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APRESENTAÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 02 - ANÁLISE 

TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE 03, produzido na Fase 02 - Análise 

Temática Integrada, que prevê o planejamento da Revisão do Plano 

Diretor do Município de Quatro Barras - Paraná - Brasil, decorrente da 

Tomada de Preços Nº 01/2018 e do Contrato de Prestação de Serviços 

Nº 19/2019, celebrado no dia 09 de abril de 2019 entre a URBTECTM 

Engenharia, Planejamento e Consultoria e a Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras, cuja Ordem de Serviço foi emitida em 03 de maio de 

2019.  



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | IV 

  



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

ANGELO ANDREATTA 

PREFEITO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

ROBERTO ADAMOSKI 

VICE-PREFEITO MUNICIPAL 

GERSON LUIZ FERREIRA 

COORDENADOR DA SUBPREFEITURA DISTRITAL DE BORDA DO CAMPO 

MARIANA AP. FERREIRA DA COSTA ZANINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

MARCO AURÉLIO BURKNER 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE GOVERNO 

ADRIANE GOMES DA SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA 

LEILA BUSNARDO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MURILO ZATONI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

LEONARDO PRESA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE 

MARCO AURÉLIO BURKNER 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E 
TURÍSTICO 

MURILO ZATONI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E FROTAS 

MARCOS PEREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ORDEM PÚBLICA  

PATRÍCIA BRENNER LOPES 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

EDSON DA SILVA ELIAS 

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | VI 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR - EC 

INSTITUÍDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.734/2019 

IZABEL NEVES DA SILVA CUNHA BORGES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 

MARIANA BAGGIO ANNIBELLI 

LUIZ GONZAGA GOUVEIA JUNIOR 

CLEVERSON SANTOS FORTES 

EQUIPE DE APOIO E SUPERVISÃO 
 

 EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL - ETM 

INSTITUÍDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.734/2019 

ANA PAULA DA ROCHA PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DANIELE MARCH 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA 

FERNANDO BUNN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

GILSON SYDOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E FROTAS 

JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

LAURO ANDRÉ DARDIN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICO 

LEILA BUSNARDO DOLATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LEVERCY SILVEIRA FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

LORENY PEREIRA DA SILVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

ROSAMARIA FERREIRA DUARTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | VII 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - GA 

FORMADA NA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL EM 18/06/2019 

ANDRÉA C. ORFRINI 

ARNALDO E. GOMES 

EDER JARDIM 

ELLEN WASILEWSKI 

JACQUELINE BERTAPELI 

WESLEY VIEIRA DOS SANTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 

CARLOS ROBERTO 

FELIPE A. CORBELLINI DE SOUZA 

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

DENISE BENITES 

REPRESENTANTE DA CAMPININHA 
 

EDSON DE PAULA 

GERENTE SINE 
 

FABIO SZEZESNIAK 

AMO BAITACA 
 

LUCAS HENRIQUE A. R. GROSS 

CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ 
 

NEI PLAWIAK 

RESERVA AMBIENTAL NASCENTES DO TIGRE 
 

ROBERTO CAMELO 

SIMONE 

AMO BORDA 
 

ROSILENE DOS SANTOS 

PORTAL DA SERRA 
 

SANDRO ELENO ANDREATTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS - VEREADOR 
 

VALDIR LENTESA 

JORNAL FACE DA NOTÍCIA 
 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | VIII 

EQUIPE TÉCNICA URBTECTM 

IZABEL NEVES DA SILVA CUNHA BORGES | MSC. ARQUITETA URBANISTA 

COORDENADORA GERAL TÉCNICA 

GUSTAVO TANIGUCHI | MSC. ENG. CIVIL 

COORDENADOR GERAL ADJUNTO 

MANOELA FAJGENBAUM FEIGES | MSC. ARQUITETA URBANISTA 

COORDENADORA OPERACIONAL 

NAOMI DE PAULA SCHEER | ESP. ARQUITETA URBANISTA 

GERENTE DE PROJETO 

ALTAIR ROSA | DR. ENG. AMBIENTAL 

AUGUSTO PEREIRA | DR. GEÓGRAFO  

CLAUDIO MARCELO R. IAREMA | ADVOGADO 

EVELIN DE LARA PALLÚ | ESP. ENG. AMBIENTAL 

GUSTAVO COSTA FERNANDES | ARQUITETO URBANISTA 

FABIANA MARCON BETTU HERBST | ESP. GEÓLOGA 

JUSSARA MARIA DA SILVA | DRA. ARQUITETA URBANISTA 

LUCIANE LEIRIA TANIGUCHI | ADVOGADA 

MARIANO DE MATOS MACEDO | DR. ECONOMISTA  

MARI LIGIA CARVALHO LEÃO | ESP. ADMINISTRADORA 

PAULO VICTOR GREIN | JORNALISTA 

TAMI SZUCHMAN | DRA. ARQUITETA URBANISTA 

EQUIPE TÉCNICA 
 

ANA LUCIA CECCON 

CAROLINA WALDOW MISKALO 

MARIANA ANDREOTTI 

RAPHAEL MOURA DE VICENTE 

SABRINA ZMINKO KURCHAIDT 

TALITA SUELEN ASSUNÇÃO  

ESTAGIÁRIOS DE ARQUITETURA E URBANISMO  



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | IX 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 1 

2. CONFORMIDADE DO USO E OCUPAÇÃO AOS ASPECTOS GEOAMBIENTAIS ... 3 

2.1. Fragilidade ao Uso e Ocupação do Solo por Domínios Geoambientais.................. 3 

2.1.1. Domínio Geoambiental 1 ............................................................................... 4 

2.1.2. Domínio Geoambiental 2 ............................................................................... 7 

2.1.3. Domínio Geoambiental 7 ............................................................................. 10 

2.1.4. Domínio Geoambiental 13 ........................................................................... 12 

3. GESTÃO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ...................... 21 

3.1. Atividades de fiscalização e licenciamento urbanístico ........................................ 21 

3.2. Conformidades de Uso e Ocupação do Solo Urbano ............................................ 23 

3.3. Vazios Urbanos ...................................................................................................... 36 

3.4. Saturação dos Zoneamentos Vigentes .................................................................. 41 

4. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE PAGAMENTO MUNICIPAIS .................... 48 

4.1. Capacidade de Investimento Municipal ................................................................ 48 

4.2. Capacidade de Pagamento Municipal................................................................... 54 

5. SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA ............................................................. 57 

5.1. Eixo de Debate 1: Uso do Solo e Meio Ambiente ................................................. 60 

5.2. Eixo de Debate 2: Gestão do Território e Administração Pública......................... 65 

5.3. Eixo de Debate 3: Turismo e Agroecologia ........................................................... 67 

5.4. Eixo de Debate 4: Serviços públicos e políticas sociais ......................................... 70 

5.5. Eixo de Debate 5: Logística, Indústria e Mineração .............................................. 72 

5.6. Eixo de Debate 6: Acessibilidade, Mobilidade e Inclusão Social .......................... 75 

6. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 78 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Santa Luzia. ....................... 24 

Figura 2 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Jd. Menino Deus. .............. 26 

Figura 3 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Granja das Acácias. ........... 28 

Figura 4 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Santa Luiza. ....................... 30 

Figura 5 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Bosque Merhy. ................. 31 

Figura 6 - Exemplo de inconformidade do zoneamento na área do Cond. Pousada. .... 32 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 2 - Áreas de vazios urbanos. ............................................................................... 37 

Tabela 3 - Resultados dos Cenários de Simulação dos Zoneamentos ............................ 42 

Tabela 3 - Resultados dos Cenários de Simulação dos Zoneamentos............................ 44 

Tabela 4 - Simulação de Saturação do Zoneamento da UTP na área urbana. ............... 45 

Tabela 5 - Simulação de Saturação do Zoneamento da APA do Iraí na área urbana. .... 46 

Tabela 6 - Simulação de Saturação da Macrozona Urbana de Transição na área urbana.47 

Tabela 5 - Quatro Barras: Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - 2007 e 2016. ...................... 52 

Tabela 6 - Índica FIRJAN de Gestão Fiscal - Paraná - 2016. ............................................ 53 

Tabela 7 - Faixas de Qualificação dos Indicadores Econômico-Financeiro Referentes à 

Capacidade de Pagamento (CAPAG) dos Municípios Pleiteantes de Garantia ou Aval da 

União............................................................................................................................... 54 

Tabela 8 - Qualificação Final dos Indicadores Econômico-Financeiros Referentes à 

Capacidade de Pagamento (CAPAG) dos Municípios Pleiteantes de Garantia ou Aval da 

União............................................................................................................................... 55 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Uso Urbano. ............................... 16 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 
 

 
 

P á g i n a  | XI 

Mapa 2 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Obras Viárias. ............................. 17 

Mapa 3 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Rejeitos. ..................................... 18 

Mapa 4 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Obras Enterradas. ...................... 19 

Mapa 5 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Uso Agrícola. .............................. 20 

Mapa 6 - Zoneamentos da APA do Iraí e UTP na área urbana de Quatro Barras. ......... 35 

Mapa 7 - Zonas selecionadas para análise de vazios da APA do Iraí e UTP de Quatro 

Barras. ............................................................................................................................. 39 

Mapa 8 - Vazios urbanos nas zonas selecionadas, áreas com previsão de ocupação e 

fragilidades sociais e geoambientais. ............................................................................. 40 

Mapa 10 - Análise da Morfologia Urbana. ..................................................................... 59 

Mapa 11 - Eixo de Uso do Solo e Meio Ambiente. ......................................................... 64 

Mapa 12 - Eixo de Turismo e Agroecologia. ................................................................... 69 

Mapa 13 - Eixo de Serviços públicos e Polít ................................................................... 71 

Mapa 14 - Eixo de Logística, Indústria e Mineração. ...................................................... 74 

Mapa 15 - Eixo de Acessibilidade, Mobilidade e Inclusão Social. .................................. 77 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 

 
 

P á g i n a  | 1 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento é o terceiro de 3 (três) produtos que compõem a Fase 02 do 

processo de Revisão do Plano Diretor do Município (PDM) de Quatro Barras: a Avaliação 

Temática Integrada.  

O primeiro documento, Produto 02 - Parte 01, discorreu sobre a análise do 

Plano Diretor e dos zoneamentos vigentes em território municipal, bem como apresenta 

breve análise acerca da legislação urbanística em vigor em Quatro Barras. 

O segundo documento, Produto 02 - Parte 02, abordou as Análises Temáticas 

para a composição da Leitura Técnica acerca da realidade municipal. 

O presente documento, por sua vez, aborda a síntese destas análises 

previamente apresentadas, incorporando alguns aspectos até então não tratados nos 

produtos anteriores, bem como a relação entre as diferentes temáticas que compõem 

os sistemas urbano e municipal de Quatro Barras. 

O trabalho de síntese da Leitura Técnica, no Capítulo 5, constitui a integração 

entre as temáticas e tem o objetivo de compreender a dinâmica do desenvolvimento 

municipal a partir dos “eixos de debate” propostos nas oficinas técnica e comunitárias 

realizadas entre julho e agosto de 2019. Os eixos de debate para a Revisão do Plano 

Diretor são: 

▪ Uso do solo e meio ambiente; 

▪ Gestão do território e administração pública; 

▪ Turismo e agroecologia; 

▪ Serviços públicos e políticas sociais; 

▪ Logística, indústria e mineração; 

▪ Acessibilidade, mobilidade e inclusão social. 

Este relatório apresenta também um estudo transversal que apoia o trabalho 

de síntese temática, caracterizado pela aptidão da ocupação do solo à ocupação urbana, 

considerando os condicionantes geoambientais e antrópicos. 

Ademais, o produto é complementado pela análise com relação à gestão e ao 

controle do uso e ocupação do solo municipal e à capacidade de investimentos, 
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endividamento e pagamento municipais. Procura-se, portanto, compilar informações e 

análises importantes que servirão de subsídio ao desenvolvimento das diretrizes e 

propostas, a serem elaboradas durante a Fase 03 do Plano Diretor. 
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2. CONFORMIDADE DO USO E OCUPAÇÃO AOS ASPECTOS GEOAMBIENTAIS 

2.1. Fragilidade ao Uso e Ocupação do Solo por Domínios Geoambientais  

O presente capítulo tem o intuito de complementar os aspectos e as 

condicionantes físico-ambientais de Quatro Barras, anteriormente abordados no 

Produto 02 - Parte 02. Portanto, traz os dados da Carta Geoambiental da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), publicada em 1999 pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), que apresenta a classificação de fragilidade dos domínios e subdomínios 

geoambientais (em alta, média ou baixa fragilidade) quanto ao uso e à ocupação do 

território. 

A compartimentação apresentada nesta carta é fundamentada nas diferentes 

formações geológicas, geomorfológicas e pedológicas e indica a conformidade de usos 

e de ocupação do solo com relação a: 

(1) ocupação urbana;  

(2) disposição de rejeitos;  

(3) implantação de obras viárias;  

(4) obras enterradas; e  

(5) uso agrícola. 

Os MAPAS ao final deste capítulo identificam as fragilidades de cada domínio 

geoambiental existente em Quatro Barras com relação aos usos e ocupação do solo para 

cada uma destas situações. No município, constam 4 domínios geológicos, descritos a 

seguir.  
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2.1.1. Domínio Geoambiental 1 

O Domínio 1 corresponde às planícies aluviais e várzeas de rios, coincidente em 

Quatro Barras com parte das áreas da Represa do Iraí, áreas de várzea do Rio Capivari 

Mirim (próximo do acesso à Rua Avelino Alves Pires a partir da BR-116) e áreas de 

várzeas do Rio Curralinho e do Rio Florestal.  

Constituem áreas com terrenos que ainda estão em processo de formação, pois 

estão recebem e depositam detritos que são erodidos e transportados pelos rios e pelas 

enxurradas das partes mais altas do relevo. São áreas de relevos com declividades 

baixas, desfavoráveis à dispersão e à depuração de poluentes, que acabam 

apresentando problemas com drenabilidade. Além disso, são áreas sujeitas ao 

empoçamento de águas pluviais.  

