros urbanos de Mostardas 2011. Fonte: MS, ME, PMD, Open Street Layers. Fig. 72. Mapa dos perímetros urbanos de Mostardas 2011 em recortes. Fonte: MS, ME, PMD, Open Street Layers.
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2. 4. 2. pERÍMETROS vIgENTES
Atualmente os perímetros vigentes estão estabele-

cidos em diferentes Leis e datam de épocas diferentes. No 
caso da sede do município, o perímetro se manteve o mes-
mo desde o momento da aprovação do Plano Diretor de 
2009 (Lei N° 2594/2009). Entretanto a Zona de Expansão 
Urbana da sede do Município teve sua delimitação atuali-
zada em 2019 pela Lei N° 4034/2019, apenas delimitando 
as metragens para a sua demarcação. Neste sentido, res-
salta-se a manutenção da falta de definição da zona de ex-
pansão, que se mantém como um polígono sem qualquer 
relação espacial quanto à sua delimitação. 

No caso dos balneários do município, para os casos 
da Praia da Solidão, da Praia de São Simão e da Praia de Pai 
João, os perímetros se mantiveram os mesmos da época 
do Plano de Manejo de Dunas de 2011 - divididos em área 
urbana consolidada, área de expansão urbana e área de 
risco socioambiental. 

Para a área de Bacupari, houve uma atualização na 
forma da Lei N° 4034, que institui três Zonas na área e será 
detalhada neste material em um tópico específico sobre o 
Zoneamento de Bacupari. Já na área denominada Caiera, 
foi delimitada uma Zona de Uso Específico, principalmente 
para consolidar a situação existente e evitar a expansão da 

urbanização, visto que o principal uso do local é a pescaria. 
Neste sentido, recomenda-se fortemente que o mu-

nicípio continue a realizar o cadastramento socioeconômi-
co de suas localidades, para a partir dele consolidar seus 
perímetros e evitar o crescimento desordenado da cidade. 

Fig. 73. Mapa dos perímetros urbanos vigentes de Mostardas. Fonte: MS, ME, PMD, Open Street Layers. Fig. 74. Mapa dos perímetros urbanos vigentes de Mostardas em recortes. Fonte: MS, ME, PMD, Open Street Layers.
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2. 4. 3. plANOS SETORIAIS
Em adição às leis mencionadas das quais trataremos 

de forma mais detalhada, cabe mencionar que o município 
possui Planos Setoriais que versam sobre diversos temas, 
principalmente vinculados ao meio ambiente. A seguir, 
apresentamos resumidamente cada um dos planos.

plANO AMBIENTAl MUNICIpAl
O Plano Ambiental foi elaborado em 2010 com o 

objetivo de estabelecer um conjunto de medidas admi-
nistrativas e operacionais para implementação da política 
ambiental local e regional, além de identificar e analisar 
as questões ambientais mais relevantes para o município.

No plano, que deveria ser revisto a cada 4 anos, 
“Foram assinaladas as áreas de maior fragilidade ambiental, 

as áreas de incentivo a agricultura e a pecuária e aquelas de preser-
vação permanentes que possuem restrições aos usos e ocupação do 
solo.”(PAM, 2010)

Também foi recomendada a criação de Unidades de 
Conservação no sistema Lagoa dos Gateados, nos banha-
dos da Solidão e das Cacimbas, no sistema Lagoa da Re-
serva e adjacentes, por serem considerados pelo plano os 
principais remanescentes naturais do município. 

plANO MUN. dE gESTÃO INTEgRAdA dE RESÍdUOS SólIdOS
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi 

elaborado em 2012 com o objetivo de elaborar um diag-
nóstico sobre o tema, elencar possíveis soluções e indicar 
mecanismos de controle social para seu cumprimento. 
Neste sentido, o Plano propõe a implementação de um 
Sistema de Gerenciamento de Resíduos sob responsabili-
dade da Secretaria Municipal de Obras em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente. O Plano também estabelece metas e 
procedimentos para o Licenciamento Ambiental além de 
ressaltar a importância da Educação Ambiental descreven-
do também as ações necessárias para a sua execução. 

plANO MUNICIpAl dE SANEAMENTO BáSICO
Já o Plano de Saneamento Básico, elaborado em 

2013, pretendia apresentar um diagnóstico dos serviços de 
saneamento básico no município, estabelecendo objetivos 
e metas, bem como os programas, projetos e ações neces-
sárias.

O Plano apontou a então ausência de planejamento 
e a fragmentação do saneamento básico no município, res-
saltando a necessidade de mudanças no modelo de gestão 
do saneamento. Para melhor apresentar o diagnóstico e as 
ações necessárias, o Plano estabeleceu objetivos e metas 
para o sistema de abastecimento, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e resíduos sólidos e drenagem pluvial den-

tro do perímetro urbano e na zona rural, sempre estabe-
lecendo metas de curto, médio e longo prazo. Além disso, 
o plano indicou fontes de financiamento e mecanismos e 
procedimentos para avaliação sistemática das ações do 
PMSB. 

plANO dE MANEjO dE dUNAS
O Plano de Manejo de Dunas foi um estudo elabo-

rado em 2011 sobre o qual trazemos algumas informações 
neste material. Consta no relatório que o PMD  objetivava: 

“• Conservar o sistema de dunas costeiras do município de Mos-
tardas;

• Planejar e executar as atividades de manejo necessárias para 
harmonizar e integrar os usos antrópicos e funções ecológicas do siste-
ma de dunas; 

• Estabelecer diretrizes ambientais para o ordenamento territo-
rial das ocupações litorâneas; 

• Recuperar áreas degradadas; e 
• Valorizar o sistema de dunas em particular e o ambiente natu-

ral como um todo” (PMD,20110).
A área de atuação do Plano compreende a faixa cos-

teira marinha do município de Mostardas dividida entre 
Região Costeira Sul - compreendida desde o extremo nor-
te do Balneário São Simão até a divisa municipal sul entre 
Mostardas e Tavares, incluindo a Zona de Amortecimento 
PARNA Lagoa do Peixe - e a Região Costeira Norte - com-
preendida desde a divisa municipal norte entre Mostardas 
e Palmares do Sul até o extremo norte do Balneário São 
Simão. 

Segundo o Plano, a área de estudo de aproxima-
damente 85 hectares tem apenas 0,4% de área urbaniza-
da. Contudo, apesar do “elevado status de conservação” 
(PMD,2011), a área ocupada apresenta conflitos ambien-
tais e problemas em relação ao ordenamento territorial, 
tendo sido indicados no material do Plano ações gerais de 
conservação e manejo da área. 

Ao tratar das áreas urbanizadas e suas adjacências, o 
Plano apresentou ações específicas  de manejo por Balneá-
rio, descritas nas páginas a seguir. 

Além das áreas urbanizadas, o plano identificou  as 
localidades mistas de Coqueiro, Bacopari-mar, Veiana e 
Porto dos Casais como áreas da região costeira do Municí-
pio de Mostardas que não têm área urbana definida. Para 
estas localidades, o Plano sugere medidas de recuperação 
ambiental e contenção da urbanização.

A seguir, constam as recomendações para as áreas 
urbanizadas, no entanto, vale ressaltar que o Plano preten-
dia ampliar o processo técnico-participativo de manejo e 
conservação do sistema de dunas no município, prevendo 
uma avaliação geral no 5º ano de implantação com vistas 
a renovar o licenciamento. Neste sentido, recomendamos 
esta avaliação e sugerimos uma revisão do material de for-
ma a contemplar a situação atual do município.
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BAlNEáRIO MOSTARdENSE
No Balneário Mostardense, o Plano indica a manu-

tenção de apenas 3 dos 9 acessos à praia, nos acessos que 
serão mantidos se demarcou uma área lateral específica 
para manejo e em um deles recomendou-se a instalação 
de uma passarela. O Plano reforça a necessidade de manu-
tenção, implantação e monitoramento de drenagens plu-
viais. O estudo também indica a fixação de áreas com du-
nas desestabilizadas, medidas de controle na Área Urbana 
Consolidada, identificada nas Fig. 79 e 80, que, conforme o 
Plano, estão muito próximas as dunas primárias e por isso 
não deverão aumentar sua área construída. 

