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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

  

 

Excelentíssimo Senhor 

Cesar Souza Júnior 

Prefeito Municipal de Florianópolis 

 

Assunto: Parque do Mirante 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 Senhor Prefeito,  

 

 Vimos cientifica-lo que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA, aprovou em reunião ordinária do dia 11/08/2014, com base no artigo 3º 

da Lei No 8.130/2010, que estabelece suas atribuições básicas, esta Carta de 

Recomendação sobre o“Parque do Mirante”, que lhe é formalmente encaminhada.  

 

 Trata-se da proposta de projeto urbanístico para o “Parque do Mirante”, parque 

urbano a ser implantado no Morro da Carvoeira no bairro Carvoeira. 

 

 Dentre as edificações, equipamentos e programas projetados para o “Parque do 

Mirante”, foi destacado pelo arquiteto Evandro J. de O. de Andrade (arquiteto projetista 

do Parque) os seguintes: edificação de recepção do Parque, a ser implantada na base do 

Morro com a função de abrigar a estrutura do Planetário e do Sistema Funicular. Para o 

alto do morro esta projetada uma estrutura denominada Prédio do Mirante (prédio 

monumento), composta por um auditório ao ar livre e o mirante. No Parque vários 

equipamentos serão implementados, dentre eles:  

  

 - O aproveitamento da água da chuva;  

 - Recirculação de águas,  

 - Geratriz eólica;  

 - Heliporto;  

 - Trilhas;  

 - Quadras poliesportivas;  

 - Playground;  

 - Cachoeiras;  

 - Lagos;  

 - Equipamentos para ginástica. 

 

 A Lei Complementar nº 482/2014 - Plano Diretor de Urbanismo do Município 

de Florianópolis estabeleceu no Mapa de Zoneamento do Distrito Sede Insular uma 

Área Verde de Lazer (AVL) abrangendo boa parte dos altos do Morro da Carvoeira, 

localizado no Bairro Carvoeira, e a 550 metros de distância do Campus da UFSC.  
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  O “Parque do Mirante” foi o nome escolhido pela comunidade da Carvoeira para 

se referir a essa AVL, possui uma área aproximada de 95.000m², consolidando uma 

demanda de mais de uma década. 

 

 Uma negociação desenvolvida em 2013 envolveu a PMF, Comunidade da 

Carvoeira e o proprietário de um grande imóvel existente ao lado da poligonal de limites 

da AVL, cuja área foi cedida para ampliação da área do Parque, com diferentes 

zoneamentos:  

 

 - ACI (Área Comunitária Institucional);  

 - AVL (Área Verde de Lazer);  

 - ZEIS – 3 (Zona Especial de Interesse Social - 3).  

  

 Esta última destinada a implantação de Conjunto Habitacional Social destinado 

ao reassentamento de 64 famílias que hoje habitam irregularmente a área poligonal do 

referido Parque.  

 

 O “Parque do Mirante” apresenta, em sua face sul, uma significativa área de 

cobertura florestal secundária, em estágio avançado de regeneração, que permitirá 

manter uma fauna permanente, principalmente os pássaros.  

 

 A criação e implantação do “Parque do Mirante” possibilitará a recuperação de 

espaços ambientalmente degradados da cobertura vegetal, a proteção e recuperação das 

nascentes de água, além de oferecer a sociedade, uma excelente área de lazer que haverá 

de contribuir para o desenvolvimento turístico do município e melhorar a qualidade de 

vida. 

 

 Pelo exposto, o COMDEMA recomenda ao Senhor Prefeito Municipal a 

criação do “Parque do Mirante” no Morro da Carvoeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Dalmo Vieira Filho 

Presidente do COMDEMA 
 

 