São áreas não recomendadas para implantação de redes de esgoto, devido à 

possibilidade de ocorrerem entupimentos frequentes e consequente mau cheiro e 

problemas de saúde pública. Nesses locais não se deve fazer o adensamento de malhas 

viárias, pois, por questões de segurança, tais obras necessitariam de aterros bastante 

espessos, o que dificultaria ainda mais a drenabilidade dos terrenos, favorecendo o 

represamento de águas da chuva e podendo causar enchentes.  

Por vezes, podem ser ambientes favoráveis à proliferação de insetos, fungos e 

bactérias - características negativas à urbanização e ao desenvolvimento da agricultura 

devido à alta insalubridade e à necessidade de aplicação de grandes quantidades de 

defensivos agrícolas. Ademais, é necessária a realização de obras de drenabilidade para 

aumentar o escoamento superficial e para diminuir a umidade do solo.  

As várzeas existem para receber o excesso de água dos rios durante a época de 

grandes volumes pluviométricos, por isso estão sujeitas a inundações frequentes, o que 

as tornam inadequadas a qualquer tipo de urbanização. Nas porções onde há nascentes, 

lençol freático aflorante e/ou muito próximas da superfície, são áreas importantes para 

o equilíbrio do regime hídrico superficial e subterrâneo.  

Constituem aquíferos livres, sendo extremamente vulneráveis à poluição. 

Portanto as áreas próximas são inadequadas para a instalação de empreendimentos 

potencialmente poluidores, como aterros sanitários, cemitérios, tanques de 

armazenamento de combustíveis, fossas e lançamento de esgoto sem tratamento.  

São áreas que devem ser preservadas, devido à presença de vegetações típicas 
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que constituem importantes ecossistemas onde vivem animais predadores de insetos, 

além de serem áreas de grande importância para a regularização da umidade do ar.  

Apresentam solos hidromórficos, ricos em matéria orgânica, podendo conter 

inclusive depósitos de turfa. São também solos saturados em água, muito moles e de 

baixa capacidade de suporte, isto é, se compactam e reduzem muito de volume quando 

submetidos a carga -, características negativas para executar qualquer tipo de obra da 

construção civil, pois as edificações estariam sujeitas a trincas e abatimentos.  

Quando muito ricos em matéria orgânica podem liberar gás metano, que é 

altamente inflável e que pode entrar em combustão natural, de alta mobilidade e muito 

prejudicial à saúde - características que indicam que não se deve aterrar ou construir 

sobre esses solos, pois pode acontecer infiltração e acumulação de gás nas tubulações 

das construções. Além desse fator, normalmente são solos altamente corrosivos, onde 

essa característica, aliada à umidade muito alta, indica que materiais nele enterrados 

sofrem danificação muito rápida. Portanto devem-se tomar cuidados muito especiais 

com materiais de obras destinadas ao armazenamento e à circulação de substâncias 

poluidoras, como tanques de combustíveis, gasodutos ou oleodutos. 

Recomenda-se ainda, que essas áreas sejam preservadas de todas as tipologias 

e formas de uso e de ocupação que envolvam edificações e/ou de usos que possam 

colocar em risco o ambiente, contaminando o lençol freático e os aquíferos superficiais 

e subterrâneos.  

Por serem áreas planas, são áreas visadas pelas invasões de população de baixa 

renda, por isso, antes de serem ocupadas de forma inadequada, as várzeas próximas das 

áreas com forte pressão à urbanização devem ser ocupadas transformadas em parques 

de lazer e/ou destinadas a outros tipos de uso, compatíveis com sua fragilidade 

ambiental.  

Em Quatro Barras, os compartimentos do Domínio 1 possuem as seguintes 

subclassificações: 

▪ Domínio 1A: corresponde às planícies aluviais, são bastante amplas, 

com declividades entre 0 e 3%, com drenabilidade ineficiente e com 

grandes superfícies permanentemente encharcadas e sujeitas a 

sofrerem inundações e enchentes. A fragilidade do solo é alta para uso 

urbano, deposição de rejeitos, obras viárias e obras enterradas e é 

média para uso agrícola.   
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▪ Domínio 1B: corresponde às planícies menos amplas com declividades 

entre 2% e 5% e drenabilidade um pouco melhor que no Domínio 1A, 

sendo menos sujeitas a sofrerem enchentes frequentes e de longa 

duração. A fragilidade do solo é alta para uso urbano, para depósito de 

rejeitos e para obras enterradas e média fragilidade para uso agrícola e 

de obras viárias. 

 

▪ Domínio 1C: corresponde às planícies estreitas, confinadas entre 

relevos movimentados, com declividades entre 3% e 5%, drenabilidade 

razoável e, por isso, com menor potencial para ocorrência de enchentes 

do que os domínios anteriores. A fragilidade do solo é alta para uso 

urbano, depósito de rejeitos, e obras enterradas, média para o uso 

agrícola e baixa para obras viárias. 
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2.1.2. Domínio Geoambiental 2 

O Domínio 2 corresponde aos terrenos sustentados por sedimentos 

quaternários correlacionados à Formação Guabirotuba da bacia de Curitiba. São 

constituídos de camadas horizontalizadas principalmente de sedimentos argilosos. 

Os terrenos do Domínio 2A correspondem às coberturas da bacia de Curitiba 

onde as espessuras são mais espessas, no qual as rochas do embasamento encontram-

se a mais de 10 metros de profundidade. Nesse domínio o relevo é bastante variável, 

variando entre terrenos planos, com baixa densidade de drenagem, até terrenos 

fortemente ondulados, com alta densidade de drenagem. 

Como características importantes desse domínio destacam-se os horizontes 

superficiais orgânicos e o horizonte superficial orgânico dos solos - que, por serem 

altamente percolativos, funcionam como esponjas que absorvem e armazenam grande 

quantidade de águas pluviais, evitando o rápido escoamento das águas para os canais 

de drenagem. 

Apresentam características físicas bastante favoráveis para a agricultura e, por 

serem pouco erosivos e geotecnicamente mais estáveis, funcionam como camadas 

protetoras dos solos superficiais e dos sedimentos da Formação Guabirotuba - estes sim, 

muito erosivos e instáveis. 

Em função dessas características do meio físico e, considerando que esses 

terrenos já estão bastante urbanizados e/ou estão sob forte pressão de urbanização, é 

recomendado que, no processo de urbanização, sejam evitados os decapeamentos e a 

impermeabilização excessiva dos horizontes superficiais do solo. 

No caso de adensamento urbano e/ou da impermeabilização de grandes 

superfícies de terreno, as obras devem ser dotadas de dispositivos para captar e 

armazenar as águas das chuvas que poderão ser aproveitadas e/ou lançadas 

gradualmente no sistema de drenagem, contribuindo com a recarga dos rios e dos 

aquíferos. Novos loteamentos devem ter parcelamentos de grande porte (frações 

mínimas de áreas grandes) e com áreas de recarga. 

Em Quatro Barras, os compartimentos do Domínio 2 situam-se na maior parte 

do perímetro urbano consolidado, com diferentes níveis de fragilidade, cujas 

subclassificações são descritas a seguir. 

▪ Domínio 2a: são áreas com relevos já tendendo ao aplainamento 
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completo, com muitos locais com lençol freático muito próximo da 

superfície e/ou aflorante; com densidades de drenagem muito baixas e 

com paleovales de drenagem amplos e preenchidos com sedimentos; e 

solos orgânicos e hidromórficos espessos. O lençol freático, nesses 

casos, é muito vulnerável à contaminação - são áreas extremamente 

inadequadas para implantação de fontes potencialmente poluidoras, 

com problemas para escavações e para a implantação de qualquer tipo 

de infraestrutura subterrânea. A drenabilidade é precária - em épocas 

de chuvas, o lençol freático sobe e pode causar alagamentos e 

entupimentos de esgotos, constituindo, portanto, um ambiente muito 

úmido e favorável à proliferação de insetos, fungos e bactérias, 

portanto, de alta insalubridade. As fragilidades para usos como depósito 

de rejeitos e para obras enterradas é alta, e para usos urbano, agrícola 

e de obras viárias, é médio. 

 

▪ Domínio 2a1: são áreas que apresentam relevo ondulado a 

moderadamente ondulado, formado de elevações bastante amplas e 

baixas, com encostas longas e suavizadas, baixos desníveis altimétricos 

e declividades que variam de 5% a 10%, adequadas ao adensamento 

urbano. Porém, quando tais declividades e domínio ocorrem em fundos 

de vale amplos, com solos moles e lençol freático situado a menos de 4 

metros, são locais geotecnicamente problemáticos para se executarem 

escavações e infraestruturas subterrâneas, além da presença, neste 

caso, de lençol freático altamente vulnerável à contaminação. 

Recomenda-se a não utilização desses terrenos para a instalação de 

empreendimentos com potencial poluidor. Sua fragilidade para uso de 

depósito de rejeitos é média, enquanto para usos urbano, agrícola, 

obras viárias e obras enterradas é baixo. 

 

▪ Domínio 2a3: são áreas que apresentam relevo fortemente ondulado, 

alta densidade de drenagem e pequenas elevações de topo, encostas 

curtas com perfis convexo/côncavos e declividades que variam de 15% 

a 35%. Os solos têm horizonte superior pouco espesso. São terrenos em 

franco processo de dissecação, com escoamento superficial muito 
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intenso sujeito a formar enxurradas altamente erosivas; relevos e solos 

desfavoráveis ao adensamento urbano e à agricultura intensiva de curto 

ciclo. Além disso, são áreas problemáticas para implantação de 

loteamentos, infraestruturas viárias e subterrâneas, pois teriam que ser 

executados muitos cortes, aterros e grandes obras de transposição de 

drenagens. São áreas onde são recomendados cuidados especiais para 

não acelerar os processos erosivos, importantes à preservação da 

vegetação nativa e para não promoção de impermeabilização excessiva. 

Sua fragilidade aos usos urbano, agrícola, de depósito de rejeitos, de 

obras viárias e de obras enterradas é média. 
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2.1.3. Domínio Geoambiental 7 

O Domínio 7 corresponde aos terrenos sustentados por rochas graníticas 

intrusivas pouco ou não deformadas. 

Dentre suas classificações presentes na extensão do município de Quatro 

Barras, há o Domínio 7B, que corresponde ao Granito Anhangava, alcalinos a sub 

alcalinos, com grande heterogeneidade composicional e textural. Os solos são argilosos 

e com potencial agrícola, apresentando também alto potencial para exploração de 

pedra de talhe - guias de calçamento e paralelepípedos - e, mais restritamente, a pedra 

brita. São áreas bastante percolativas com boa capacidade de armazenamento e 

transmissividade de água relacionadas ao fraturamento das rochas graníticas. Por isso, 

são muito importantes para a recarga dos aquíferos superficiais e subterrâneos e com 

alto potencial hidrogeológico.  

Nesses terrenos, apesar das extrações minerais que ali ocorrem, ainda se 

preservam muitas áreas de mata primária preservada. Recomenda-se, portanto, que 

sejam preservados de adensamento ocupacional. Em função da alta percolatividade e 

da baixa espessura de solo depurador, não se devem implantar aterros sanitários e 

devem ser tomados cuidados especiais com a implantação de cemitérios e de outros 

empreendimentos potencialmente poluidores, para não acelerar os processos erosivos 

e não desmatar ou impermeabilizar excessivamente esses terrenos, que naturalmente 

encontram-se em processo de dissecação. 

A formas de uso e ocupação mais adequada seria a destinação dessas áreas 

para sítios de pequenas produções, chácaras de lazer, pesqueiros, turismo ecológico, 

pousadas, dentre outros usos similares. 

O aproveitamento agrossilvopastoril deve ser restrito a pequenas parcelas 

situadas nos sopés das encostas, priorizando a agricultura de ciclos longos e tomando 

cuidados especiais com o uso do solo. 

Para as atividades de extração mineral deve-se exigir que as frentes de lavra e 

as vias de acesso sejam dotadas de obras de proteção contra a erosão e que áreas 

degradadas sejam recuperadas logo após a paralização da lavra. Devido à possibilidade 

de ocorrerem rolamentos de blocos e escorregamentos de solo, os moradores dessas 

áreas devem ser orientados para não construírem suas casas nos sopés das encostas, 

principalmente daquelas com vertentes côncavas.   
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Já o Domínio 7B1 corresponde aos setores com relevo montanhoso com muitos 

afloramentos de rochas frescas sob a forma de concentração de blocos e de grandes 

matacões e com muitas lavras de granito em atividade e abandonadas. São áreas de 

grande potencial para exploração dessas rochas, nos quais se acentuam as dificuldades 

para execução de escavações e implantação de infraestruturas subterrâneas.  

Sua fragilidade para uso urbano, agrícola, depósito de resíduos, obras viárias e 

obras enterradas é alta. 

O Domínio 7B2 refere-se aos terrenos das bordas dos maciços graníticos, nos 

quais também podem ocorrer rochas do embasamento cristalino. O relevo é menos 

acidentado (moderadamente a fortemente ondulado) e os solos são mais argilosos e 

espessos. Apresentam características mais favoráveis para executar escavações e 

implantar malhas viárias e infraestrutura subterrânea. Apresentam solo e relevo mais 

adequados à agricultura e menor risco de contaminação do lençol freático.  

Sua fragilidade ao uso para depósito de rejeitos é alta, enquanto para uso 

urbano, agrícola, de obras viárias e obras enterradas é média. 

O Domínio 7F, por sua vez, corresponde ao Granito Graciosa, que são rochas 

alcalinas a subalcalinas com muitas porções com tipos homogêneos e de tons de cinza, 

com texturas e coloração para serem aproveitados para pedras de revestimento, mas 

que, segundo a legislação ambiental, estão inviabilizados de extração por estarem 

localizados em áreas de protegidas por legislação ambiental.  

Sua fragilidade é alta para uso urbano, agrícola, de depósito de rejeitos, para 

obras viárias e obras subterrâneas. 
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2.1.4. Domínio Geoambiental 13 

O Domínio 13 corresponde aos terrenos sustentados pelas rochas mais antigas 

da região. 

Dentre as subclassificações em Quatro Barras, há o Domínio 13A, constituído 

por substrato rochoso que sofreu migmatização mais intensa, ou seja, as rochas 

sofreram fusão e foram injetadas por material granitoide mais novo.  

No Domínio 13B ocorrem muitas lentes e corpos maiores de rochas básicas, 

ultrabásicas e restritamente xistos e quartzitos. A associação dessas rochas pode sugerir 

participação de sequência vulcano sedimentar na composição desse subdomínio. 