Além disso, o Plano recomenda a elaboração de um 
projeto específico para a estrada de acesso, com o conceito 
de “Estrada Parque”, visto que ela atravessa ecossistemas 
sensíveis como banhados, matas nativas e um grande siste-
ma de dunas, além de ter parte de sua extensão dentro do 
Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Neste sentido, o pró-
prio Plano de Manejo prevê um zoneamento para a área 
da estrada que está inserida dentro do Parque, propondo 
uma Zona de Uso Especial e uma Zona de Uso Extensivo 
em seus arredores.

É importante ressaltar que a delimitação das áreas 
urbanas consolidadas foi feita com base nos critério esta-

belecidos pela resolução 303 do CONAMA, a mesma que 
também classifica as Áreas de Preservação Permanente da 
zona costeira (300 metros) e das dunas. Também, para a 
delimitação da área urbana consolidada, utilizou-se como 
critério a região dos balneários, onde estão concentradas a 
maioria das ocupações, onde os processos de movimenta-
ção de areia estão mais estáveis e onde os conflitos socio-
ambientais são menores (PMD, 2011).

BAlNEáRIO pAI jOÃO
Para o Balneário do Pai João, o Plano indica a manu-

tenção dos 2 acessos à praia já existentes e a qualificação 
de um deles como acesso operacional, conforme a mesma 
metodologia proposta para o Balneário Mostardense. O 
Plano também indica a manutenção, implantação e moni-
toramento de drenagens pluviais e a fixação de áreas com 
dunas desestabilizadas.

Uma peculiaridade do Balneário do Pai João é a falta 
de acesso continental ao local, sendo todo o trânsito ne-
cessário realizado pela faixa de praia. Tendo em vista esta 
impossibilidade, o Plano recomenda a manutenção dos 
serviços básicos pela Prefeitura, juntamente de um con-
trole para que a área não se expanda e que se incentive 
através de um programa público a migração dos habitantes 
para Balneários com acesso continental. 
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Fig. 76. Mapa Balneário Pai João. Fonte: PMD.

Fig. 77. Mapa do Acesso ao Balneário Mostardense. Fonte: PMD.

Fig. 78. Mapa do Balneário Mostardense. Fonte: PMD.
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BAlNEáRIO SÃO SIMÃO
No Balneário São Simão, o Plano indica a manuten-

ção de apenas 3 dos 5 acessos à praia e reforça a neces-
sidade de manutenção e monitoramento de drenagens 
pluviais. O estudo também indica a fixação de áreas com 
dunas desestabilizadas - indicando urgência no entorno da 
Rua da Igreja.

Também foram recomendadas no Plano medidas 
de controle na Área Urbana Consolidada, indicando a pos-
sibilidade de adensamento nos locais de vazio dentro da 
Área Consolidada e a delimitação de Área de Expansão que 
permita a implantação de empreendimentos no local. No 
entanto, foram identificadas algumas ocupações isoladas 
do núcleo urbano e dentro da APP das dunas e dos 300 
metros com grande conflito ambiental. Neste caso foi su-
gerida a remoção e realocação das mesmas (PMD, 2011). 
Quanto ao acesso, o Plano recomenda conciliar as neces-
sidades de proteção ambiental das APPs junto e/ou próxi-
mas à estrada, com as necessidades de acesso da popula-
ção ao balneário, utilizando o conceito de “Estrada Verde”.

BAlNEáRIO SOlIdÃO
No Balneário Solidão o Plano indica a manutenção 

de 3 dos 6 acessos à praia, sendo recomendável a constru-
ção de um canal de drenagem no Acesso Central, além do 

monitoramento das drenagens pluviais existentes. 
O estudo indica a fixação de áreas com dunas de-

sestabilizadas, identificando o entorno do Bar do Tio Pe-
dro como uma área de alto risco socioambiental. Também 
foram recomendadas no Plano medidas de controle na 
Área Urbana Consolidada. No entanto, foram identificadas 
algumas ocupações isoladas do núcleo urbano, dentro da 
APP. Neste caso foi sugerida a remoção e realocação das 
mesmas (PMD, 2011). O acesso continental foi considera-
do pelo Plano como relativamente estável, levando a in-
dicação deste balneário como área prioritária para que a 
prefeitura promova a qualificação e ordenamento territo-
rial no local. 

BAlNEáRIO BACUpARI
O Plano identificou graves conflitos socioambientais 

no Balneário Bacupari, recomendando evitar a sua expan-
são além da área consolidada. Também foi indicada a proi-
bição da construção de novas casas e remoção gradual das 
existentes na faixa do istmo entre as duas lagoas, delimi-
tando a zona como de risco. Além disso, o plano recomen-
da o monitoramento da ocupação urbana e a implantação 
de mecanismos de planejamento do ordenamento territo-
rial. 
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Fig. 79. Mapa do Balneário São Simão. Fonte: PMD.

Fig. 80. Mapa do Balneário Bacopari. Fonte: PMD.

Fig. 81. Mapa do Balneário Solidão. Fonte: PMD.



2. 4. 4. MACROzONEAMENTO
A primeira versão do Macrozoneamento do Municí-

pio de Mostardas foi estabelecida pela Lei n° 2595/2009, 
dividindo o município da seguinte forma: 

“I - macrozona urbana: é a efetivamente ocupada ou já compro-
metida com a ocupação existente de parcelamentos urbanos implanta-
dos, ou em andamento, os quais concentram a infra-estrutura do Muni-
cípio, macrozona esta delimitada por lei municipal;

II - macrozona de expansão urbana: é a destinada à futura ocu-
pação com atividades urbanas;

III - macrozona rural: é a destinada a atividades eminentemente 
rurais, especialmente, exploração extrativa e agrícola, pecuária ou agro-
-industrial.”

Posteriormente, através da Lei n°  4035/2019 o Ma-
crozoneamento do município foi atualizado acrescentando 
através do Art. 7° a Macrozona de Orla Costeira do Mu-
nicípio e estabelecendo suas características e objetivos da 
seguinte forma:

“IV - Macrozona de Orla Costeira do Município de Mostardas: é 
caracterizada por:

a) área de Orla Marítima e Lagunar;
b) presença de um núcleo urbano;
c) migração flutuante;
d) atividade turística e pesca artesanal;
e) presença de acampamentos de pescadores;
f) presença de campos de dunas, campos arenosos e vegetação 

de restinga;
g) áreas urbanizadas no Balneário Mostardense, Praia de São 

Simão, Praia do Farol da Solidão e Praia do Pai João;
h) inserção na zona de amortecimento do Parque Nacional da 

Lagoa Peixe.
Parágrafo único. A Macrozona de Orla Costeira do Município 

tem como objetivos orientar as políticas públicas no sentido de::
a) garantir o livre acesso à paisagem costeira;
b) preservar a paisagem da orla;
c) preservar as áreas de restinga, campos arenosos e campos 

de dunas;
d) incentivar o potencial turístico;
e) incentivar a diversidade econômica e o desenvolvimento local;
f) apoiar as atividades turísticas no Município de Mostardas;
g) implantar equipamentos públicos, prioritariamente, nas áre-

as da saúde, educação e assistência social;
h) implantar meios e vias de transporte que possibilitem a inte-

gração com o restante do Município.” (Lei 4035/2019)

Vale comentar que o mapa de Macrozoneamento foi 
elaborado pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN) con-
templando, além das macrozonas, os perímetros urbanos 
vigentes, as localidades, os quilombos, a divisão distrital e 
algumas das características e dos condicionantes ambien-
tais do território. Destaca-se, ainda, que o mapa da Fig. 84 
ao lado foi atualizado, considerando as novas delimitações 

de perímetro em Caiera e Bacupari, desenvolvidas a partir 
de uma metodologia proposta e executada pela SEPLAN, a 
qual será descrita no próximo tópico. 

Ainda sobre o Macrozoneamento, juntamente com 
seu Mapa, considera-se que ambos podem servir de ponto 
de partida para a elaboração de um Plano de Desenvolvi-
mento Rural que verse sobre a ocupação do solo rural jun-
tamente com o Plano de Manejo de Dunas que abrange a 
área da Macrozona de Orla Costeira e que pode vir a ser 
atualizado pelo município para melhor se adequar às ne-
cessidades atuais.
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Fig. 82. Mapa do Macrozoneamento. Fonte: SEPLAN.
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2. 4. 5. zONEAMENTO BACUpARI
O zoneamento do Bacupari foi proposto pelo Muni-

cípio na forma da Lei 4034/2019 a partir de um extenso 
trabalho em que foram considerados o material elaborado 
pelo Plano de Manejo de Dunas de 2011, juntamente com 
materiais produzidos anteriormente pela FEPAM e um le-
vantamento socioeconômico realizado no local através da 
Secretaria de Coordenação e Planejamento.