Enquanto o Domínio 13A2 é constituído por setores com relevo 

moderadamente ondulado, formados de pequenas elevações de encostas curtas com 

perfis predominantemente convexos e com leve concavidade muito próxima da base, 

com declividades variando entre 15% e 25%, praticamente sem afloramentos de rochas 

frescas na superfície ou próxima dela. São terrenos de fácil escavabilidade e com baixo 

potencial erosivo e de movimentações naturais de massas (deslizamentos) - por isso, 

com poucas restrições de uso e ocupações. A importância desses terrenos está 

relacionada ao potencial agrícola. Por serem áreas de relevo moderadamente ondulado 

e com solos com boas características físicas, recomenda-se que se mantenha a condição 

de estimular os usos por sítios de intensa e variada produção agrícola, entremeados com 

mata nativa preservada.  

Sua fragilidade para uso de depósito de rejeitos é média, enquanto a fragilidade 

para usos urbano, agrícola, obras viárias e obras enterradas é baixa. 

O Domínio 13A5 constitui-se de setores onde as rochas encontram-se bastante 

milonitizadas, mais fraturadas e com bandamento composicional verticalizado. Com 

sistema de drenagem com vales retilíneos, bastante encaixados e com forte controle 

tectônico, acentuam muito o potencial erosivo e o risco de movimentações de massa.  

São terrenos tectonizados, podendo ter intrusões de diques, onde o substrato 

rochoso deve ser altamente fraturado, percolativo, de boa capacidade armazenadora 

(água armazenada em fraturas e/ou em barreiras formadas pelos diques). Por esse 

motivo, são terrenos altamente frágeis para toda forma de uso potencialmente 

poluidora. Já os solos oriundos de material erodido dos diques apresentam boa 

fertilidade.  
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O relevo é moderado a fortemente ondulado, com densidade de drenagem 

moderada, morros de topos convexos e encostas convexo-côncavas curtas, declividades 

variando entre 20 e 35% e com desníveis altimétricos entre 40 e 50m. Há baixo potencial 

para ocorrências de movimentações naturais de massa e características topográficas 

medianamente restritiva ao uso e ocupação. O potencial hidrogeológico, pelo fato de 

serem áreas de recarga do sistema de drenagem dos rios Iraizinho e de rios que 

abastecem a represa do Capivari, devem ser preservados de toda forma de uso e 

ocupação que possam pôr em risco a contaminação dos aquíferos superficiais e 

subterrâneos. A maior parte desses terrenos está sob influência da Serra do Mar com a 

vegetação tipo Mata Atlântica que é protegida por lei. 

Sua fragilidade para uso urbano, agrícola, de depósito de rejeitas é alta e para 

obras viárias e obras enterradas é média. 

O Domínio 13A7 é constituído por setores com maior concentração de rochas 

granitoides com muitos escorregamentos de solo e rocha, observados em taludes de 

corte e manto de intemperismo um pouco mais arenosos, exibindo fendas de 

ressecamento. Há um alto potencial para movimentações de massa, tanto naturais 

como induzidas e, portanto, inadequadas a toda forma de adensamento ocupacional.  

Sua fragilidade ambiental é alta para uso urbano, agrícola, de deposito de rejeitos, para 

obras viárias e obras enterradas. 

O Domínio 13B2, por sua vez, é constituído por setores com relevo ondulado a 

moderadamente ondulado formados por elevações baixas, de topos e encostas curtas, 

com declividades entre 15 e 20% e desníveis altimétricos entre 15 e 30m.  São terrenos 

com alta densidade de pequenas elevações de topos e encostas curtas, perfis 

predominantemente convexos com leve concavidade apenas próximo a base, 

praticamente sem instabilidades naturais associadas. São terrenos bastante dissecados 

e estáveis que estão sendo esculpidos principalmente por erosão laminar e movimentos 

lentos de massa. Apresentam alta densidade de drenagem com vales abertos 

escavando-se pouco, grande parte apenas de escoamento, sem água e com rios 

principais com vales bastante amplos de fundo chato, águas lentas, vazões baixas e 

depositando muito mais que escavando. Dispõe de sistema de drenagem com baixa 

capacidade de transporte de sedimentos, ou seja, em franco processo de assoreamento, 

com águas pouco oxigenadas, com alto tempo de permanência e baixa capacidade 

depuradora (poluentes nela lançados demoram muito para se depurarem e ficam 
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retidos por muito tempo). Características que recomendam cuidados especiais para 

evitar a aceleração do assoreamento, contaminação de rios e não-retirada das matas 

ciliares. Sua fragilidade para usos de depósito de rejeitos é média; enquanto para usos 

urbano, agrícola, de obras viárias e de obras enterradas é baixa. 

O Domínio 13B3 é constituído por setores onde, além das rochas gnáissico-

migmatíticas, também ocorrem delgados pacotes de sedimentos da bacia de Curitiba 

que afloram somente no topo das elevações. O relevo dessas regiões é fortemente 

ondulado a montanhoso com encostas curtas, perfis convexo-côncavos, muito 

irregulares e com declividades médias acima de 35%, e desníveis altimétricos 

acentuados. São terrenos em franco processo de dissecação, com alto potencial erosivo 

e onde se acentuam os movimentos naturais de massas (deslizamentos). Apresentam 

características topográficas desfavoráveis para implantação de infraestrutura de obras 

viárias e subterrâneas adensadas, devido à necessidade de movimentação de muito 

material e de execução de cortes profundos, aterros muito altos, muitas obras de 

transposição de drenagens e de contenção de encostas. 

No caso da agricultura, somente pequenas áreas podem ser aproveitadas e, 

assim mesmo, por vezes são necessárias medidas de controle de processos erosivos.  Há 

alta densidade de drenagem e deflúvio rápido, ou seja, escoamento superficial muito 

intenso, a partir do qual as águas pluviais se infiltram pouco e sua maior parte escorre 

rapidamente para os rios, formando enxurradas altamente erosivas. Sua fragilidade para 

o uso de depósito de rejeitos é alta e média para usos urbano, agrícola, de obras viárias 

e obras enterradas. 

Por fim, nas áreas dos Domínios 13B2 e 13B3, os agricultores devem ser 

orientados a não mecanizarem a terra excessivamente e a adotarem medidas de 

conservação do solo e de proteção contra processos erosivos. Deve ser considerada a 

baixa permeabilidade e a alta erodibilidade dos solos e das rochas alteradas e, neste 

sentido, em toda as formas de uso e ocupação do solo deverá ser evitado o 

adensamento ocupacional que implique no desmatamento, na impermeabilização e no 

decapeamento excessivo da camada superficial dos solos, que por ser bastante 

permeável, que são muito importantes para reter e armazenar as águas das chuvas. Por 

ser de baixa erodibilidade, atua como camada protetora da erosão. Se possível, devem-

se preservar grandes áreas desses domínios para os chamados cinturões verdes. São 

domínios menos restritivos ao uso e ocupação e são terrenos sob pressão de 
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urbanização.
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Mapa 1 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Uso Urbano. 
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Mapa 2 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Obras Viárias. 
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Mapa 3 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Rejeitos. 
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Mapa 4 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Obras Enterradas. 
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Mapa 5 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Uso Agrícola. 
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3. GESTÃO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

A importância em analisar a gestão e o controle do solo e da ocupação do solo 

urbano - assim como o resultado gerado deste uso e ocupação -, reside na necessidade 

de identificar como o poder público se posiciona na regulamentação do 

desenvolvimento urbano e da produção da cidade. 

Para tanto, são analisados os aspectos institucionais da gestão e do controle do 

uso e ocupação do solo urbano, as conformidades entre os usos e a ocupação reais e o 

uso e a ocupação planejados pelos instrumentos legais vigentes, além da eficiência na 

utilização da área urbana a partir dos vazios urbanos existentes. 

 

3.1. Atividades de fiscalização e licenciamento urbanístico 

O objetivo de analisar os aspectos institucionais da gestão e do controle do uso 

e ocupação do solo é compreender a capacidade da Prefeitura Municipal em realizar 

suas competências e garantir a adequada utilização do território, tendo como resultado 

uma melhor qualidade de vida urbana. Para tal, o presente capítulo se debruça sobre as 

atividades de fiscalização e de licenciamento urbanístico, incluindo a infraestrutura e os 

equipamentos disponíveis para sua realização. 

De acordo com o art. 32 da Lei Municipal nº 1.042/2017, que trata da 

organização administrativa da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Infraestrutura e Frotas (SMUIF) é o agente responsável em “executar as 

ações de licenciamento e fiscalização de obras particulares, a implantação e fiscalização 

de normas de urbanismo”. 

A análise sobre o processo de aprovação de projetos para obtenção de alvarás 

de construção foi tratada junto de breve análise do Código de Obras - Produto 01 - Parte 

01. Interessa aqui compreender a capacidade operacional da Prefeitura em executar as 

tarefas de fiscalização e de licenciamento. 

A SMUIF está instalada em edificação própria, dentro do centro administrativo 

da Prefeitura Municipal, localizado na área central da sede urbana. Possui também 

balcão próprio para o atendimento dos cidadãos. Conta com 2 funcionários para analisar 

os processos de licenciamento e emissão de alvarás de construção. 
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Os processos duram em média 20 dias, o que pode ser considerado um prazo 

adequado visto a complexidade que os diferentes projetos podem apresentar. Os 

técnicos têm à disposição computadores com software AutoCAD para desenvolver os 

seus trabalhos. 

Para as atividades de fiscalização urbanística, a Prefeitura Municipal conta com 

2 funcionários para a fiscalização de posturas, obras e trânsito. Em acordo com a 

entrevista realizada pela Consultoria com os técnicos, as principais autuações na área 

urbana dizem respeito às construções sem alvará, ao não cumprimento do horário de 

funcionamento de estabelecimentos comerciais e casos de perturbação do sossego. Já 

na área rural, os casos concentram-se na perturbação do sossego e parcelamentos 

irregulares do solo. 

O relato incluiu também que as diligências ocorrem por solicitação da 

população, diminuindo a natureza preventiva com a qual a fiscalização poderia 

trabalhar. Isso seria decorrente da menor capacidade operacional em fazer frente às 

diversas demandas. Haveria a necessidade, em acordo com o setor municipal, da 

contratação de, pelo menos, mais 2 fiscais para suprir a demanda. 

Sobre o parcelamento irregular do solo rural, a Prefeitura Municipal possui 

protocolo conjunto com as companhias de energia e saneamento, COPEL e SANEPAR. 

Quando solicitadas a executarem uma segunda ligação de água e/ou energia nos lotes 

fora do perímetro urbano - o que pode caracterizar indícios de parcelamento irregular 

do solo -, as companhias remetem os pedidos à Prefeitura para a confirmação dos casos. 

Este procedimento facilita o trabalho de fiscalização municipal do parcelamento e a 

negativa por parte da Prefeitura torna-se um desincentivo à ocupação irregular. 
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3.2. Conformidades de Uso e Ocupação do Solo Urbano 

O objetivo de analisar as conformidades de uso e ocupação do solo urbano é 

compreender o grau de adequação do uso e ocupação do solo ao atual zoneamento. O 

resultado da análise é primordial no âmbito do Plano Diretor para apontar possíveis 

adequações, seja no próprio zoneamento, seja na fiscalização do seu cumprimento. 

Mesmo sendo os zoneamentos da APA do Iraí e da UTP de Quatro Barras institutos 

estaduais, o município pode balizar a adequação destes zoneamentos à realidade local, 

a partir de articulação e de diálogo com as outras esferas de governo, de forma que o 

território tenha uma ocupação adequada aos objetivos de garantia da qualidade hídrica 

e de preservação ambiental, tão necessárias para as áreas de manancial, sem 

desconsiderar as dinâmicas de desenvolvimento local e de construção da cidade. 

Quanto às conformidades de ocupação, foram observados 3 (três) tipos de 

inconformidades: 

(1) entre a ocupação existente e o limite das zonas; 

(2) entre as características da zona e os seus limites; e 

(3) a ocupação irregular de zonas propriamente ditas.  

Parte das ocupações irregulares já foram levantadas no Produto 02 - Parte 02, 

de maneira que serão tratadas de forma mais superficial neste documento. 

As inconformidades entre a ocupação e a delimitação da zona dizem respeito 

às zonas estabelecidas nos zoneamentos estaduais, mas que, averiguadas as condições 

da ocupação, levanta-se a hipótese de que o limite da zona não está estabelecido de 

acordo com a ocupação. Não se caracteriza necessariamente por ocupações irregulares 

que extrapolaram os limites da zona, mas sim, de possíveis equívocos na definição do 

limite da zona, possivelmente devido à cartografia disponível na época de definição dos 

zoneamentos. A seguir são apresentados alguns exemplos. 

O primeiro exemplo (Exemplo 1), apresentado na figura a seguir, diz respeito à 

delimitação do zoneamento da APA do Iraí na região da Borda do Campo, mais 

especificamente no bairro Santa Luzia e a incongruência do limite da ocupação com a 

delimitação da Zona de Conservação da Vida Silvestre III (ZCVS III).  
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Figura 1 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  
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A área está descaracterizada, não condiz com os objetivos da zona (art. 21 da 

Lei de Zoneamento - “compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes, 

importantes à qualidade da biota e áreas de reflorestamento que podem ser objeto de 

manejo relativamente intensivo”), apresentando ocupação inclusive com sistema viário 

consolidado. 

O segundo exemplo (Exemplo 2), na figura a seguir, diz respeito à Zona de 

Parque (ZPAR) nas proximidades do Rio Timbu, no Jardim Menino Deus. Apesar de ser 

compreensível a delimitação da área para incorporação à Zona de Proteção de Fundo 

de Vale (ZPFV), como área de preservação permanente (APP), a consolidação da 

ocupação sem prejuízo às condições dos fundos de vale faz com que a delimitação da 

área não possua conformidade com o parcelamento e a atual ocupação do solo. Desta 

forma, não há motivos tácitos em manter a delimitação da zona como tal. 
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Figura 2 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Jd. Menino Deus. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 

 
 

P á g i n a  | 27 

As inconformidades entre as características e objetivos das zonas e as suas 

delimitações são as mais evidentes, o que dificulta a indicação e fiscalização dos 

parâmetros de ocupação e de uso dos lotes e glebas. E mais, grande parte das 

incompatibilidades estão em áreas de maior fragilidade ambiental, colocando em risco 

a proteção dos mananciais e, por vezes, tornando irregular ocupações que não o seriam.  

No terceiro exemplo (Exemplo 3), na região da Granja das Acácias, é possível 

observar a existência de parte de Zona de Conservação da Vida Silvestre II (ZCVS II), onde 

o uso permitido é o de pesquisa científica e recomposição florística, tendo o uso 

habitacional unifamiliar permissível. Incide no loteamento da Granja também, a Zona de 

Controle Ambiental Intensivo (ZCAI), cujo objetivo é o de reciclagem do uso atual para 

outros que garantam a qualidade ambiental. Porém, a área com ambas as zonas citadas 

já está completamente parcelada com um mesmo padrão de ocupação. 
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Figura 3 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Granja das Acácias. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  
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O nível de consolidação da ocupação desta área levanta a hipótese da quase 

nulidade da proposta de parcelamento visando a pesquisa científica, não fazendo 

sentido sua delimitação. Importante atentar ao fato de que o padrão de ocupação 

garante também uma alta taxa de permeabilidade do solo. 

Como quarto exemplo (Exemplo 4), retorna-se o Santa Luiza para observar a 

existência de uma grande área onde não há a correspondência com a zona incidente. Há 

também uma ocupação já consolidada, no mesmo padrão do entorno, questionando-se 

a real existência de fundos de vale no local. 

Mais um exemplo de inconformidade entre os objetivos da zona e sua 

delimitação é na região do Bosque Merhy (Exemplo 5), no qual incide uma grande área 

de Zona de Preservação de Fundo de Vale (ZPFV), que também apresenta distorção com 

a realidade hidrogeológica da área. 

O último exemplo (Exemplo 6) é na região do Condomínio Pousada Quatro 

Barras. Neste caso, a Zona de Proteção de Fundo de Vale (ZPFV) é menor do que as 

características da área aparentam possuir na prática. Aqui, o caso é devido à existência 

de um lago formado posteriormente à instituição do zoneamento. 
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Figura 4 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Santa Luiza. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  
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Figura 5 - Exemplo de inconformidade do zoneamento no Bosque Merhy. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  
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Figura 6 - Exemplo de inconformidade do zoneamento na área do Condomínio Pousada. 

 

Fonte: URBTECTM (2019).  
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Pode-se concluir, a partir do que foi analisado, que é de suma importância a 

atualização da base cadastral e cartográfica municipal, a maior compreensão sobre a 

condição ambiental do município e a adequação dos zoneamentos estaduais a partir da 

realidade local do território. Não há justificativa para algumas das inconformidades que 

não seja a falta de informação acurada sobre o município e em escala compatível. 

Já sobre as inconformidades de uso, considerando os usos de grande impacto 

(como comércios e serviços de grande porte e usos industriais), são mais fáceis perceber 

as irregularidades em sua implantação do que as inconformidades de ocupação 

previstas em lei.  

Para as tipologias de usos mais controlados, dentro de zoneamentos restritivos 

como os da APA e da UTP, encontram-se atividades como grandes comércios e serviços 

e atividades industriais nas quais não foram observadas inadequações à legislação 

pertinente. São atividades de fácil percepção quando implantadas na área urbana. Além 

disso, em algumas zonas, a legislação permite que funcionem atividades que já estavam 

implantadas antes da aprovação legislativa, diminuindo irregularidades entre atividades 

existentes e a legislação de zoneamento. 

Porém, nesse caso, não importam tanto as inconformidades implantadas, mas 

sim, a própria inconformidade da legislação face às necessidades de atividades no 

contexto local de Quatro Barras. 

Na análise das atividades permitidas, permissíveis e proibidas pelo zoneamento 

da APA do Iraí, é possível indicar que as tipologias de usos não englobam opções de 

atividades de caráter urbano possíveis e adequadas ao contexto de Quatro Barras e 

ainda congruentes com os objetivos de vieses ambientais da APA. A grande quantidade 

de “casos omissos” gerar insegurança e impo sibita usos e atividades que não são 

descritas em nenhuma das 3 possibilidades (se permitidas, permissíveis e proibidas).  

Exemplo são as atividades industriais artesanais, de baixíssimo impacto, que 

são compatíveis com o uso residencial. Estas atividades não estão entre as permitidas 

ou permissíveis no zoneamento e não se encaixam na definição de atividades proibidas 

(“usos que por suas características comprometam a qualidade hídrica da bacia e a 

qualidade de conservação do meio ambiente”). 

Por sua vez, o zoneamento da UTP - estabelecido com critérios distintos dos da 

APA -, é menos restritivo, gerando menor insegurança na classificação e licenciamento 

de usos e atividades urbanas. Mas, ainda assim, é preciso questionar as motivações para 
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que algumas atividades não estejam classificadas como permitidas e permissíveis e que 

também não se encaixam na definição de atividades proibidas, como as habitações 

multifamiliares. 

Conclui-se assim que, em relação às inconformidades de ocupação e de uso do 

solo da área urbana, é importante avançar com a revisão das legislações da APA do Iraí 

e da UTP de Quatro Barras, para que ambas possam se adequar à realidade territorial 

do município, de forma a tornar inequívoca a preocupação com a qualidade hídrica das 

bacias e a qualidade da conservação do meio ambiente, em consonância com o 

desenvolvimento urbano.
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Mapa 6 - Zoneamentos da APA do Iraí e UTP na área urbana de Quatro Barras. 
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3.3. Vazios Urbanos 

Os vazios urbanos são áreas que tem a capacidade de otimizar a produção e a 

ocupação do solo em perímetro urbano, caso sejam aptos à ocupação. São áreas de 

grande dimensão, maiores de 5.000 m², dotadas de acesso às redes de infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos. 

O reconhecimento e a identificação dos vazios urbanos, sua relação com a 

dinâmica do mercado imobiliário e as demandas por terra urbanizada podem evidenciar 

estratégias de ocupação e a possibilidade de utilização de instrumentos urbanísticos que 

tornem mais interessante - nos sentidos econômico e urbanístico -, a ocupação dessas 

áreas. 

Para tanto, os vazios urbanos foram identificados, primeiramente, em função 

da ocupação atual de Quatro Barras, em toda a extensão do perímetro urbano vigente, 

e foram posteriormente classificados em aptos ou não à ocupação urbana, em função 

da incidência das fragilidades geoambientais, conforme apresentado no Capítulo 2. 

Após, a estrutura fundiária da área urbana de Quatro Barras foi classificada em 

2 (duas) categorias: áreas de 5.000 m² a 20.000 m² e áreas maiores de 20.000 m². Foram 

excluídas as áreas existentes em zonas de ocupação restrita, zonas de caráter 

predominantemente industrial e de serviços, áreas ocupadas por usos considerados 

consolidados ou de difícil transformação e áreas já loteadas que são de conhecimento 

da Prefeitura. 

Além disso, foram excluídas também as áreas onde o zoneamento define lotes 

mínimos equivalentes ou maiores às categorias das áreas estabelecidas para vazios 

urbanos (maiores que 5.000m²). Esclarece-se que não há informações sobre a estrutura 

fundiária de toda a área urbana, nomeadamente da porção leste do Contorno Leste, e 

que as informações disponíveis possuem grau de atualização parcial. O quadro abaixo 

esclarece as zonas em áreas de APA e de UTP utilizadas na presente análise, já a figura 

mostra a localização dessas zonas. 
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Tabela 1 - Áreas de vazios urbanos. 

Área Zona Lote mínimo Predominância de uso 

U
TP

 d
e

 Q
u

at
ro

 B
ar

ra
s 

Zona de Ocupação Orientada 5 - ZOO 5 2.000 m² Turismo e lazer 

Zona de Ocupação Orientada 6 - ZOO 6 3.000 m² Turismo e lazer 

Zona de Ocupação Orientada 7 - ZOO 7 6.000 m² (1) Turismo e lazer 

Zona de Ocupação Orientada 8 - ZOO 8 10.000 m² (1) Turismo e lazer 

Zona de Urbanização Consolidada 1 - ZUC 1 360 m² Residencial 

Zona de Urbanização Consolidada 2 - ZUC 2 360 m² Residencial 

A
P

A
 d

o
 Ir

aí
 

Zona de Urbanização Consolidada III - ZUC III 360 m² Residencial 

Zona de Urbanização Consolidada IV - ZUC IV 360 m² Residencial 

Zona de Ocupação Orientada I - ZOO I 10.000 m² (1) Residencial 

Zona de Ocupação Orientada II - ZOO II 5.000 m² (1) Residencial 

Zona de Ocupação Orientada III - ZOO III 3.500 m² Residencial 

NOTA: (1) Zonas incluídas apenas na análise de vazios maiores de 20.000 m². 

Fonte: URBTECTM (2019). 

Os Mapas a seguir identificam, primeiramente, as zonas selecionadas segundo 

a tabela anterior e o seguinte espacializa os vazios urbanos existentes em Quatro Barras 

em função destas zonas, com relação às fragilidades geoambientais e com as áreas com 

previsão à ocupação residencial e áreas irregularmente ocupadas. 

O resultado da análise evidencia as áreas com maior concentração de vazios 

urbanos: ao longo da Av. Dom Pedro II e proximidades, nas porções próximas da Colônia 

Maria José e do Jardim Menino Deus; na área entre os bairros Florestal, Itapira e 

Humaitá; e na área entre o sul da Granja da Acácias, o Contorno Leste e o norte da Santa 

Luzia.  

É possível ainda observar a proximidade dos vazios urbanos com áreas 

ambientalmente relevantes (como o Rio Canguiri, por exemplo), em áreas bastante 

infraestruturadas (como o eixo Centro-Florestal) e em áreas estratégicas para a conexão 

de tecidos urbanos (como o entroncamento do Contorno Leste e a Av. São Sebastião). 

Para complementação da análise, o último Mapa, na sequência, demonstra a 

relação dos vazios urbanos, aptos à ocupação e ao parcelamento do solo, com acesso às 

redes de infraestruturas básicas de: abastecimento de água, esgoto sanitário e com vias 

de acesso com pavimentação e rede de drenagem pluvial. São indicadas as áreas que já 
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dispõem de cada uma destas infraestruturas por percentual de atendimento, sendo 

100% o correspondente à presença de todas as redes instaladas. Também fazem parte 

do percentual de atendimento por infraestruturas, as áreas com previsão futura de 

instalação ou complementação destas redes.  

Pode-se inferir, com base no mapa, que há vazios urbanos que coincidem com 

as áreas dotadas das infraestruturas básicas, o que demonstra que o município tem 

potencial de crescimento para o curto e médio prazos (até 10 anos), sem a necessidade 

de expansão da ocupação urbana a leste do Contorno Leste. Desta forma, a análise 

demonstra a necessidade do Plano Diretor, em revisão, conter a ocupação de caráter 

urbano dentro da área configurada pela Represa do Iraí, BR-116 e Contorno Leste.
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Mapa 7 - Zonas selecionadas para análise de vazios da APA do Iraí e UTP de Quatro Barras.  

  



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 

 
 

P á g i n a  | 40 

Mapa 8 - Vazios urbanos nas zonas selecionadas, áreas com previsão de ocupação e fragilidades sociais e geoambientais.
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3.4. Saturação dos Zoneamentos Vigentes 

A simulação da capacidade de saturação do zoneamento corresponde a uma 

simulação com o objetivo de verificar a capacidade máxima populacional permitida por 

um zoneamento, tendo como base os parâmetros urbanísticos máximos de ocupação 

do solo.  

O cálculo de saturação dos zoneamentos incidentes em Quatro Barras é 

apresentado, portanto, no presente capítulo. É importante retomar, primeiramente, 

alguns dos conceitos utilizados na definição e instituição destes zoneamentos estaduais.  

Conforme o relatório da proposta de zoneamento da Unidade Territorial de 

Planejamento (UTP) de Quatro Barras (COMEC, 1999), com os parâmetros utilizados 

procurou-se atender aos objetivos de instituição das UTPs: assegurar as condições 

essenciais à recuperação e à preservação dos mananciais para o abastecimento público; 

e compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais 

de abastecimento público com a política de uso e ocupação do solo e com o 

desenvolvimento socioeconômico, sem prejuízo dos demais usos. 

O zoneamento da UTP foi determinado através de análises de aspectos físicos, 

biológicos e antrópicos e de estudo de cenário de ocupação urbana segundo um limite 

aceitável de câmbio. 

No manejo de áreas naturais protegidas, o conceito de “Limite Aceitável de 

Câmbio” condiz com a capacidade de carga e de suporte de determinada área, referente 

à condição desejada para esta área - mais do que o uso máximo que ela pode tolerar. 

Atrelado a este conceito, tem-se ainda a noção de “Fração Média”, que 

estabelece a densidade desejada para determinada área. O zoneamento configura-se, 

portanto, respeitando a densidade máxima pré-estabelecida que, por consequência, 

gerará parâmetros específicos de parcelamento e flexibilidade na ocupação do solo. É 

através do controle de densidades que permite-se a ocupação de áreas antes proibidas, 

respeitando-se restrições mínimas impostas pelos condicionantes físicas, biológicas e 

antrópicas do local. 

Na simulação de saturação da UTP de Quatro Barras foi utilizada a fração média 

ideal (desejada) de 2.000m² por unidade habitacional e a média de moradores por 

domicílio da RMC, sendo de 3,76 hab./domicílio (IBGE, 1996). 
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Segundo o relatório da COMEC (1999), a área mínima para o lote de 2.000 m² 

corresponde a uma densidade de 18,5 hab./hectare. O parcelamento do solo em frações 

médias ideais de 2.000 m² advém da coleta e tratamento de efluentes líquidos, à 

capacidade de depuração do solo e à capacidade de drenagem das águas superficiais, 

que permitem manter a qualidade dos recursos hídricos em um padrão aceitável. 

Na instituição da APA do Iraí (COMEC, 2000), as simulações de saturação foram 

calculadas em função da capacidade de suporte das áreas de abrangência das sub-

bacias, em cada um dos municípios abrangidos. Para Quatro Barras, a relação da área 

de abrangência da sub-bacias 

Conforme o relatório, os cálculos de estimativas de população compararam os 

zoneamentos vigentes nos municípios abrangidos pela APA e o zoneamento proposto. 