O objetivo principal deste cadastramento foi, como 
consta no Relatório de Cadastramento, “a coleta de dados 
para um possível diagnóstico territorial, buscando com-
preender a real situação da ocupação do território com a 
finalidade de propor o uso e ocupação de forma ordenada, 
buscando também atender o que estebelece a Ação Civil 
Pública Ação Civil Pública nº 2009.71.000342885 e as leis 
municipais de ordenamento territorial” (PMM, 2020). Con-
forme consta no Relatório, foram realizados 630 cadastros 
com coleta de dados de 428 domicílios, ilustrados na Fig. 
85 abaixo.

Este material possibilitou que a Prefeitura propu-
sesse um novo Zoneamento para o local, considerando 
os condicionantes apresentados nas Figuras 85 e 86. Este 
novo zoneamento está descrito na Lei 4.034/2019, que 

demarca a Zona Consolidada com maior precisão - com 
base nos cadastros realizados e na malha viária existente 
-, além de propor uma Zona de Expansão e outra de Uso 
Específico, conforme pode ser visualizado na Figura 87. A 
Zona de Uso Específico foi proposta considerando as áreas 
remanescentes de restinga, as áreas de proteção perma-
nente e a possibilidade de uso racional para ecoturismo. 
Já a Zona de Expansão foi proposta para se desenvolver ao 
longo do eixo de acesso ao local, onde já existe parte da 
infraestrutura necessária, além da indicação de áreas não 
cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, indicando uma 
possível intenção de loteamento e/ou urbanização do local 
por parte dos proprietários.  

Esse é um processo técnico e administrativo que, 
junto a estudos ambientais, pode servir de exemplo para 
a redefinição e qualificação dos demais perímetros urba-
nos existentes no município para que estes sejam definidos 
com maior rigor, considerando o cadastramento socioeco-
nômico e respeitando as condições e restrições ambientais 
e outras características de cada localidade.

Fig. 83. Mapa socioeconômico Bacupari. Fonte: SEPLAN. Fig. 85. Mapa zonas Bacupari. Fonte: SEPLAN.

Fig. 84. Mapa meio ambiente e PMD Bacupari. Fonte: SEPLAN
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2. 5. dIAgNóSTICO dO plANO dIRETOR E 
dO plANO dE dESENvOlvIMENTO fÍSICO 
URBANO

 Além das legislações mencionadas nos tópicos an-
teriores, este material se propõe a analisar de forma mais 
aprofundada o Plano Diretor de Mostardas - estabelecido 
pela  Lei n° 2594 de 2009 - e o Plano de Desenvolvimento 
Físico Urbano do município - estabelecido pela Lei n° 2595 
de 2009 - que juntos dispõem sobre o uso e a ocupação 
do solo urbano estabelecendo o zoneamento e os regimes 
urbanísticos aplicáveis a cada zona da sede do município, 
além de estabelecer os parâmetros e diretrizes para o cres-
cimento e organização da cidade. 

zONEAMENTO URBANO
O zoneamento é um instrumento de gestão do ter-

ritório que delimita diferentes áreas conforme seu caráter, 
vocação e localização, sobre as quais incidem diretrizes de 
estruturação viária e de infraestrutura, densidades máxi-
mas, definição de usos e atividades permitidas e restrin-
gidas, além dos regimes urbanísticos correspondentes aos 
índices construtivos, alturas das edificações, taxa de ocu-
pação do solo e outros.

 

2. 5. 1. zONEAMENTO - pERÍMETRO URBA-
NO dA SEdE

Como mencionamos anteriormente, Mostardas pos-
sui um perímetro urbano disperso em diversas localidades. 
A sede do município tem o zoneamento vigente delimitado 
pelo Plano Diretor de 2009, e alterações posteriores, que 
não implicaram na revisão do zoneamento, mas sim dos 
usos e índices urbanísticos das zonas delimitadas.

Como consta no mapa ao lado (Fig. 88), a Sede está 
dividida em cinco Zonas regradas pela Lei nº 2595/2009 e 
atualizadas pela Lei nº 3529/2016, que estabelece: 

I - ZCH - Zona Centro Histórico;

II - ZM1 - Zona Mista 1;

III - ZM2 - Zona Mista 2;

IV - ZM3 - Zona Mista 3;

V - ZM4 - Zona Mista 4.”

A delimitaçao da Zona de Centro Histórico constitui 
uma importante diretriz municipal, visto que além de in-
dicar preocupação com o patrimônio histórico, também 
demarca sua localização. As demais demarcações apresen-
tam poucas diferenças, estando as principais delas vincu-

ladas às alturas e usos permitidos, sendo a Zona Mista 4 a 
mais permissiva. 

Além das mencionadas, a Lei nº 2448/2008 estabe-
lece a Zona de Expansão Urbana descrita como: 

“Art. 3º A Zona de expansão urbana é uma área de terras circun-
dando o Perímetro Urbano acima definido, a qual é destinada a futura 
expansão do perímetro urbano com vistas a fracionamentos e ocupação 
urbana, obedecidas as Leis pertinentes.

Art. 4º A zona de expansão urbana, doravante, terá todas as res-
trições e obrigações da Zona Urbana na ocupação do solo, com exceção 
da obrigatoriedade do pagamento do IPTU.” (Lei nº 2448/2008)

Esta lei estabelece um perímetro de expansão de 
formato retangular, delimitado de forma arbitrária sem 
a utilização de referenciais espaciais presentes no local. 
Esta delimitação dificulta a visualização do perímetro, bem 
como dificulta a aprovação e fiscalização de empreendi-
mentos na zona por parte do município. 

Também consta no mapa do Zoneamento áreas de-
nominadas “Locais de Intervenção”, entretanto, não consta 
na legislação municipal qualquer indicação sobre a finali-
dade ou diretrizes para estes locais. Sobre esta questão, 
consideramos imprescindível esclarecer estes aspectos 
caso se almeje manter esta delimitação no zoneamento da 
sede do município. 

Fig. 86. Mapa zoneamento da sede de Mostardas. Fonte: PDFU.
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REgIME URBANÍSTICO
O Regime Urbanístico diz respeito às normas ou re-

gras relativas à densificação populacional da cidade; às ati-
vidades ou usos que podem ser instalados; aos dispositivos 
de controle das edificações, que definem o tamanho e a 
forma que os prédios podem ter.

Em Mostardas, o regime urbanístico é estabelecido 
para as Zonas mencionadas no tópico anterior, conforme 
consta na Tabela abaixo (Fig. 89). Os Índices de Aprovei-
tamento propostos estão vinculados ao uso da edificação, 
diferenciando o regime para uso Residencial, Comercial e 
de Serviços e Industrial. A vinculação do regime ao uso não 
é indicada, visto que pode ocasionar diversos problemas 
quanto à aprovação de projetos, considerando que as edi-
ficações podem sofrer alterações em seu uso, acarretando, 
por exemplo, na incompatibilidade do índice original com 
o novo uso.

Destacam-se, também, os altos Índices de Aprovei-
tamento - mais adequados a zonas urbanas de alta den-
sidade e verticalidade - que não apresentam compatibi-
lidade com as alturas máximas permitidas no município. 
Utilizando como exemplo um lote médio de 300m² situado 
na Zona do Centro Histórico com uma taxa de ocupação de 
80% - vigente em todas as zonas demarcadas - e IA máximo 
de 4, seria possível construir 5 pavimentos, enquanto que 
o máximo permitido é de 2 pavimentos. Outra questão é 

a ausência de regime urbanístico na zona de expansão ur-
bana, que dificulta ainda mais a aprovação de projetos na 
zona. 

Considerando os pontos acima mencionados, reco-
menda-se a revisão do regime urbanístico no município, 
adequando os índices e as alturas de acordo com o perfil e 
as necessidades da cidade. 

pARCElAMENTO dO SOlO
O parcelamento do solo urbano define o tamanho 

dos lotes e os espaços ocupados e é regrado a nível federal 
pela Lei nº 6766/1979, que estabelece que o mesmo po-
derá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 
observadas as disposições da Lei e as das legislações esta-
duais e municipais pertinentes. 