Foram consideradas, para tanto, duas situações: (1) a ocupação de 100% das áreas 

disponíveis; e (2) a ocupação de 80% das áreas urbanas disponíveis e de 50% das rurais. 

Entre os zoneamentos vigentes e o proposto há um decréscimo de 20,04% de população 

e densidade para a situação 1 e de 17,85% para a situação 2. 

A tabela a seguir mostra os resultados obtidos dos estudos de saturação dos 

zoneamentos realizados pela COMEC em 1999 (UTP) e em 2000 (APA), bem como traz 

os resultados das simulações de 2012, na ocasião da revisão do Plano Diretor Municipal 

que não culminou em aprovação legal. A área do perímetro urbano indica na tabela 

condiz com o perímetro vigente pela Lei Municipal nº 165/2007.  

Tabela 2 - Resultados dos Cenários de Simulação dos Zoneamentos em Quatro Barras. 

Perímetro urbano e 

Zoneamentos vigentes 

Área em Quatro Barras 
Capacidade de Saturação 

Populacional Máxima 

Área (%) Área (ha) 2012 
COMEC  

(1999 e 2000) 

APA Estadual do Iraí 47,05 3.465 40.554 53.195 

UTP de Quatro Barras 33,60 2.475  42.752 49.812 

Restante do Perímetro Urbano 19,35 1.425  -  - 

Total - Perímetro Urbano 100% 7.365 83.306 hab. 103.007 hab. 

Fonte: URBTECTM (2019) - Com base em COBRAPE (2000) e VERTRAG (2012). 

Conforme demonstrado na tabela, os cálculos de saturação de 2012 obtiveram 

resultados inferiores aos dimensionados pelos estudos que instituíram os zoneamentos 
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estaduais pela COMEC.  

A aplicação destas referências para o presente trabalho, pressupõe a 

manutenção das áreas já consolidadas, sendo estas consideradas como aquelas em que 

a ocupação humana pode ser considerada definitiva dentro das condições sustentáveis 

acima relacionadas.  

Como terceira premissa, entende-se que o cálculo de saturação deve abranger 

todo o perímetro vigente para verificação, inclusive, da adequação de sua abrangência. 

E, conforme analisado no Produto 02 - Parte 01, em uma parte da área urbana de Quatro 

Barras (20%) não incidem zoneamentos estaduais1, mas sim, a Macrozona de Transição, 

instituída pela Lei do Plano Diretor. Com base nos parâmetros de uso e ocupação do solo 

do Macrozoneamento Municipal, estima-se a capacidade de saturação máxima de cerca 

de 12.041 habitantes para essa área. 

A simulação de saturação estima a população urbana máxima que permitem os 

zoneamentos, considerando a ocupação com base nos parâmetros urbanísticos 

máximos. Portanto, não são consideradas na simulação as áreas de preservação 

ambiental, as áreas inaptas à ocupação urbana, bem como são excluídas do cálculo as 

áreas reservadas para o sistema viário e outras infraestruturas urbanas (considerando-

se, em média, que correspondem a cerca de 35% das áreas das zonas). 

A simulação da saturação do perímetro urbano de Quatro Barras é apresentada 

na tabela a seguir. Para o cálculo foi utilizado a média de 2 unidades habitacionais por 

lote, os parâmetros máximos de ocupação das zonas, além de terem sido descontadas 

as áreas não ocupáveis. Para a simulação da APA do Iraí, não foram inclusas as seguintes 

zonas ao cálculo: Zona de Restrição à Ocupação (ZRO) e Zona Rural (ZR). Para a UTP de 

Quatro Barras não foram consideradas as seguintes zonas: Zonas de Conservação da Vila 

Silvestre I, II e III (ZCVS); Zona de Parques (ZPAR);  Zona de Extração Mineral Controlada 

(ZEMC); Zona de Preservação da Represa (ZPRE); Zona de Proteção de Fundo de Vale 

(ZPFV); Zona de Controle Ambiental (ZCAI) e Corredor Especial de Uso Turístico (CEUT - 

uma vez que seus parâmetros de ocupação coincidem com as zonas as quais se 

sobrepõe). 

 

1 A falta de incidência de zoneamento de uso e ocupação do solo nesta área do perímetro urbano foi 
abordada no Relatório Produto 02 - Parte 01 da revisão do Plano Diretor de Quatro Barras (URBTEC, 2019). 
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Os resultados da simulação, apresentados nas tabelas a seguir, indicam que a 

metodologia proposta pela Consultoria se assemelha à realizada pelo Estado no ato de 

elaboração dos zoneamentos. 

E, tendo isto em vista, conforme indica o quadro logo abaixo, a simulação de 

saturação dos zoneamentos obteve um resultado que indica o superdimensionamento 

dos parâmetros, se comparado às projeções populacionais para o município para o ano 

presente (2019) e para os próximos 10 e 20 anos, conforme os estudos do IPARDES. Isto 

é, considerando as estimativas de população para 2030 e 2040, o somatório das 

simulações para os zoneamentos da APA, da UTP e para o resquício de área urbana sob 

incidência do Macrozoneamento Municipal de Transição, relevam que os parâmetros de 

ocupação vigente permitem para 2030 e 2040, respectivamente, de 3,4 a 2,9 vezes mais 

pessoas que o previsto pelas projeções populacionais. 

Tabela 3 - Resultados dos Cenários de Simulação dos Zoneamentos em Quatro Barras. 

Perímetro urbano e 

Zoneamentos vigentes 

Área em Quatro 
Barras 

Capacidade de Saturação Populacional 
Máxima 

Área (%) Área (ha) 2012 
COMEC  

(1999 e 2000) 

Simulação 
URBTECTM 

APA Estadual do Iraí 47,05 3.465 40.554 53.195 41.857 

UTP de Quatro Barras 33,60 2.475  42.752 49.812 42.355 

Restante do Perímetro 
Urbano 

19,35 1.425 - - 12.041 

Total - Perímetro Urbano 100% 7.365 83.306 103.007 96.254 

Fonte: URBTECTM (2019); COBRAPE (2000) e VERTRAG (2012). 
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Tabela 4 - Simulação de Saturação do Zoneamento da UTP na área urbana em Quatro Barras. 

UTP de Quatro Barras Simulação para 2 UH/Lote * Nº Pavimentos Permitidos por Zona 

Sigla Zona 
da UTP 

Nome da Zona 
Sigla Zona 
Municipal 

Área 
Mínima 
do Lote 

(m²) 

Área da Zona 
(m²) 

Área Líquida 
da Zona (m²) 

Uso 
Residen-

cial na 
Zona (%) 

Área 
Residencial 

na Zona (m²) 

Nº de 
Lotes Por 

Zona 

Nº UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
por Lote 

Quantidade 
de 

Pavimentos 
Permitidos 
Por Zona 

Nº de UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
Total 

Média de  
habitantes/UH 

(IBGE, 2010) 

Projeção 
Populacional 

ZUC 1 Zona de Urbanização Consolidada 1 ZUC I U 360 153.067,97 99.494,18 60 59.696,51 165,82 332 4 1.327 3,25 4.311 

ZUC 2 Zona de Urbanização Consolidada 2 ZUC II U 360 974.668,76 633.534,69 60 380.120,82 1.055,89 2.112 4 8.447 3,25 27.453 

ZOO 1 Zona de Ocupação Orientada 1 - Média Densidade ZOO I U 2.000 1.472.755,79 957.291,26 30 287.187,38 143,59 287 2 574 3,25 1.867 

ZOO 2 Zona de Ocupação Orientada 2 - Baixa Densidade ZOO II U 5.000 1.526.377,66 992.145,48 20 198.429,10 39,69 79 2 159 3,25 516 

ZOO 3 Zona de Ocupação Orientada 3 - Baixa Densidade ZOO III U 20.000 2.344.186,14 1.523.720,99 20 304.744,20 15,24 30 2 61 3,25 198 

ZOO 4 Zona de Ocupação Orientada 4 - Baixa Densidade ZOO IV U 10.000 935.298,01 607.943,71 20 121.588,74 12,16 24 2 49 3,25 158 

ZOO 5 Zona de Ocupação Orientada 5 - Média Densidade - Turismo e Lazer ZOO V U 2.000 481.065,30 312.692,45 30 93.807,73 46,90 94 2 188 3,25 610 

ZOO 6 Zona de Ocupação Orientada 6 - Baixa Densidade ZOO VI U 3.000 1.476.565,77 959.767,75 20 191.953,55 63,98 128 2 256 3,25 832 

ZOO 7 Zona de Ocupação Orientada 7 - Baixa Densidade - Turismo e Lazer ZOO VII U 2.000 5.359.779,83 3.483.856,89 20 696.771,38 348,39 697 2 1.394 3,25 4.529 

ZOO 8 Zona de Ocupação Orientada 8 - Baixa Densidade - Turismo e Lazer ZOO VIII U 5.000 4.981.259,55 3.237.818,71 20 647.563,74 129,51 259 2 518 3,25 1.684 

ZRO Zona de Restrição à Ocupação ZRO U 20.000 399.916,54  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZR Zona Rural ZA U 20.000 4.686.680,05 3.046.342,03 10 304.634,20 15,23 30 2 61 3,25 198 

SUBTOTOTAL      24.791.621,37 15.854.608,14     2.036,41 4.072,82   13.032   42.355 

Fonte: URBTECTM (2019). 
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Tabela 5 - Simulação de Saturação do Zoneamento da APA do Iraí na área urbana em Quatro Barras. 

APA do Iraí Simulação para 2 UH/Lote * Nº Pavimentos Permitidos por Zona 

Sigla Zona 
da APA 

Nome da Zona 
Sigla Zona 
Municipal 

Área 
Média 
(*) ou 

Mínima 
do Lote 

(m²) 

Área da Zona 
(m²) 

Área Líquida 
da Zona (m²) 

Uso 
Residen-

cial na 
Zona (%) 

Área 
Residencial 

na Zona (m²) 

Nº de 
Lotes Por 

Zona 

Nº UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
por Lote 

Quantidade 
de 

Pavimentos 
Permitidos 
Por Zona 

Nº de UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
Total 

Média de  
habitantes/UH 

(IBGE, 2010) 

Projeção 
Populacional 

ZUC I Zona de Urbanização Consolidada I - Baixa Densidade ZUC I A 1.500 2.643.005,17 1.717.953,36 40 687.181,34 458,12 916 2 1.832 3,25 5.956 

ZUC II Zona de Urbanização Consolidada II - Média Densidade ZUC II A 650 1.978.007,35 1.285.704,78 50 642.852,39 989,00 1.978 2 3.956 3,25 12.857 

ZUC III Zona de Urbanização Consolidada III - Borda do Campo ZUC III A 360 434.153,99 282.200,09 50 141.100,05 391,94 784 2 1.568 3,25 5.095 

ZUC IV Zona de Urbanização Consolidada IV - Área Central ZUC IV A 360 416.542,77 270.752,80 60 162.451,68 451,25 903 4 3.610 3,25 11.733 

 - Zona de Urbanização Consolidada V ZUC V A 450 52.653,40 34.224,71 60 20.534,83 45,63 91 4 365 3,25 1.186 

ZOO I Zona de Ocupação Orientada I ZOO I A 3.000 1.791.954,72 1.164.770,57 40 465.908,23 155,30 311 2 621 3,25 2.019 

ZOO II Zona de Ocupação Orientada II  ZOO II A 5.000 1.211.366,13 787.387,98 30 236.216,40 47,24 94 2 189 3,25 614 

ZOO III Zona de Ocupação Orientada III  ZOO III A 3.500 2.612.868 1.698.364,44 30 509.509,33 145,57 291 2 582 3,25 1.892 

CICS Corredor Especial de Indústrias, Comércio e Serviços CICS A 1.000 263.381,10 171.197,72 10 17.119,77 17,12 34 2 68 3,25 223 

ZEIS I Zona Especial de Indústria e Serviço I ZEIS I A 5.000 444.098,07 288.663,75 10 28.866,37 5,77 12 2 23 3,25 75 

ZEIS II Zona Especial de Indústria e Serviço II ZEIS II A 2.000 434.240,81 282.256,53 10 28.225,65 14,11 28 2 56 3,25 183 

ZES Zona Especial de Serviços  ZES A 10.000 277.168,77 180.159,70 10 18.015,97 1,80 4 2 7 3,25 23 

ZPRE Zona de Preservação da Represa ZPRE A  - 2.474.136  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZPFV Zona de Proteção de Fundo de Vale ZPFV A  - 4.490.637  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZPAR Zona de Parques ZPAR A  - 600.024  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZEMC Zona de Extração Mineral Controlada ZEMC A  - 2.261.907  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZCAI Zona de Controle Ambiental Intensivo ZCAI A  - 451.946  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZCVS I Zona de Conservação da Vida Silvestre I ZCVS I A 20.000 1.259.674  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZCVS II Zona de Conservação da Vida Silvestre II ZCVS II A 20.000 6.724.795  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ZCVS III Zona de Conservação da Vida Silvestre III ZCVS III A 20.000 3.699.788  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

SUBTOTOTAL      34.522.347,35 8.163.636,42     2.722,88 5.445,77   12.879   41.857 

Fonte: URBTECTM (2019). 
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Tabela 6 - Simulação de Saturação da Macrozona Urbana de Transição na área urbana em Quatro Barras. 