Em âmbito municipal, Mostardas possui a Lei nº 
2596/2009, que versa sobre o Parcelamento do Solo. A lei 
indica locais que não poderão ser parcelados ou ocupados 
por condomínios, estabelece as responsabilidades quan-
to à execução de infraestrutura em caso de loteamento, 
define larguras para as vias de comunicação, entre outros. 
Além disso, a lei estabelece a área máxima de 15.000m² 
para os quarteirões e a extensão máxima de 150m e lar-
gura máxima de 100m. Quanto ao tamanho dos lotes, vale 
a área mínima de 125m² e frente mínima de 5 metros por 
lote conforme estabelecido na Lei nº 6766/1979.

Fig. 87. Tabela Regime Urbanístico de Mostardas. Fonte: PDFU. Fig. 89. Mapa zoneamento de alturas máximas da sede de Mostardas. Fonte: PDFU.

Fig. 88. Mapa zoneamento de alturas máximas da sede de Mostardas. Fonte: PDFU.
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2. 6. IMpACTOS AMBIENTAIS
Como já mencionado nas seções do Diagnóstico Am-

biental, o município de Mostardas é um território ambien-
talmente sensível, por isso se faz importante incorporar à 
revisão do Plano Diretor algumas das questões ambientais 
enfrentadas pelo poder público municipal, como o lixo e 
o saneamento ambiental - conforme foi tratado no tópico 
de Infraestrutura -, além das ACPs, que serão tratadas de 
forma mais detalhada a seguir. 

2. 6. 1. AÇõES CIvIS púBlICAS
A Ação Civil Pública (comumente chamada de ACP) é 

um tipo de ação jurídica prevista na legislação brasileira na 
Lei n° 7.347/85 destinada à proteção de direitos difusos e 
coletivos. Neste material, apresentam-se as ACP propostas 
pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul ao município 
de Mostardas, que vem buscando responder aos questio-
namentos de forma ativa. O Antigo Lixão, por exemplo, foi 
objeto de ACP e hoje encontra-se licenciado pela FEPAM, 
assim como a Unidade de Transbordo. 

Outra ACP relevante no município é a de “ocupação 
irregular de dunas”, iniciada em 2009. A partir desta ACP, 
o município desenvolveu o Plano de Manejo de Dunas - 

exposto de forma resumida neste material -, que elaborou 
um estudo detalhado em diversas áreas ambientalmente 
sensíveis do município e estabeleceu diretrizes para o seu 
manejo. 

Vale ressaltar que também foram adotadas diversas 
medidas desde 2017, como o pedido de licenciamento da 
estrada do Balneário Mostardense junto ao IBAMA, a ela-
boração de um Projeto da Licença Única para a atividade 
de Manejo de Conflitos de Urbanização, Campos Arenosos 
e Dunas junto a FEPAM, a emissão de diversas vistorias 
quanto à localização de lotes em área urbana consolidada, 
a participação nos debates sobre o Zoneamento Ecológico 
Econômico Estadual e nos debates do Plano de Bacia do 
Litoral Médio, a execução de atividades de fiscalização nos 
balneários, entre outras medidas. Motivados por esta mes-
ma ação, também foram elaborados o Macrozoneamento 
do município, a delimitação de área urbana no Bacupari 
- objeto de outra ACP específica sobre a área - e a delimi-
tação de área de interesse específico na Caieira - também 
objeto de ACP específica. 

Neste sentido, destacamos os esforços recentes des-
pendidos pelo município a fim de melhor planejar o seu 
território, buscando contemplar a proteção do meio am-
biente em ações de planejamento territorial e urbano.

Fig. 90. Mapa das ACPs na sede de Mostardas. Fonte: SEPLAN. Fig. 91. Mapa das ACPs em Mostardas. Fonte:  SEPLAN.
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2. 7. pROjETOS ESTRATégICOS
O Plano Diretor, além de definir as regras para os 

proprietários privados ocuparem e edificarem o território, 
também define diretrizes e ações para o Poder Público. A 
gestão deve fundamentar as suas políticas e intervenções 
sobre o território baseadas nas definições do Plano Diretor. 
Nesse sentido, a identificação de projetos de longo prazo, 
estratégicos para o desenvolvimento da cidade, são ele-
mentos que devem constar na revisão do Plano Diretor.

Identificamos alguns projetos estratégicos existen-
tes, em andamento ou potenciais que listamos a seguir.

2. 7. 1. pARQUE EólICO
A região onde está localizado o município de Mos-

tardas é de grande potencial para geração de energia eóli-
ca, conforme consta no Atlas Eólico Gaúcho, publicado em 
2014, Mostardas tem um potencial de geração de energia 
eólica de 3,8GW. Há grande interesse de implantação de 
um Parque Eólico no município, com previsão de instala-
ção de 8 torres anemométricas. É necessário ressaltar, no 
entanto, que o Parque Nacional da Lagoa do Peixe pode vir 
a apresentar restrições quanto à implantação desta infra-
estrutura, portanto é imprescindível que o município rea-
lize o planejamento de seu território de forma a embasar 
futuras decisões que viabilizem o desenvolvimento dessa 
atividade de forma compatível com as demais atividades e 
características do território.    

2. 7. 2. pARQUE fOTOvOlTAICO
A região onde está localizado o município de Mos-

tardas tem potencial para geração de energia fotovoltaica, 
contando inclusive com projetos de desenvolvimento no 
setor. Neste sentido, ressalta-se a importância do plane-
jamento territorial para embasar futuras decisões, com o 
objetivo de compatibilizar essa atividade com as demais 
presentes no município.

2. 7. 3. ROTA hIdROvIáRIA
Em 2013 foi desenvolvido um Estudo de Viabilida-

de Técnico Econômica e Ambiental para a Hidrovia Brasil-
-Uruguai. Neste estudo, foi proposta uma rota hidroviária 
de quatro trechos: o Trecho I abrangeria do Rio Jacuí ao Rio 
Gravataí com uma extensão de 459km, o Trecho II abran-
geria do Lago Guaíba ao Rio Camaquã com uma extensão 
de 341 km e o Trecho III abrangeria do Canal São Gonçalo 
à Lagoa Mirim com uma extensão de 302km e o Trecho IV 
abrangeria do Rio Uruguai ao Rio Ibicuí, com uma extensão 
de 420km. Conforme consta no mapa ao lado - apresenta-
do no estudo mencionado - Mostardas estaria inserida na 
rota da Hidrovia no Trecho II a partir de sua localização na 
costa da Lagoa dos Patos. No entanto, não há infraestrutu-

ra de Portos no município e a sua implantação está prevista 
para o município de Palmares do Sul - o que também de-
penderia de grandes investimentos. 

A hidrovia se apresenta como uma alternativa de de-
senvolvimento muito interessante para o município, visto 
que o projeto pretende incrementar o transporte median-
te acesso a novos terminais e melhorar a navegabilidade 
dos canais, além de ter uma previsão de carga incremental 
a curto, médio e longo prazo.

Fig. 92. Mapa da Carta Náutica 2140. Fonte: Carta Naútica 2140, IBGE.
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Fig. 93. Sistematização da Oficina 24/06/2021.Fig. 94. Foto da Oficina 24/06/2021.

potencial agropecuário

potencial industrial

potencial turístico
qualidade de vida

extensão e diversidade do território

potencial ambiental

faróis

história

potencial de energia eólica

meio ambiente e natureza preservados

saúde

povo acolhedor

pontos turís�cos

paisagens lindas

Lagoa do Bacupari

cidade açoriana

Localização entre o mar e a lagoa

Arroio do Barquinho

Parque Nacional

Dunas

patrimônio histórico

turismo de pesca

praias e lazer

cultura

melhor carne de cordeiro do mundo

melhor arroz do mundo

volta do sen�mento de pertencimento

reformas e manutenção dos prédios públicos

educação

limpeza

senso comunitário
recentes inves�mentos

manutenção das estradas vicinais

vida pacata, qualidade de vida e sossego

grande produção de grãosterritório plano

pecuária de qualidade

força do agronegócio

baixo custo de vida

oportunidade de trabalho para pessoas com pouca escolaridade

fácil manuseio do solo

clima favorável a diversas culturas agrícolas

baneabilidade do mar e lagoas

gestão

economia

infraestrutura
legislação

extensão territorial meio ambiente

infraestrutura de turismo

construções em APP crescendo nos balneários

saneamento básico

infraestrutura urbana
estrada RSC101

calçamento

níveis das águas da Lagoa Azul Bacupari

estradas vicinais

ruas esburacadas

infraestrutura rural

dificuldade nos distritos

ausência total de fiscalização sobre a legislação vigente

legislação an�ga e inadequada ao município

falta de planejamento dos balneários

código de obras confuso

falta de incen�vo ao comércio

crescimento urbano desordenado

falta de legislação para regularização das construções irregulares

falta de planejamento nos inves�mentos públicos

falta de inves�mento
regularização fundiária

regularização balneários

falta de apoio ao produtor rural falta de interesse nas energias renováveis

imposição de leis ambientais devido ao  PNLP

conscien�zação e orientação sobre des�no do lixo

licenciamento dos balneários

licenças ambientais em especial para Parque Eólico

habitação desordenada

cemitério local

acesso aos faróis

arborização

dificuldades no descarte de resíduos

falta de emprego para população sem capacitação técnica

internet e telefonia móvel com problemas

escoamento de águas

falta de incen�vo a cultura local

falta de mais oportunidades de emprego para jovens

falta de u�lização de parte histórica da cidade

segurança

manutenção de praças e espaços públicos

sinalização urbana de trânsito

sinalização urbana

 fiscalização do uso do solo urbano

falta de inves�mento em roteiro e turismo étnico-cultural

uso desregrado de áreas de proteção ambiental

falta de incen�vo ao turismo

fiscalização e cumprimento das leis por parte da administração pública

falta de diversidade em transportes

Quais os maiores PROBLEMAS da cidade?

Quais as maiores QUALIDADES da cidade?3. pARTICIpAÇÃO
3. 1. EvENTO COlETIvO

No dia 24 de junho de 2021, entre 18h30 e 20h30, 
foi realizada uma Audiência Pública para a Revisão do Pla-
no Diretor de Mostardas, incluindo a prática da “Oficina de 
Construção Coletiva: Entender a Cidade”.

A atividade foi promovida pelo Município e coorde-
nada pela equipe técnica da 3C Arquitetura e Urbanismo. 
Participaram os arquitetos Tiago Holzmann da Silva (de 
maneira remota), Leonardo Damiani Poletti e Elisa Escos-
teguy Utzig (presencial).

O objetivo principal do evento foi abrir um espaço 
qualificado para que a comunidade contribuísse para a 
análise e entendimento da cidade, além de subsidiar a ela-
boração do estudo técnico do Plano Diretor de Mostardas 
com dados e opiniões.

A participação da comunidade se deu de modo hí-
brido, ou seja, presencial e remoto. A atividade presencial 
ocorreu no Auditório Municipal Mathias Azambuja Velho, 
onde foram adotados todos os protocolos de saúde, além 
de lotação máxima limitada a 50 participantes. Já a ativida-
de remota se deu através da transmissão ao vivo pelo per-
fil do Facebook do Município (https://www.facebook.com/
mostardas.rs.gov.br) da apresentação e oficina realizadas 
no auditório, onde foi aberta a oportunidade de interação, 
perguntas e participação efetiva dos participantes. A grava-
ção do evento segue disponível no site do Município.

Participaram cerca de 30 pessoas no evento presen-
cial e 60 de forma remota. O perfil dos participantes foi 
de técnicos e gestores municipais; lideranças associativas, 
profissionais e empresariais; lideranças comunitárias e mo-
radores da cidade.
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Habitação
4

Infraestrutura
5

Projetos Estratégicos
6

Meio ambiente e Paisagem
1

Turismo e Patrimônio
2

Ordenamento territorial e urbano
3

• Plano de Desenvolvimento Rural
• Aproveitar o nosso ecossistema de maneira sustentável
• Arborização urbana em espaços públicos
• Saneamento básico
• Diálogo do poder público municipal com órgãos ambientais
• Definir e consolidar áreas produ�vas respeitando a lei 12651/2012
• Incen�var a preservação consciente
• Manejo e recuperação ambiental das margens das lagoas e banhados
• Fiscalização nos balneários, evitando construções irregulares em APP
• Zoneamento da Lagoa do Bacupari e Balneários
• Plano de Proteção Ambiental
• Execução da polí�ca de resíduos
• Realizar a integração do meio ambiente com o produtor rural
• Manutenção do PNLP e preservação das áreas naturais
• Melhor análise da situação dos balneários
• Valorizar a paisagem através da preservação do meio ambiente
• Evitar a poluição das águas

• Regularização fundiária
• Loteamentos em bairros de baixa renda na cidade
• Programa de habitação social (financiamento direto) e sistema de 
construção horizontal
• Concessão de uso de bem público
• Polí�cas de crédito para facilitar aquisição de imóveis de baixa renda
• Definir áreaspara ocupação com moradias no interior ou próximos de 
locais turís�cos
• Inves�r em auxílio para construção ou melhoria de moradias
• Plano de Habitação
• Demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social para habitação de 
baixa renda
• Buscar programas do governo federal para as famílias carentes
• Criação de um departamento para habitação na Secretaria de Obras

• Saneamento básico
• Estação de Tratamento de Esgoto
• Calçamento
• Pavimentação
• Concha acús�ca no parcão
• Melhorar espaços públicos, parques, praças, acesso à praia e à lagoa
• Rede e tratamento de esgoto do município
• Preservação e manutenção de prédios públicos
• Planejamento e con�nuidade de projetos
• Incorporação da área do aeródromo ao patrimônio municipal
• Reserva de área de interesse público para viabilizar acesso a Lagoa 
do Fumo
• Soluções alterna�vas para o esgotamento sanitário
• Centralizar as a�vidades como saúde e escolas
• Facilitar a abertura de ruas em loteamentos urbanos em novas 
ocupações
• Melhoria do acesso ao município
• Qualificar através de infraestrutura 
• Esgotamento cloacal
• Melhorar o acesso aos balneários 

• Projetos de educação superior e técnica, principalmente ligados ao 
agro, emprego e geração de renda
• Cursos e oficinas
• Explorar potencial agrícola
• Busca e defesa de ligação a seco Rio Grande - São José do Norte
• Indústrias com a matéria prima que geramos no município
• Ordenamento da orla dos balneários
• Projetos ligados ao Parque Nacional
• Adquirir o prédio da coopera�va para centralizar as a�vidades do 
governo
• Explorar potencial de energia eólica
• Explorar potencial de energia fotovoltaica
• Criar estratégias para execução dos planos e projetos
• Atracadouro na Lagoa dos Patos
• U�lização do turismo para retorno para o município
• Inicia�vas público-privadas
• Projetos em saúde
• Inves�r mais em geração de renda e empregos
• Inves�r em propaganda apresentando as potencialidades do 
município
• Projetos estratégicos de energia solar 

• Rota turís�ca urbana e rural
• Plano Municipal de Turismo e Cultura
• Explorar de maneira ordenada as variantes turís�cas 
• Melhorias em estradas de acesso aos pontos de interesse turís�co
• Divulgação
• Infraestrutura com pontos de apoio ao turismo
• Incen�var esportes aquá�cos
• Capacitar a comunidade para geração de renda
• Levantamento e conservação de prédios históricos
• Inves�mento em sinalização 
• Valorizar os aspectos culinários tradicionais do município
• Valorização cultural e turís�ca de todo território
• Inicia�vas público-privadas
• Revitalizar o centro histórico
• Melhorar a estrada RSC-101

• Plano Diretor
• Plano de Desenvolvimento Rural
• Regularização fundiária
• Delimitar um marco de adequação de loteamentos e parcelamentos
• Organizar a expansão da cidade e praias
• Proteção do centro histórico
• Delimitar e regularizar perímetros urbanos já existentes
• Delimitar zoneamento agrícola da área já consolidada
• Zoneamento eólico
• Ações para o desenvolvimento de forma ordenada
• Zoneamento da Lagoa do Bacupari e Balneários
• Mapeamento dos bairros com sinalização
• Fiscalização do uso do solo
• Ordenamento territorial da sede
• Desburocra�zação dos processos legais para loteamentos 
• Cumprimento da legislação quanto aos loteamentos
• Delimitação dos locais considerando expansão urbana e inves�mento 
no turismo
• Mais recursos do governo estadual

Em uma perspectiva realista de médio prazo (3 a 5 anos), como deve ficar, qual principal ação a ser realizada, o que tem que 
melhorar em cada uma dessas dimensões?