Macrozoneamento Municipal Simulação para 2 UH/Lote * Nº Pavimentos Permitidos por Zona 

Sigla 
Macro-
zona 

Nome da Macrozona  - 

Área 
Mínima 
do Lote 

(m²) 

Área da Zona 
(m²) 

Área Líquida 
da Zona (m²) 

Uso 
Residenci

al na 
Zona (%) 

Área 
Residencial 

na Zona (m²) 

Nº de 
Lotes Por 

Zona 

Nº UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
por Lote 

Quantidade 
de 

Pavimentos 
Permitidos 
Por Zona 

Nº de UH 
(Unidades 

Habitacionais) 
Total 

Média de  
habitantes/UH 

(IBGE, 2010) 

Projeção 
Populacional 

MUT Macrozona Urbana de Transição  - 2.000 14.249.803,61 9.262.372,35 20 1.852.474,47 926,24 1.852 2 3.705 3,25 12.041 

TOTAL DA SATURAÇÃO     73.563.772,33 33.280.616,91     5.685,53 11.371,06   29.616,53   96.254 

 

    
    Projeções Populacionais (IPARDES) Ano de 2018 23.604 hab. 4,1 

    
    

   
Ano de 2019 24.021 hab. 4,0 

    
    

   
Ano de 2030 28.658 hab. 3,4 

    
    

   
Ano de 2040 32.683 hab. 2,9 

 

Fonte: URBTECTM (2019). 
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4. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE PAGAMENTO MUNICIPAIS 

4.1. Capacidade de Investimento Municipal 

No que se refere à administração pública municipal, o Índice FIRJAN de Gestão 

Fiscal - IFGF vem se revelando um instrumento útil e de boa qualidade para analisar a 

situação financeira dos municípios brasileiros2. 

O IFGF utiliza-se exclusivamente de estatísticas oficiais declaradas pelos 

próprios municípios3. Esse Índice é composto por 5 indicadores: Receita Própria, Gastos 

com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, assim especificados: 

▪ IFGF Receita Própria = Receita Própria/Receita Corrente Líquida4. Esse 

índice tem o objetivo de verificar a capacidade de geração de receitas 

próprias por parte da Prefeituras Municipais; 

▪ IFGF Gasto com Pessoal = 1 - (Gasto com Pessoal/Receita Corrente 

Líquida). “O comprometimento excessivo das receitas com (esses 

gastos) implica na redução dos recursos destinados para outros fins, 

(...). Com o objetivo de evitar a rigidez orçamentária e garantir espaço 

para alocação de outras despesas, em 2000, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) limitou os gastos com pessoal em até 60% da RCL. Além 

disso, o artigo 22 dessa mesma legislação criou um limite prudencial, 

definido como 95% do teto (ou 57% da RCL), acima do qual ficam 

 

2 As informações sobre o IFGF têm por base o software “Consulta ao Índice” e o “Anexo Metodológico 
2017”. FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal. 
Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifgf/consulta-ao-indice. Anexo Metodológico 2017. 

3 “Conforme estabelecido pelo art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), os municípios devem 
encaminhar suas contas para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até o dia 30 de Abril do ano seguinte 
ao exercício de referência, a partir de quando o órgão dispõe de 60 dias para disponibilizá-las ao público, 
por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Esta 
ferramenta consolida informações contábeis, financeiras e estatísticas fiscais oriundas de um universo 
que compreende 5.568 Municípios, 26 Estados, o Distrito Federal e a União. O Siconfi é a principal fonte 
de dados sobre as administrações públicas municipais e estaduais. Por isso, foi utilizado como referência 
para o cálculo do IFGF.” FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Anexo 
Metodológico 2017, p.1.  

4 Receita Corrente Líquida = Receita Corrente - (Contribuições para Regime Próprio do Servidor Público + 
Deduções para o FUNDEB + Compensação entre Regimes Previdenciários). 
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vedadas criações de cargos, empregos ou funções, além de outras 

restrições”;5 

▪ IFGF Investimentos = Investimentos/Receita Corrente Líquida. O 

objetivo desse Índice é avaliar a capacidade de investimentos das 

Prefeituras Municipais. “Escolas e hospitais bem equipados, ruas 

pavimentadas, saneamento, iluminação pública, entre outros, são 

investimentos tipicamente municipais que fomentam as atividades 

econômicas locais e geram bem-estar para a população”;6 

▪ IFGF Liquidez = (Caixa - Restos a Pagar)/Receita Corrente Líquida. “(...) 

os restos a pagar passaram a ser utilizados pelos municípios como uma 

forma de financiamento, através da simples postergação de despesas já 

contratadas para outros anos, gerando assim um problema de liquidez 

para as prefeituras. (...) Com base nessa lógica foi construído o IFGF 

Liquidez. Dessa forma, no cálculo do índice, caso o município inscreva 

mais restos a pagar do que recursos em Caixa no ano em questão, sua 

pontuação será zero. (...) iniciar um ano com mais dívidas com 

fornecedores do que recursos em caixa é um problema que afeta a 

gerência financeira e a credibilidade do município”;7 e 

▪ IFGF Custo da Dívida = (Juros + Amortizações)/Receita Líquida Real.8 

Esse índice “avalia o peso dos encargos da dívida em relação às receitas 

líquidas reais, em consonância com o limite estabelecido pela resolução 

no 43 do Senado Federal. O cálculo do índice leva em conta o limite de 

13% da receita líquida real estabelecido por essa legislação”.9 

No cômputo do IFGF Geral, os quatro primeiros Índices acima especificados 

 

5 FIRJAN. Anexo Metodológico 2017, p.4. 

6 FIRJAN. Anexo Metodológico 2017, p. 5. 

7 FIRJAN. Anexo Metodológico 2017, p. 6. 

8 “A Receita Líquida Real (RLR) é utilizada para apurar o limite de pagamento da dívida de Estados e 
Municípios renegociada com o Tesouro Nacional e para o cálculo da relação Dívida Financeira / Receita 
Líquida Real. Para os munícipios, o conceito de RLR exclui do total de receitas as receitas provenientes de 
operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com 
o fim específico de atender despesas de capital”. Conforme Anexo Metodológico 2017, p. 7. 

9 FIRJAN. Anexo Metodológico 2017, p. 7. 
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possuem peso 22,5% e o último, 10,0%. “Isto se deve ao fato de que para a grande 

maioria dos municípios brasileiros o endividamento de longo prazo não é utilizado como 

forma de financiamento.”10 

Segundo a FIRJAN, “a leitura dos resultados é bastante simples: a pontuação 

varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do 

município no ano em observação.”11 Outra importante característica do IFGF é que sua 

metodologia permite tanto comparação relativa quanto absoluta, isto é, “o índice não 

se restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos”12. 

Com o objetivo de estabelecer valores de referência que facilitem a análise, foram 

convencionados quatro conceitos para o IFGF:  

▪ Conceito A: Gestão de Excelência e pontuação no IFGF iguais ou 

superiores a 0,8;  

▪ Conceito B: Boa Gestão e resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 

pontos;  

▪ Conceito C: estão em dificuldades com resultados compreendidos entre 

0,4 e 0,6; e 

▪ Conceito D: Gestão Crítica e pontuações iguais ou inferiores a 0,4.  

Os resultados disponíveis referentes ao IFGF se referem ao período 2006-2016. 

Os dados a serem analisados neste tópico se referem a 2016. No entanto, dada a 

especifidade desse ano no que se refere à conjuntura de crise da economia brasileira, é 

relevante ter como referência, por exemplo, o ano de 2007, antecedente ao 

aprofundamento da crise internacional em 2009, quando o PIB da economia brasileira 

cresceu 6,1%. Em 2009 e em 2016, esses percentuais alcançaram -0,13 e -3,46%, 

respecitvamente.13  

Como pode ser observado na tabela a seguir, no município de Quatro Barras, a 

 

10 FIRJAN. Anexo Metodológico 2017, p. 3. 

11 FIRJAN. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal. Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifgf/.   

12 FIRJAN. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal. 2016. Disponível em:  http://www.firjan.com.br/ifgf/.  

13 Informações disponíveis no sítio em: 
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValore
s.  

http://www.firjan.com.br/ifgf/
http://www.firjan.com.br/ifgf/
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situação das finanças públicas municipais avaliada pelo IFGF, é pior em 2016 do que em 

2007. Se, em 2007, o IFGF indicava um Conceito B (Boa Gestão), em 2016 o município 

se restringiu ao Conceito C (Gestão em Dificuldades). 

Nesse contexto, o valor do IFGF-Receita Própria aumentou de 0,617 (Boa 

Gestão), em 2007, para 0,813 (Gestão de Excelência), em 2016, o que significa um maior 

esforço fiscal14 ou de geração de receita própria no período. Quando é o caso, um menor 

esforço fiscal ou uma baixa capacidade de geração de receita própria por parte das 

Prefeituras Municipais pode ser explicada pela fragilidade de sua base tributária - 

decorrente, por exemplo, dos níveis do Produto Interno Bruto ou do grau de 

informalidade da economia local - ou por problemas de natureza política (p. ex., 

dificuldades para atualizar a planta de valores dos imóveis) ou administrativa 

(fragilidade dos Planos Diretores Municipais, cadastros desatualizados, inexistência de 

sistema de controle ou de fiscalização, falta de capacitação de pessoal, etc.). 

No entanto, o IFGF - Gastos com Pessoal apresentou uma diminuição entre 

2007 e 2016. De um Conceito C (Boa Gestão), o IFGF passou a apresentar um Conceito 

D (Gestão em Dificuldades). 

Entre esses anos, o IFGF-Investimentos diminui forma expressiva no período. 

Em 2007, um Conceito A (Gestão de Excelência). Em 2016, o Conceito C (Gestão em 

Dificuldades), com um IFGF-Investimento (0,463), próximo ao Conceito D (Gestão 

Crítica). Esta situação indica que a capacidade de investimento da Prefeitura Municipal 

é muito frágil. 

Revelando dificuldades de caixa, o IFGF-Liquidez também diminuiu de forma 

expressiva nno peródo: de 0,923 (Conceito A: Gestão de Excelência) para 0,482 

(Conceito C: Gestão em Dificuldades). 

O IFGF-Custo da Dívida apresentou, em 2007 (0,778) (0,778) e  em 2016 (0,664), 

o Conceito B (Boa Gestão), indicando, neste último ano, pressões de Restos a Pagar e de 

Custo da Dívida (Juros + Amortizações). 

 

14 Esforço Fiscal se refere à capacidade de aumentar a receita tributária própria do município (IPTU, ISS, 
etc.), segundo a capacidade de contribuição de seus habitantes e as condições políticas vigentes. 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 

 
 

P á g i n a  | 52 

Tabela 7 - Quatro Barras: Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - 2007 e 2016. 

IFGF (Geral) Receita Própria Gastos com Pessoal Investimentos Liquidez Custo da Dívida 

2007 

0,779 0,617 0,737 0,832 0,923 0,778 

2016 

0,577 0,813 0,463 0,511 0,482 0,664 

Fonte: URBTECTM (2019) - Com dados do FIRJAN. 

Com base no IFGF, é possível afirmar que, em geral e apesar do maior esforço 

fiscal realizado pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras, a rigidez e pressões para o 

aumento dos gastos com pessoal, implicou em uma baixa capacidade de investimentos 

com recursos próprios e, portanto, na dependência de transferências negociadas de 

recursos da União ou do Governo Estadual, com vistas a projetos de maior porte vis à 

vis às demandas de serviços públicos recorrentemente ampliadas pelos cidadãos locais. 

Segundo a FIRJAN (2017), “a maior parte das cidades paranaenses analisadas 

apresentou situação fiscal difícil ou crítica (conceito C e D no IFGF) em 2016 - foram 227 

municípios (63,4%) com pontuação entre 0,4 e 0,6 e 43 (12,0%) com nota inferior a 0,4. 

Por outro lado, aproximadamente um quarto (24,6%) das prefeituras (88) registrou boa 

situação fiscal (conceito B), enquanto nenhuma alcançou o grau de excelência (conceito 

A).”15 Quatro Barras se econtra entre esses 88 municípios. 

A Tabela a seguir apresenta a Média e a Mediana dos IFGF dos municípios 

paranaenses, além dos seus valores Máximo e Mínimo. O IFGF Geral de Quatro Barras 

(0,577) supeior ao da média e da mediana dos munnicípios paranaeses.  

 

 

 

 

15 FIRJAN. IFGF 2017 - Análise Especial Paraná́. Disponível no sítio:  
https://www.firjan.com.br/data/files/1A/A0/62/CF/B4CCD51063C6AAD5A8A809C2/IFGF%202017%20-
%20An_lise%20Especial%20-%20Paran_.pdf.  

https://www.firjan.com.br/data/files/1A/A0/62/CF/B4CCD51063C6AAD5A8A809C2/IFGF%202017%20-%20An_lise%20Especial%20-%20Paran_.pdf
https://www.firjan.com.br/data/files/1A/A0/62/CF/B4CCD51063C6AAD5A8A809C2/IFGF%202017%20-%20An_lise%20Especial%20-%20Paran_.pdf
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Tabela 8 - Índica FIRJAN de Gestão Fiscal - Paraná - 2016. 

 IFGF 
Receita 
Própria 

Gastos 
com 

Pessoal 
Investimentos Liquidez 

Custo 
da 

Dívida 

Média dos Municípios 0,521 0,290 0,545 0,559 0,565 0,803 

Mediana dos Municípios 0,516 0,236 0,542 0,517 0,597 0,825 

Máximo dos Municípios 0,782 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mínimo dos Municípios 0,166 0,042 0,000 0,056 0,000 0,308 

Fonte: URBTECTM (2019) - Com dados do FIRJAN. 
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4.2. Capacidade de Pagamento Municipal 

Segundo a Portaria nº 501, de 24 de novembro de 2017, a classificação da 

capacidade de pagamento (Capag) dos municípios pleiteantes de garantia ou aval da 

União é determinada com base na análise dos seguintes indicadores econômico-

financeiros: (i) Endividamento; (ii) Poupança Corrente; e (iii) Liquidez. 

Esses indicadores são calculados a partir das informações disponibilizadas pelo 

município no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(Siconfi), com base nas seguintes definições: 

I - Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente 

Líquida; 

II - Poupança Corrente (PC) = Despesa Corrente / Receita Corrente 

Ajustada; e 

III - Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa 

Bruta. 

A cada indicador é atribuída uma qualificação (A, B ou C) que representa a 

classificação parcial do município no respectivo indicador, conforme o enquadramento 

nas faixas de valores apresentadas na tabela apresentada na sequência. 

Tabela 9 - Faixas de Qualificação dos Indicadores Econômico-Financeiro Referentes à 
Capacidade de Pagamento (CAPAG) dos Municípios Pleiteantes de Garantia ou Aval da União. 

Indicador Sigla  Faixas de Valores Classificação 

Endividamento DC 

DC < 60% A 

60% ≤ DC < 150% B 

DC ≥ 150% C 

Poupança Corrente PC 

PC < 90% A 

90% ≤ PC < 95% B 

PC ≤ 95% C 

Liquidez IL 
IL < I A 

IL ≥ I C 

Fonte: URBTECTM (2019) - Com dados do Ministério da Fazenda (Portaria nº 501/2017). 