3. 1. 1. dESCRIÇÃO dAS ATIvIdAdES
A apresentação do diagnóstico foi realizada pelo arq. 

Tiago, sendo transmitida por chamada de vídeo aos pre-
sentes no auditório e reproduzida integralmente aos parti-
cipantes online. Foi feita uma breve explanação a respeito 
das etapas de planejamento urbano e as peças que com-
põem um Plano Diretor, bem como seus objetivos, princí-
pios e temas prioritários. Em seguida foi apresentado, de 
maneira resumida, os temas abordados no diagnóstico do 
município, incluindo aspectos ambientais, socioeconômi-
cos, urbanos e legais.

Após a apresentação do diagnóstico foi ministrada a 
Oficina de Construção Coletiva, sendo que a mesma tam-
bém foi disponibilizada para a participação presencial e 
remota. No auditório, os arquitetos Leonardo e Elisa expli-
caram como a atividade seria desenvolvida: os presentes 
receberam fichas onde registraram suas contribuições. Já 
os participantes via Facebook poderiam enviar suas con-
tribuições na caixa de mensagens da transmissão e seriam 
registradas pelo Arq. Tiago.

Na primeira parte da oficina, foi solicitado que fos-
sem registrados os maiores problemas e qualidades da ci-
dade, na óptica de cada participante. Após alguns minutos, 
foram recolhidas as fichas e feita a leitura de parte delas.

Na segunda parte da oficina, foi solicitado que fos-
sem registradas as impressões de cada participante no 
que se refere às seguintes dimensões: 1. meio ambiente 
e paisagem; 2. turismo e patrimônio; 3. ordenamento ter-
ritorial; 4. habitação social; 5. infraestrutura; e 6. projetos 
estratégicos e especiais. Da mesma forma, após alguns mi-
nutos, foram recolhidas as fichas e feita a leitura de parte 
delas. Nos gráficos a seguir estão registradas as respostas e 
contribuições da comunidade. 

ENCAMINHAMENTOS DA OFICINA
Ao final da oficina foi aberta a palavra à questiona-

mentos e contribuições adicionais dos presentes. Após a 
conclusão deste momento, foi encerrada a atividade.

Antes, os arquitetos da 3C deixaram registrado que 
todas contribuições, tanto dos participantes presenciais 
como os remotos seriam tabuladas e disponibilizadas à co-
munidade, além de constar na entrega final da etapa de 
diagnóstico, sendo peça fundamental para embasamento 
das orientações a serem seguidas na Revisão do Plano Di-
retor de Mostardas. Também foi reforçada a possibilidade 
de participação através de um questionário online, que foi 
disponibilizado para resposta de toda comunidade entre 
os dias 16/06/2021 e 01/07/2021. Da mesma forma, todas 
contribuições através do questionário serão tabuladas e os 
resultados disponibilizados e incluídos no diagnóstico. 

Fig. 95. Sistematização da Oficina 24/06/2021.
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3.9%

3.1%

4.7%

3.9%
1.6%

6.3%

PRINCIPAL OCUPAÇÃO

Funcionário Público (29.1%)
Empresário (14.2%)
Comércio/serviços (10.2%)
Aposentado (9.4%)
Estudante (7.1%)
Trabalhador Rural (6.3%)
Indústria (3.9%)
Produtor Rural (3.1%)
Dona de Casa (4.7%)
Autônomo (3.9%)
Arquiteto e Urbanista (1.6%)
Outros (6.3%)

15%

36%

40%

9%

RENDA FAMILIAR

Até R$ 1.000,00
Entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00
Entre R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00
Mais de R$ 10.000,00

4%
9%

69%

18%

FAIXA ETÁRIA

Até 18 anos
Entre 19 e 24 anos
Entre 25 e 60 anos
Mais de 60 anos
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Fig. 96. Sistematização dos resultados do Questionário Online. Fonte: Questionário Online, dos autores.

3. 2. QUESTIONáRIO ONlINE
Foi aplicado um questionário online através da Pla-

taforma Google Forms com o objetivo de coletar as opini-
ões dos moradores do município para ajudar na elaboração 
dos estudos para a revisão do Plano. As respostas foram 
coletadas entre o dia 14/06/2021 e o dia 01/07/2021, ob-
tendo 125 respostas de moradores de diversas localidades 
do município, abrangendo diferentes faixas etárias, de ren-
da e ocupações. Os resultados estão tabulados nas figuras 
constantes nesta página e na página seguinte.  
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PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESPECIAIS É importante que o município incen�ve as 
a�vidades econômicas já presentes no território.

É importante que o município 
colabore na diversificação das 
a�vidades econômicas no território.

A inclusão do município em rotas hidroviárias (via
Lagoa dos Patos) seria benéfico para a economia local.

Seria interessante para o município realizar
um estudo sobre o potencial do território
para a implantação de infraestruturas de

geração de "energia limpa" (eólica, solar...).
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INFRAESTRUTURA
O poder público deve ser responsável

pelo transporte para a população acessar
equipamentos de educação, saúde e lazer.

É importante que todas as áreas urbanizadas 
tenham acesso às infraestruturas básicas.

A coleta e tratamento de esgoto deve 
ser uma prioridade para o Município.

O abastecimento de água potável é 
sa�sfatório em todas as áreas urbanas.

O abastecimento de energia elétrica é 
sa�sfatório em todas as áreas urbanas.

A pavimentação é sa�sfatória 
em todas as áreas urbanas.

Atualmente o município encontra-se 
bem servido de equipamentos de saúde.

Atualmente o município encontra-se bem
servido de equipamentos de educação.

Atualmente o município encontra-se
bem servido de equipamentos de lazer.

O transporte público é
sa�sfatório na sede do município.

Os equipamentos públicos existentes são
facilmente acessados pela população.

O transporte público é sa�sfatório
entre as zonas urbanas e distritos. 0%
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HABITAÇÃO SOCIAL
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É  importante conciliar a regularização 
fundiária e a construção de novas moradias 
com a preservação do meio ambiente.

Devem ser realizados levantamentos socioeco
nômicos em todas as localidades do município.

As áreas irregulares devem ser avaliadas 
e se possível regularizadas e urbanizadas.

Precisamos relaocar as ocupações 
em áreas inadequadas ou de risco.

É importante priorizar as áreas já com infraes
trutura para a execução de novas moradias.

É importante prever as áreas para
implantação de habitação social.

O município deve implantar o acesso à assistência 
técnica à moradia para as famílias de baixa renda.

ATIVIDADES E PERÍMETRO URBANO
É errado u�lizar o dinheiro dos impostos para

complementar a infraestrutura dos loteamentos
(água e luz, transporte, saúde e educação).

A urbanização deve respeitar o meio ambiente.

É importante priorizar as áreas já consolidadas 
para execução de novas construções.

Precisamos evitar as ocupações em áreas 
de risco e impróprias para construção.

É importante consolidar os núcleos 
urbanizados existentes, delimitando 
seus respec�vos perímetros urbanos.

A consolidação dos núcleos urbanizados implica 
em dotá-los de infraestruturas essenciais.

É necessário realizar um zoneamento das áreas urbanas
indicando os usos e diretrizes para a ocupação do solo.

É necessário realizar um zoneamento das áreas rurais
indicando os usos e diretrizes para a ocupação do solo.

Os donos dos loteamentos devem ser os
únicos responsáveis pela infraestrutura.

Não é benéfico implantar loteamentos
afastados da infraestrutura da cidade.
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TURISMO

O Município deve realizar um estudo e
um cadastro das edificações históricas.

Deve haver planejamento e incen�vo ao turismo no município.

O município deve elaborar um Plano de Turismo.

Para incen�var o turismo é importante que 
sejam desenvolvidas estratégias regionais 
com outros municípios da região.

O turismo responsável depende do 
diálogo com as instâncias municipais e 
com os órgãos de controle ambiental.

Para viabilizar o turismo é necessário garan�r o acesso da
população local e dos turistas aos locais de interesse.

O turismo deve ser desenvolvido em
bases comunitárias, incen�vando a

geração de renda para a população local.

O turismo deve valorizar o
Patrimônio Ambiental, Cultural e
Histórico presente no território.
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MEIO AMBIENTE

As instâncias ambientais (ICMBio,
FEPAM, Secretaria do Meio Ambiente)

são órgãos acessíveis para a população.

A população de Mostardas reconhece 
o valor ambiental de seu território.

O meio ambiente e a paisagem de Mostar das é uma 
riqueza que deve ser explorada de forma sustentável.

O diálogo com as instâncias ambientais 
é essencial para desenvolver um plane- 
jamento urbano e rural responsáveis.

A preservação do meio ambiente 
é um tema importante para o 
planejamento municipal.

É essencial que o regramento das a�vidades urbanas e rurais
sejam compa�vel coma preservação do meio ambiente.

Deve haver regras e limites claros para
a ocupação e produção na área rural.

As a�vidades de produção rural
apresentam conflitos eventuais com as

áreas de importância ambiental.
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RELAÇÃO DAS TENDÊNCIAS DE PRIORIDADE SOBRE DETERMINADOS TEMAS 

Fig. 97. Sistematização dos resultados do Questionário Online. Fonte: Questionário Online, dos autores.
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4. CONClUSõES
O objetivo do trabalho desenvolvido é fundamen-

tar a revisão do Plano Diretor do Município de Mostardas, 
apresentando um diagnóstico consistente e indicando 
quais são os principais temas a enfrentar na revisão da le-
gislação. 

A partir da conclusão desse trabalho, o Município 
deverá desenvolver as próximas etapas da revisão do Pla-
no Diretor, com envolvimento de gestores e equipe técnica 
própria ou, conforme conveniência administrativa, licitar 
contratação de empresa especializada em urbanismo e 
planejamento ou estabelecer relação de parceria com al-
guma instituição experiente na área.

O Plano Diretor tem caráter de longo prazo, para 
além de uma gestão administrativa de 4 anos. Pode se 
transformar no principal instrumento de continuidade das 
políticas municipais e, por exigir quorum qualificado na Câ-
mara, sua alteração deve ser eventual, emprestando um 
caráter de permanência e longevidade para seu texto e, de 
certa forma, dificultando sua permanente alteração para 
atender a interesses muito específicos ou falsas urgências.

A seguir, como conclusão, apresentamos conceitos e 
diretrizes que devem pautar o trabalho técnico e as discus-
sões públicas acerca do novo Plano, baseadas nos dados, 
nas análises e nas atividades de participação da comuni-
dade.

4. 1. CONCEITOS E dIRETRIzES pARA A 
REvISÃO dO plANO dIRETOR dE MOSTAR-
dAS    

4. 1. 1. SIMplIfICAR E UNIfICAR A lEgIS-
lAÇÃO

• Mais Fácil de Entender - Mais Fácil de Atender
A simplificação da legislação tem o objetivo de 

torná-la acessível para todos, facilmente compreensível e 
aplicável. O texto jurídico e técnico deve ser claro, direto 
e didático, não deixando margens de interpretação, para 
que todos compartilhem exatamente da mesma compre-
ensão. A simplificação não significa redução, flexibilização 
ou incompletude, mas sim objetividade, assertividade e 
transparência do texto e das suas intenções. A minuta do 
projeto de Lei deve ser acompanhada de mapas e planilhas 
e demais anexos necessários à facilitação da compreensão 
e consistência do Plano. 

• Integrar e unificar a legislação
O Plano Diretor é a lei que rege os planos setoriais 

e outros desdobramentos normativos, técnicos e legais. É 
considerado uma lei “guarda-chuva”, pois é abrangente e 
deve conceituar e orientar a elaboração de todas as de-

mais leis e ações do município sobre o seu território. 
Nesse sentido, nossa avaliação é de que o Município 

necessita não apenas da revisão do Plano Diretor vigente, 
mas sim de uma consolidação de toda a legislação que 
faça referência à organização espacial e territorial da ci-
dade. A revisão do plano é a oportunidade de integrar e 
unificar a legislação, trazendo para dentro do texto da lei 
do Plano Diretor uma série de outras leis, decretos e es-
tudos que estão dispersos, alguns inclusive, contraditórios 
entre si.

Entre outras, podemos listar as seguintes leis, decre-
tos ou estudos que devem ser incorporados ao texto da 
minuta de revisão do Plano Diretor:

 > Perímetros urbanos: os perímetros urbanos devem 
ser estudados e redesenhados de acordo com diversos 
condicionantes já relatados. Deve ser constituído um ca-
pítulo ou seção ou anexo exclusivamente para a descrição 
dos perímetros urbanos da sede e localidades que devem 
ser complementados por uma mapa preciso de seus no-
vos limites. A delimitação dos perímetros urbanos dentro 
do Plano Diretor garante mais estabilidade e permanência, 
está menos sujeito à mudanças “de ocasião” para atender 
a demandas ou interesses muito específicos de um ou ou-
tro proprietário. 

> Plano de Manejo de Dunas: incorporar na revisão 
do PD os itens do plano de dunas no que houver relação 
aos seus aspectos espaciais, restrições de ocupação e de-
mais proposições que tenham interferência espacial e ter-
ritorial.

> Macrozoneamento territorial: o macrozoneamen-
to estabelecido pela Lei n°  2592/2009 e atualizado pela Lei 
n°  4035/2019 deve ser revisada e incorpora na revisão do 
PD, incluindo também seu mapa revisado entre os Anexos 
do Plano. 

> Zoneamento de Bacupari: o zoneamento da loca-
lidade de Bacupari deve ser incorporado no zoneamento 
e no macrozoneamento do município, passando a constar 
junto de um mapa ilustrando a sua delimitação na revisão 
do plano diretor, garantindo maior estabilidade ao regra-
mento. 

> Plano de Desenvolvimento Físico Urbano: o PDFU 
estabelecido pela Lei n° 2595/2009, define o zoneamento 
e os regimes urbanísticos na sede do município e deve ser 
incorporado como um título ou capítulo do Plano Diretor. 
Este capítulo deve ser acompanhado de um mapa com a 
delimitação precisa das zonas e de uma tabela dos regimes 
urbanísticos, ambos incorporados aos anexos do Plano. 

> Parcelamento do Solo: o parcelamento do solo 
estabelecido pela Lei nº 2596/2009 deve ser incorporado 
na revisão do PD, estabelecendo também definições mais 
precisas quanto aos parâmetros urbanísticos mínimos exi-
gidos no município, inclusive para habitação social, condo-
mínios e outros formatos de parcelamento. 

• Operacionalizar os instrumentos do Estatuto das 
Cidades

O Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/2001, re-
gulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana, entre outras 
a exigência de Plano Diretor e de uma série de instrumen-
tos de gestão. À essa exigência da Lei Federal, diversos mu-
nicípios incluíram no texto do Plano Diretor referências a 
esses instrumentos sem, entretanto, regulamentar e fazer 
com que sejam operacionais. É exatamente o caso do Pla-
no Diretor de Mostardas vigente que elenca, em seu artigo 
134, uma série de “instrumentos de política urbana” re-
metendo, quase todos, para uma legislação específica que 
acabou não sendo aprovada.

Nesse sentido, a revisão do Plano Diretor deve pre-
ver a regulamentação desses instrumentos, em seu pró-
prio texto ou em lei anexa à minuta, elaborada juntamente 
com a revisão do PD. Destacamos, sem excluir a necessida-
de dos demais, a necessidade e urgência de regulamentar 
os seguintes instrumentos: instituição de zonas especiais 
de interesse social (ZEIS), outorga onerosa e transferência 
do direito de construir, assistência técnica à moradia social 
(ATHIS), tombamento de bens de interesse cultural, pro-
cedimentos para a regularização fundiária, atualização da 
planta de valores para fins de cobrança de IPTU e IPTU pro-
gressivo, entre outros. Além de prever a revisão dos planos 
setoriais existentes ou elaboração dos planos ainda não re-
alizados, como é o caso do Plano de Mobilidade e do Plano 
de Habitação, por exemplo.

4. 1. 2. QUAlIfICAR A gESTÃO dO TERRI-
TóRIO

• Responsabilidade Social e Ambiental
Preceito básico da gestão pública, a responsabilida-

de social e ambiental deve ser atendida não apenas nos 
itens iniciais do Plano Diretor, de princípios e objetivos, 
mas precisam se materializar também nas políticas especí-
ficas e regulamentação de ações de intervenção no territó-
rio, notadamente na proteção e preservação do meio am-
biente e do patrimônio e na promoção da igualdade sócio 
espacial, privilegiando as políticas de inclusão, geração de 
renda e justiça social.