A classificação final da capacidade de pagamento do município é determinada 

a partir da combinação das classificações parciais dos três indicadores, conforme os 
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critérios discriminados na tabela a seguir. 

Tabela 10 - Qualificação Final dos Indicadores Econômico-Financeiros Referentes à 
Capacidade de Pagamento (CAPAG) dos Municípios Pleiteantes de Garantia ou Aval da 
União. 

Classificação Parcial do Indicador Classificação Final da 
Capacidade de 

Pagamento Endividamento Poupança Corrente Liquidez 

A A A A 

B A A 

B 

C A A 

A B A 

B B A 

C B A 

C C C D 

Demais Combinações de Classificações Parciais C 

Fonte: URBTECTM (2019) - Com dados do Ministério da Fazenda (Portaria nº 501/2017). 

Nesse contexto, a classificação parcial dos indicadores relativos ao município 

de Quatro Barras, conforme divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, é a 

seguinte:16  

▪ Indicador I (Endividamento): Dívida Consolidada/Receita Corrente 

Líquida = A (11,85%); 

▪ Indicador II (Poupança Corrente): Despesa Corrente/Receita Corrente 

Ajustada = A (86,67%) 

▪ Indicador III (Liquidez): Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa 

= A (6,2%) 

Dada a classificação parcial desses indicadores e os critérios estabelecidos na 

anterior, a classificação final de capacidade de pagamento de Quatro Barras alcançou 

um conceito A, indicando que o município atende a um dos requisitos necessários à de 

garantia ou aval da União em suas operações de crédito. 

 

16 Informações disponíveis no sítio: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-
municipios/capacidade-de-pagamento-capag. Consulta realizada em 22/08/2019. 

https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag
https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag
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No que se refere à situação fiscal do município de Quatro Barras frente ao 

conjunto desses requisitos, a Secretaria Tesouro Nacional fornece adicionalmente as 

seguintes informações:17 

▪ O Município se encontra em situação de regularidade relativa à 

adimplência financeira em empréstimos e financiamentos concedidos 

pela União; e 

▪ O Município cumpre com a aplicação mínima de recursos em saúde e 

educação. 

No entanto, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, “não foi possível obter 

os dados de despesa pessoal para a Prefeitura Municipal” de Quatro Barras de forma a 

avaliar a situação de limite prudencial no que se refere à relação Despesa Total com 

Pessoal / Receita Corrente Líquida. 

 

  

 

17 Informações disponíveis no sítio: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-
municipios/capacidade-de-pagamento-capag.  

https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag
https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag
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5. SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

A síntese da análise temática integrada serve para a análise dos potenciais e 

deficiências do município a partir do contexto em que está inserido. Procura-se 

evidenciar as questões estratégicas que o município deve enfrentar nos próximos anos, 

antecipando posicionamentos para garantir, dentro do período de 10 anos, a 

consecução dos objetivos do Plano Diretor. 

A síntese é aqui estabelecida num processo que auxiliará a continuidade da 

Revisão do Plano Diretor, durante as Fases 03 e 04 dos trabalhos. A próxima fase, Fase 

03, se baseará nas sínteses para a definição das estratégias de desenvolvimento 

municipal. 

A partir de uma abordagem empírico-compreensiva, baseada em dados, nas 

análises desenvolvidas para a Leitura Técnica e na compilação da Leitura Comunitária18, 

o objetivo desta síntese é estabelecer grandes entendimentos acerca da dinâmica de 

desenvolvimento municipal e de seus desdobramentos no território. Para isso, a síntese 

deve resultar da relação entre elementos diversos colocados em um todo coerente. 

O diagnóstico do Plano Diretor foi elaborado em 3 (três) frentes de análise: a 

Leitura Jurídica (Parte 01), a Leitura Técnica (Parte 02) e a Leitura Comunitária. Serve 

agora o trabalho de relacionar essas leituras em uma análise temática integrada. 

O ponto de partida são os “eixos de debate” aprovados pelo Grupo de 

Acompanhamento (GA) e pela Equipe Técnica Municipal (ETM), levados ao debate nas 

oficinas técnica e comunitárias: 

• Uso do solo e meio ambiente; 

• Gestão do território e administração pública;  

• Turismo e agroecologia;  

• Serviços públicos e políticas sociais;  

• Logística, indústria e mineração;  

• Acessibilidade, mobilidade e inclusão social.  

 

18 A Leitura Comunitária do município é apresentada junto dos resultados dos eventos participativos, no 
Relatório de Atividades - Fase 02, a ser entregue à Prefeitura Municipal após a realização da 2ª Audiência 
Pública, em novembro de 2019. 
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Para cada eixo foram elaboradas “teses” que intentam sintetizar as leituras 

jurídica, técnica e comunitária. O debate de cada uma dessas teses deve ter como 

resultado, na próxima fase, as propostas que irão compor o Plano Diretor Municipal. As 

propostas deverão consolidar ou incentivar as teses positivas e se contrapor ou procurar 

prover solução às teses negativas. 

A Consultoria desenvolveu as teses, apresentadas nos subcapítulos a seguir, 

fundamentada no trabalho de sua elaboração e constante refinamento, tomando o 

cuidado para que componham um todo coerente e que retratem as condições de 

desenvolvimento do município. A multidisciplinariedade da equipe de Consultoria tem, 

justamente, o intuito de servir de garantia do processo e estabelecer a integração entre 

os temas de análise e os eixos de debate. 

Para cada eixo foi elaborado também um mapa síntese para especializar as 

teses e compreender o seu desdobramento territorial, facilitando o debate dos eixos 

diretamente onde ocorrem os fenômenos que devem ser consolidados ou contrapostos. 

Os mapas se encontram ao final de cada eixo - com exceção do Eixo de Debate 2: Gestão 

do Território e Administração Pública, desprovido de rebatimentos espaciais. 

É importante ter em mente que, tendo em causa o ordenamento territorial 

como objeto de análise do Plano Diretor, perpassa por todos os eixos de debate a 

composição da morfologia urbana do município. 

A morfologia foi analisada no Capítulo 8 da Parte 02 e está representada no 

MAPA a seguir, conforme constante no relatório citado. Parte-se do princípio de que a 

estrutura territorial de Quatro Barras é altamente fragmentada devido à grande 

diferença entre os padrões de ocupação do solo e a relação da ocupação com as 

condicionantes físico-ambientais. 
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Mapa 9 - Análise da Morfologia Urbana.
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5.1. Eixo de Debate 1: Uso do Solo e Meio Ambiente  

1. O município está chegando ao limite de áreas passíveis de urbanização, fator 

que já pressiona a ocupação prematura das áreas situadas na porção oeste 

do Contorno Leste. 

A tendência de fragmentação da área urbana municipal - observada nos 

vários territórios urbanos consolidados, como Jardim Menino Deus, Centro, 

Granja das Acácias, Borda do Campo, dentre outros, - fez com que o 

município se espraiasse pelo perímetro urbano com tipologias de ocupação 

muito diferenciadas entre si. Além disso, pode-se debitar essa fragmentação 

e consequente espraiamento aos condicionantes ambientais que tem forte 

impacto na ocupação urbana. 

Aliada a uma ocupação de baixíssima densidade - inclusive muito abaixo do 

que permite o zoneamento como demonstrado no cálculo de saturação no 

Capítulo 3.4 - a atual relação entre a ocupação existente e a capacidade de 

ocupação dos zoneamentos é pouco eficiente e acelera o processo de 

expansão da área urbana em direção ao leste. 

O município enfrenta um esgotamento das áreas passíveis de urbanização e 

aptas à ocupação - observada nos vazios urbanos existentes - o que coloca 

em suspeição o seu modelo de urbanização, principalmente frente ao 

aumento da sua centralidade econômica e urbana dentro da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

A ocupação com características urbanas de áreas a leste do Contorno Leste 

são prejudiciais às condições ambientais do município e às próprias 

condições de habitabilidade - pela falta de redes de infraestruturas, serviços 

públicos e drenagem, para citar algumas. A ocupação dessas áreas precisa 

ser debatida de forma a reverter a tendência atual de expansão urbana rumo 

a leste. 

 

2. A ocupação em áreas de ocupação de caráter rural, como Palmitalzinho e 

Campininha, e de áreas essencialmente rurais (não inclusas ao perímetro 

urbano), como Ribeirão do Tigre, tem expandido na forma de parcelamentos 
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irregulares. 

O município tem tido dificuldades em garantir o cumprimento da legislação 

de parcelamento pela falta de fiscalização efetiva e escassa oferta de 

imóveis residenciais acessíveis à toda a população. Isso faz com que 

aumente a procura por áreas de baixo valor monetário na área rural. Porém, 

o aumento da população na área rural impacta na procura por serviços 

públicos e não pode se dar da mesma forma que na área urbana. 

A busca por áreas de residência, mais do que áreas de produção agrícola, 

demonstra a capacidade do município de inserir-se estrategicamente em 

condições mercadológicas baseadas na sua potencialidade paisagística. Mas, 

ao mesmo tempo, é preciso debater as condições para que isso ocorra de 

forma harmoniosa não só com a legislação, mas também, com as condições 

ambientais do território municipal. 

Apesar da grande extensão do perímetro urbano, muito da área dentro do 

perímetro na porção leste do Contorno Leste, ainda possui características de 

ocupação e uso rurais. O município tem o potencial de tirar proveito dessas 

áreas se conseguir fazer a gestão e o controle do uso do solo de forma a ter 

como resultado uma maior qualidade de vida da sua população e manter os 

níveis de preservação ambiental. 

 

3. A qualificação do ambiente urbano de Quatro Barras, nos últimos anos, 

elevou o padrão dos imóveis residenciais e garantiu ao município uma 

colocação estratégica para quem procura um local que alie potencial 

ambiental-paisagístico, qualidade de vida e proximidade a um grande centro 

de serviços. 

O município hoje é procurado por quem busca maior contato com a natureza 

sem abrir mão da proximidade com Curitiba. Isso faz do município um local 

de grande potencial para produtos do mercado imobiliário de alto padrão e 

insere-o estrategicamente em um mercado em expansão. 

O andamento das obras na Linha Verde em Curitiba devem consolidar fácil 

acesso de Quatro Barras a praticamente todo o restante da Região 

Metropolitana, aumentando o fluxo de moradores para o município. Em 
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contrapartida, o aumento da procura pode influenciar os preços da terra, 

diminuindo o estoque para as classes baixa e média. 

A vinda de população de melhor renda em um município com dificuldades 

de desenvolvimento, baseada em políticas mais tradicionais (atração de 

empreendimentos industriais, muitas vezes poluidores, de alto risco e/ou de 

alto impacto socioambiental), pode, por outro lado, até fomentar o 

comércio e os serviços locais. Além de possuir uma população menos 

dependente de serviços públicos de saúde e de educação, construindo um 

cenário favorável ao desenvolvimento urbano sustentável. 

 

4. Apesar de auxiliarem na garantia da qualidade hídrica dos mananciais e do 

viés de preservação, conservação e proteção ambiental, os zoneamentos 

ecológico-econômicos da APA do Iraí e da UTP de Quatro Barras não estão 

totalmente adequados à realidade territorial local. 

A ocorrência de áreas de manancial de abastecimento causa ao município 

uma série de restrições de natureza ambiental com o objetivo de garantir a 

qualidade hídrica para a Região Metropolitana de Curitiba.  

Os principais instrumentos para tanto são regulações de uso e ocupação do 

solo para a Área de Proteção do Iraí e a Unidade Territorial de Planejamento 

de Quatro Barras. Ambos são de extrema importância ambiental para as 

regiões abrangidas pelas sub-bacias. 

Porém, conforme levantado nas análises de saturação de conformidade, os 

zoneamentos restringem tipologias de usos do solo e atividades, por vezes 

de forma eficiente e dentro das densidades planejadas. Isso acarreta uma 

maior extensão da ocupação e uma série de impactos nos serviços públicos, 

infraestruturas e na mobilidade intraurbana. Além disso, é visível a 

incompatibilidade entre a condição real do território e a delimitação de 

algumas zonas, caracterizando a necessidade de revisão de limites de zonas, 

parâmetros urbanísticos e da consideração de um mapeamento de melhor 

escala para a adequação dos zoneamentos. 
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5. Os serviços de saneamento básico ambiental e o acesso à energia elétrica e 

às redes de comunicação de telefones móveis e de internet não estão 

adequados, sendo insuficientes para atendimento da demanda periurbana - 

Palmitalzinho e Campininha, e as localidades essencialmente rurais de 

Quatro Barras.  

Os serviços de saneamento básico ambiental, que correspondem às redes 

de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem pluvial 

e a tratativa e destinação adequada de resíduos sólidos, ainda não estão em 

condições de excelência na área rural e em partes da área urbana.  

Apesar das atuais obras de saneamento que a SANEPAR tem realizado, o 

município ainda possui uma taxa de cobertura da rede de coleta de esgoto 

inferior a 90% da área urbana ocupada, o que impacta consideravelmente a 

qualidade das águas do manancial, sem mencionar os impactos à saúde da 

população residente em domicílios sem a adequada destinação do esgoto 

em rede. Por mais que se utilize de outras técnicas, não é apropriado uma 

utilização extensiva de métodos alternativos, como fossas sépticas e 

sumidouros, em uma área de grande fragilidade ambiental tal qual é Quatro 

Barras, em toda a sua extensão municipal. 

Além disso, a falta de sistemas de drenagem, principalmente na área rural, 

agregada à ocupação de áreas não propícias, acarreta em eventos de 

calamidade que colocam em risco as condições de habitabilidade da 

população. Um sistema eficiente de drenagem e o controle sobre a 

ocupação podem impactar na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

que sofrem com o impacto de chuvas na região. Nas áreas urbanas não 

pavimentadas, a falta de sistemas de drenagem também impacta em 

constante manutenção das vias. 
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Mapa 10 - Eixo de Uso do Solo e Meio Ambiente.
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5.2. Eixo de Debate 2: Gestão do Território e Administração Pública  

1. A capacidade de gestão do território é limitada visto que o município não 

dispõe de instrumental totalmente adequado referente à fiscalização das 

atividades e à gestão da informação. 