• Preservação como vetor de desenvolvimento
O território de Mostardas é muito sensível do pon-

to de vista ambiental e essa pode ser considerada a maior 
riqueza do Município. A preservação e valorização dessa 
paisagem natural e a adequada inserção das atividades 
produtivas e de urbanização devem respeitar essa condi-
ção. O desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos e seu 
legado para as gerações futuras está, portanto, intimamen-
te ligado às políticas de preservação e proteção. Mostardas 
será uma cidade próspera, que preserva o meio ambiente 
e a paisagem, que promove a cultura local através da qua-

lificação do patrimônio construído e que insere a ativida-
de turística como política de desenvolvimento econômico, 
mas também como valorização da história e cultura locais.

• Acesso à infraestrutura
A revisão do Plano Diretor deve prever a comple-

mentação e qualificação da rede de serviços e equipamen-
tos públicos a partir de análise das estruturas e infraestru-
turas existentes. Destacamos o sistema de saneamento 
básico com previsão de ampliação das redes de coleta e 
tratamento e os equipamentos de saúde e educação, além 
da pavimentação de vias e acessos às diversas localidades. 
Nesse sentido, a relação do Plano Diretor com os demais 
instrumentos de planejamento financeiro do município 
são explícitos e devem ser coerentes, como o plano pluria-
nual e as diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

• Desenvolvimento Integrado
O desenvolvimento econômico e social de uma co-

munidade exige um poder público forte, organizado e a 
serviço de toda a população. Não é viável no médio e longo 
prazo a existência de um setor privado pujante, que gere 
empregos e renda, sem que exista a real parceria entre 
este e a administração pública. O Município tem que ter 
condições de cobrar tributos de forma justa e de utilizar 
em suas políticas e obras esse recurso de forma transpa-
rente e abrangente, além de indicar claramente para toda 
a sociedade quais os caminhos e os incentivos para o de-
senvolvimento futuro.

Nesse sentido, a revisão do Plano Diretor deve ter 
preocupação especial com os capítulos relacionados à ges-
tão e à capacidade de intervenção do próprio município, 
para que esteja organizado e em condições de liderar a im-
plementação do plano.

• Gestão compartilhada e participativa
A promoção dos processos participativos, muito 

além do simples atendimento da legislação que os obri-
ga, é uma forma de planejamento que traz engajamento 
e perenidade para as decisões. Quanto mais participação, 
mais chances de que o plano efetivamente se materialize. 
Os processos participativos, se bem conduzidos, por um 
lado explicitam as divergências e conflitos, mas por outro 
permitem, através do diálogo e da negociação às claras, 
chegar a consensos ou cristalizar grandes entendimentos.

A revisão do Plano Diretor deve ampliar e aprofundar 
o processo de participação da comunidade regulamentan-
do e operacionalizando os conselhos públicos, as metodo-
logias participativas na discussão e gestão da implantação 
do plano e as consultas públicas constantes sobre todos os 
aspectos relevantes à participação dos cidadãos. Ou seja, 
a administração pública deve compartilhar a tarefa de pla-
nejar e executar com o restante da sociedade através da 
relação permanente com as entidades de empresários e de 
trabalhadores, associações, movimentos sociais, lideran-
ças comunitárias e outras formas de participação direta.
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4. 1. 3. pRIORIzAR OS pRINCIpAIS TEMAS 
dE plANEjAMENTO IdENTIfICAdOS pElA 
COMUNIdAdE

Os cinco temas a seguir foram os mais citados pelos 
participantes da audiência pública, oficina participativa e 
questionário realizados. São temas que podem ser consi-
derados consensos junto à comunidade a partir das con-
clusões das atividades públicas realizadas:

• Meio Ambiente;
• Desenvolvimento Econômico;
• Infraestrutura (principalmente estradas e trata-

mento de esgoto);
• Regularização Fundiária;
• Turismo e Patrimônio.
Os relatos e infográficos com esses resultados deta-

lhados já foram apresentados anteriormente no capítulo 
específico destinado a sistematizar as contribuições da co-
munidade.

O desenvolvimento dos trabalhos de revisão do Pla-
no Diretor deverá validar esses temas principais para pau-
tar a continuidade do processo participativo junto com a 
comunidade.

4. 1. 4. ApERfEIÇOAR AS dIMENSõES TéC-
NICAS dO plANO dIRETOR

A revisão do Plano Diretor deverá colocar atenção 
especial na atualização e melhoria dos aspectos mais téc-
nicos do plano, como os destacadas abaixo, entre outros:

• Incorporação no PD do Macrozoneamento de todo 
o território do Município;

• Incorporação e revisão detalhada dos Perímetros 
Urbanos;

• Revisão e complementação do Zoneamento das 
áreas urbanas;

• Explicitação do regramento de Uso e Ocupação do 
Solo;

• Revisão dos Regimes Urbanísticos: índices constru-
tivos, alturas, recuos, taxas de ocupação, de permeabilida-
de e outros;

• Complementação dos padrões e critérios para o 
Parcelamento do Solo Urbano.

4. 1. 5. dETAlhAMENTO dO plANO dIRE-
TOR A pARTIR dOS plANOS SETORIAIS

A revisão do Plano Diretor deve indicar necessidade 
de revisão ou elaboração dos planos setoriais, como com-
plemento e detalhamento técnico e operacional de cada 
uma das dimensões e especialidades. Nesse sentido, a 
revisão do Plano Diretor deve incorporar em seu texto os 
conceitos e diretrizes além dos aspectos diretamente liga-
dos às interferências e proposições espaciais e territoriais. 
Destacamos:

• Considerar os Planos Setoriais existentes:
Plano de Saneamento Básico;
Plano Ambiental;
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
Plano de Manejo de Dunas.
• Propor elaboração de outros Planos Setoriais:
Plano de Turismo;
Plano de Desenvolvimento Rural;
Plano de Preservação do Patrimônio Histórico.
• Propor elaboração de Programas e Projetos Estra-

tégicos:
Programa de Regularização Fundiária;
Parques Naturais e Áreas de Preservação;
Plano de Desenvolvimento Rural;
Plano de Implantação de Parques Eólicos;
Plano de Implantação de Parques Fotovoltáicos;
Estudos de Integração Hidroviária à Hidrovia da La-

goa dos Patos.

4. 1. 6. ENCAMINhAMENTOS SUgERIdOS E 
pRóXIMAS ETApAS

O principal encaminhamento operacional é a defini-
ção de responsáveis e a elaboração e cronograma de revi-
são do Plano Diretor com as seguintes atividades:

1) Criação de Comissão com técnicos e gestores mu-
nicipais para a condução de todo o processo de revisão do 
Plano Diretor. 

2) Estabelecer relação institucional e técnica com 
outros órgãos responsáveis e interessados no planejamen-
to do território e no processo de revisão do Plano Diretor 
que possam contribuir institucional ou tecnicamente, no-
tadamente Ministério Público, FEPAM, IBAMA, Marinha, 
ministérios e secretarias estaduais pertinentes, entre ou-
tros.

Destacamos o Ministério Público que, envolvido 
desde o começo do processo, poderá ser importante alia-
do na obtenção de resultados mais estáveis administrativa 
e juridicamente e de mais qualidade técnica.

3) Trabalhos de revisão do Plano e elaboração da mi-
nuta de Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor. Sugeri-
mos as seguintes etapas e prazos:

• Breve atualização do Diagnóstico: 30 dias;
• Elaboração das Propostas: 60 dias;
• Pactuação das Propostas de revisão com a comu-

nidade: 60 dias;
• Elaboração da minuta de Projeto de Lei de revisão 

do Plano Diretor: 30 dias.
A revisão do Plano poderá ser realizada pelos pró-

prios técnicos municipais ou poderá ser licitada para con-
tratação de empresa de urbanismo especializada.

A revisão do Plano deverá prever metodologia parti-
cipativa e calendário de eventos e atividades públicas que 
incentivem a participação efetiva da comunidade em todas 

as etapas do trabalho.
4) Encaminhar para Câmara de Vereadores a minu-

ta do Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor. A equipe 
técnica do executivo municipal deverá acompanhar, escla-
recer e colaborar nas discussões e eventuais alterações 
propostas no legislativo, garantindo a responsabilidade 
técnica e a participação da comunidade.

5) Sanção do Executivo após aprovação da Câmara e 
planejamento da transição da aplicação do novo Plano re-
visado, prevendo treinamento do corpo técnico, cartilhas e 
orientações de utilização do Plano revisado.
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