A quantidade de fiscais que o município dispõe e os protocolos a que 

atendem não possibilita que a Prefeitura Municipal de Quatro Barras 

trabalhe em condições de prevenção, mas sim, de atuação post-facto e a 

partir de demandas proveniente de denúncias. Isso faz com que se 

consolidem situações que poderiam ser antecipadas, principalmente de 

conflitos localizados referentes ao sossego e às ocupações e parcelamentos 

irregulares. 

A necessidade de um sistema de gestão de informação integrado, baseado 

em um Cadastro Multifinalitário - inexistente no município, pode também 

prover maior agilidade no controle e na gestão do uso e ocupação do solo. 

Além disso, sistemas informacionais possuem o potencial de integrar a 

gestão municipal de forma institucionalizada, dependendo menos de ações 

de caráter personalístico. Uma gestão baseada em processos e não apenas 

nas pessoas pode ter como resultado uma ação mais efetiva. 

 

2. Apesar do maior esforço fiscal realizado pela Prefeitura Municipal, a rigidez 

e as pressões para o aumento dos gastos com pessoal vem implicando em 

uma baixa capacidade de investimentos com recursos próprios. 

O município tem dependido de transferências negociadas de recursos da 

União ou do Governo Estadual, com vistas a projetos de maior porte vis à vis 

às demandas de serviços públicos recorrentemente ampliadas pela 

crescente população local. Mesmo com o controle dos gastos públicos, uma 

folha salarial próxima do teto retira do município a capacidade de 

investimento. A dependência de agentes externos dificulta a existência de 

um programa de investimentos de longo prazo, pois aumenta a insegurança 

de fonte de renda permanente para mantê-lo.  
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3. A existência de diferentes instrumentos de gestão do território de diferentes 

níveis de governo exige que a Prefeitura estabeleça grande articulação com 

os municípios vizinhos e o Governo Estadual. 

Devido à complexidade da realidade territorial visto sua condição de 

manancial de abastecimento e à proximidade com a Serra do Mar, Quatro 

Barras tem grande necessidade de articular-se, principalmente, com os 

setores do governo estadual. A capacidade de gestão estratégica do 

território município deve ser promovida dada a sua inserção na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC). Várias tendências de transformações 

urbanas do município provêm de sua inserção na RMC, tais como: 

conurbação, fluxos migratórios positivos, intensidade de movimentos 

pendulares, estruturação de eixos logísticos, pressão para ocupação de 

áreas com vulnerabilidade ambiental, represamento de água, dentre outros. 

A eminente revisão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC 

pode ser um importante momento de inserção estratégica do município 

dentro do planejamento territorial regional, frente a um novo ciclo de 

desenvolvimento intermunicipal. 

 

4. Os serviços de licenciamento urbanístico estão adequados à demanda 

municipal, ficando o município atrelado à capacidade do Estado em licenciar 

as atividades. 

Apesar do passado recente de insegurança sobre os instrumentos de 

regulação do solo, chegando à inaplicabilidade de legislações urbanísticas 

aprovadas pelo município, a Prefeitura de Quatro Barras tem capacidade de 

atender à demanda por licenciamentos urbanísticos. O entrave para o 

desenvolvimento urbano e, consequentemente, do mercado imobiliário, 

está no fato de ambos dependerem da capacidade do Governo Estadual para 

executar os licenciamentos. Isso implica em dificuldades externas para o 

desenvolvimento municipal. 
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5.3. Eixo de Debate 3: Turismo e Agroecologia 

1. O município de Quatro Barras tem grande potencial para atividades 

turísticas de vários segmentos, como alternativa para o fortalecimento e a 

diversificação do cenário econômico local, dentro de um princípio de 

economia criativa. 

Dentre os segmentos com grande potencial turístico em Quatro Barras, 

encontram-se: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, turismo 

gastronômico, turismo religioso e turismo de negócios. Há a necessidade de 

um grande programa estruturado de economia criativa que integre e articule 

os ativos turísticos baseados no conhecimento, fazendo uso intensivo do 

talento criativo da população local, incorporando técnicas e tecnologias, 

agregando valor ao capital intelectual e cultural. Através da cultura, o 

potencial turístico do município pode gerar riqueza e se constituir num 

poderoso instrumento de alavancagem do desenvolvimento sustentável. 

Boa parte desses atrativos são decorrentes do potencial ambiental e da 

interação da sociedade com a natureza e sua história, sendo de grande 

importância trabalhar temas como a cultura e a preservação ambiental de 

forma horizontal a outros temas. 

 

2. Os caminhos coloniais - Estada da Graciosa e Caminho do Itupava - 

estruturam grande parte do potencial turístico municipal, de maneira que 

devem ser tratados de forma diferenciada no planejamento municipal. 

Boa parte dos atrativos turísticos do município estão ao longo do caminho 

original da Estrada da Graciosa e do Caminho do Itupava, de forma que sua 

estruturação tem grande impacto estratégico em todos os segmentos 

turísticos. O município já teve seu roteiro turístico denominado “Caminhos 

Históricos da Serra”, uma proposta de roteiro turístico da Prefeitura de 

Quatro Barras que resgatava os caminhos usados por índios e colonizadores 

entre o Litoral e Curitiba até o Século 19. Outras rotas em implantação ou 

execução deverão ser consideradas na infraestruturação estratégica do 

turismo local, como as Ciclorrotas do Iguaçu e a Estrada Parque da Baitaca e 

o trecho urbano da Estrada da Graciosa - referente a trechos da Rua 25 de 
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Janeiro e da Av. Dom Pedro II. 

 

3. O município tem grande potencial para a produção agroecológica e de 

produtos de baixo impacto que podem se tornar um grande diferencial na 

inserção econômica da população rural. 

Quatro Barras apresenta uma - ainda discreta - oferta de produção de 

alimentos orgânicos, produção de cogumelos e produtos artesanais. Como 

o potencial é alto nestes segmentos, algumas atividades desenvolvidas no 

município já viraram referência, a exemplo das que ocorrem no sítio Terra 

Graciosa (agroecologia, bioconstrução e eventos). O município possui 

também grande potencial para a criação de galináceos caipiras, precisando 

reavaliar questões de usos do solo para possibilitar o aproveitamento deste 

potencial com a estruturação da cadeia produtiva. 
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Mapa 11 - Eixo de Turismo e Agroecologia.
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5.4. Eixo de Debate 4: Serviços públicos e políticas sociais 

1. O município apresenta boa estruturação dos serviços públicos no território, 

mas há ainda déficit na qualidade da prestação dos serviços. 

Quatro Barras tem uma distribuição em alto grau de excelência dos serviços 

públicos em seu território, principalmente na área urbana. A fragmentação 

urbana demandou do município a construção de equipamentos públicos 

regionalizados, com alto nível de acesso da população devido à proximidade 

dos locais de moradia. Aspecto que impacta diretamente na crescente 

qualidade de vida que a população tem tido nas últimas décadas, 

comprovadamente por índices e indicadores. 

Porém, a boa estruturação dos serviços na estrutura territorial do município 

tem causado pontos de déficit na qualidade da sua prestação, como as altas 

taxas de analfabetismo de Quatro Barras, que merecem grande atenção. 

Mesmo apresentando bons resultados de maneira geral, o município carece 

de qualificação em pontos específicos, precisando prover maior atenção aos 

pontos de baixa qualidade. Isto é pertinente em um momento como o 

presente, de menor capacidade de investimento. 

 

2. A fragmentação do território leva a um aumento de custo da estrutura de 

serviços públicos, dificultando a busca pela eficiência econômica destes 

serviços. 

A já comentada fragmentação urbana de Quatro Barras direcionou a 

existência de equipamentos públicos destinados a pequenas parcelas da 

população frente à real necessidade. Se por um lado isso leva a um alto nível 

de acesso aos serviços, também leva a um maior custo de manutenção 

devido a um número maior de equipamentos do que o necessário. Este alto 

custo de manutenção pode levar a uma menor capacidade do município em 

estender os serviços ou, então, investir na sua qualificação. 
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Mapa 12 - Eixo de Serviços públicos e Polít 

icas Sociais.
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5.5. Eixo de Debate 5: Logística, Indústria e Mineração  

1. Empreendimentos de logística (como o transporte terrestre e o Centro de 

Distribuição da Renault), de indústria (como a Enaex Britanite e a Pastre) e 

de extração minerária correspondem a segmentos relevantes para a 

economia de Quatro Barras, com forte impacto sobre a configuração urbana 

e a sustentabilidade ambiental do município. 

O fator de localização das atividades de logística, indústria e mineração está 

altamente ligado à natureza dessas atividades. A proximidade dos eixos 

logísticos da BR-116 e do Contorno Leste servem adequadamente para o 

posicionamento estratégico do município nas áreas logística e industrial da 

RMC. A mineração é ainda mais dependente da localização da jazida. Todos 

esses empreendimentos possuem grande impacto na configuração urbana 

visto a localização do sistema rodoviário e das jazidas referentes ao restante 

da ocupação urbana. 

Neste item, torna-se relevante contemplar, dentre as diretrizes do Plano 

Diretor, ações de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) de forma a propiciar 

a utilização intensiva de conhecimentos em processos de agregação de valor 

à biodiversidade local, ampliar as oportunidades de emprego e renda e 

compatibilizar o dinamismo da economia com a mitigação de impactos 

sociais, urbanísticos e ambientais.  

Visando compatibilizar o crescimento econômico e a sustentabilidade 

ambiental, a estrutura produtiva do município pode se especializar em 

atividades econômicas que gerem alto valor agregado, com menores 

impactos no meio físico-ambiental e na configuração urbana do município 

(“especialização inteligente”). Estratégias de especialização inteligente são 

caracterizadas por alto grau de intencionalidade, priorização, articulação e 

coordenação. 

 

2. A indústria de Quatro Barras pode passar por incertezas devido a fatores de 

localização e qualificação da mão de obra. 

Apesar do potencial estratégico pela proximidade da BR-116 e do Contorno 



 
 
PRODUTO 02 - ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE III 

 
 

 
 

P á g i n a  | 73 

Leste, os zoneamentos da APA do Iraí e da UTP de Quatro Barras podem se 

configurar como fatores de contenção na ampliação do parque industrial do 

município. Deve-se, portanto, estabelecer uma visão clara das possibilidades 

de inserção econômica do município, sobretudo, se compreender que a 

implantação de indústrias de baixo impacto ambiental e produtora de 

produtos com alto valor agregado são dependentes de mão de obra 

qualificada - inexistente em grande quantidade no município.  

O novo paradigma tecnológico ou a “revolução técnico-científica” em curso, 

que caracteriza a atual fase do desenvolvimento em nível mundial, centrada 

nas tecnologias de informação e de comunicação, ampliou as possibilidades 

de mudança da natureza das relações de exploração extensiva e predatória 

dos recursos naturais.
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Mapa 13 - Eixo de Logística, Indústria e Mineração. 
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5.6. Eixo de Debate 6: Acessibilidade, Mobilidade e Inclusão Social  

1. Quatro Barras possui boa estrutura viária, com alta taxa de pavimentação, 

mas a fragmentação urbana aumenta a necessidade de deslocamentos 

intraurbanos. 

Quatro Barras possui poucas vias não pavimentadas e as regiões não 

pavimentadas, principalmente as áreas da Granja das Acácias, do Bosque 

Merhy e do Pinheirinho, não possuem grande circulação de veículos. Isso 

implica em uma boa qualidade nos deslocamentos realizados pela 

população diariamente. Porém, a alta fragmentação urbana e a grande 

concentração de estabelecimentos de comércio e serviços apenas na área 

central da cidade obriga a população a realizar grandes deslocamentos por 

veículos motorizados. Ainda, as infraestruturas cicloviária e de calçadas são 

escassas, não sendo suficientemente adequadas e em boas condições e 

largura mínima para a população optar pelos modos não motorizados - a pé 

ou de bicicleta -, para seus deslocamentos diários.  

Por fim, os deslocamentos pendulares, principalmente para Curitiba, 

Campina Grande do Sul e Piraquara é estruturado em boa parte pelo sistema 

viário regional, de boa qualidade. Os deslocamentos para a Capital poderão 

se tornar mais eficientes com a conclusão das obras da Linha Verde, 

podendo acarretar o aumento da dependência de Quatro Barras com a 

Capital. 

 

2. Apesar da não adequação das vias principais ao exigido pelo plano diretor 

vigente, é observado problemas de conflito apenas na área central, onde a 

ocupação está consolidada com grande dificuldade de expansão do sistema 

viário e de aumento da largura das vias existentes. 

O sistema viário de maior hierarquia (vias estruturantes, de ligação e de 

conexão) está fora do padrão definido pelo Plano Diretor vigente. A sua 

adequação implicaria em um alto volume de recursos públicos. Porém, como 

explícito na tese anterior, Quatro Barras possui boa condição de 

deslocamento pelo território, o que põe em questionamento a real 

necessidade dessa adequação. 
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Por outro lado, a área central apresenta pontos de conflito viário e ocupação 

consolidada, o que inviabiliza mudanças na largura das vias. Isso faz com que 

haja a necessidade de melhor planejamento do tráfego na área central para 

melhoria da mobilidade. Essa melhoria pode implicar em um cenário de 

desconcentração da atividade comercial para vias circundantes, expandindo 

as possibilidade econômicas. 

 

3. Quatro Barras tem uma boa cobertura do serviço de transporte público 

coletivo, mas o município tem pouca interferência no seu planejamento, 

dificultando melhorias possíveis e necessárias. 

O transporte público existente no município é basicamente gerido pela 

COMEC - órgão de âmbito regional. Desta forma, o município não tem 

gerência direta sobre o sistema de transporte público em seu território, 

ainda que a COMEC mantenha articulação próxima com os municípios da 

RMC. Levando em conta que a principal reclamação dos usuários é a baixa 

frequência dos ônibus, apenas a revisão de contrato do Governo do Estado 

com a empresa prestadora do serviço poderia solucionar o problema. Isso 

implica em um trabalho de gestão junto ao Estado e a dependência de outras 

esferas para a melhoria do serviço prestado.
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Mapa 14 - Eixo de Acessibilidade, Mobilidade e Inclusão Social. 
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