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APRESENTAÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 03 - DIRETRIZES E 

PROPOSTAS, produzido na Fase 03 - Diretrizes e Propostas para Quatro 

Barras, 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. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) constitui o principal instrumento de 

planejamento e de gestão territorial que, “a partir de um diagnóstico científico da 

realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de 

sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 

socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de 

infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para 

o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas 

por lei municipal”. (VILLAÇA, 2011, p. 238) 

O presente produto apresenta o conteúdo da terceira etapa de Revisão do 

Plano Diretor de Quatro Barras - Diretrizes e Propostas, que encerra com a realização da 

3ª Audiência Pública, em 30 de janeiro de 2020. O conteúdo apresentado a seguir trata 

da versão preliminar das diretrizes de desenvolvimento municipal e das propostas de 

estruturação e de (re)ordenamento territorial, a serem debatidas com os técnicos da 

Prefeitura Municipal, diferentes segmentos da comunidade e órgãos competentes.  

O documento traz, portanto, o arcabouço conceitual inicial que sustentará os 

princípios, diretrizes, objetivos e ações estratégicas do Plano Diretor em revisão, que 

serão incorporados, tanto à legislação urbanística, quanto ao conteúdo do Plano de 

Ação e Investimentos (PAI), a ser implementado nos próximos 10 anos. 

No capítulo de Diretrizes de (Re)ordenamento Territorial é abordada a 

(re)estruturação do macrozoneamento municipal, baseada nas intenções de 

planejamento para Quatro Barras para os próximos anos, relacionando-o às legislações 

estaduais e ambientais vigentes em território municipal.  

Enquanto, no capítulo de Diretrizes e Propostas, são apresentadas as diretrizes, 

propostas e ações estratégicas, em caráter preliminar, para cada um dos eixos temáticos 

de debate abordados até o momento. 

O conteúdo apresentado na sequência foi desenvolvido tendo como base nas 

conclusões geradas pelo diagnóstico municipal, obtido da integração das Leituras 

Técnica e Comunitária da realidade de Quatro Barras - Análise Temática Integrada, que 

abarcou as dimensões temáticas de uso, ocupação do solo e meio ambiente; turismo e 

agricultura de base ecológica; serviços públicos e políticas sociais; logística, indústria e 

mineração; e, acessibilidade, mobilidade e inclusão social.  
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Frente ao panorama atual, as propostas preliminares buscam desenvolver as 

grandes potencialidades municipais e transformar as deficiências diagnosticadas, além 

de priorizar os temas apontados pela administração municipal e pela comunidade como 

focais para a construção do cenário desejado para a municipalidade. 

Tendo em vista que o cenário desejado é a idealização de um panorama futuro, 

construído de maneira coletiva e participativa, as propostas e diretrizes estratégicas 

formuladas procuram considerar os riscos e as limitações da realidade para a construção 

de um panorama possível.  

As contribuições obtidas dos eventos comunitários, apresentadas no Relatório 

03 - que aborda os resultados dos eventos desta etapa de trabalho -, foram submetidas 

a análises quanto a sua viabilidade técnica, para que fossem consideradas no conteúdo 

deste documento apenas as propostas factíveis. 

Importante indicar ainda a necessária consideração da interferência territorial 

e jurídico-legal dos zoneamentos estaduais e de caráter ambiental vigentes no território 

do município: a APA (Área de Proteção Ambiental) do Rio Iraí e a UTP (Unidade 

Territorial de Planejamento) de Quatro Barras. Tendo isto em vista, as propostas ainda 

deverão ser discutidas com os órgãos competentes, além de submetidas à aprovação na 

Audiência Pública mencionada. 

Parte-se da noção de que os Planos Diretores Municipais têm como objeto 

fundamental de atuação o espaço municipal, urbano e rural, sua produção, reprodução 

e consumo, ou seja, detêm viés físico-territorial. Conforme explica Villaça (2011), seus 

instrumentos fundamentais, sejam de natureza urbanística, tributária ou jurídica, 

limitam-se à escala da competência municipal e seus objetivos primordiais são de 

natureza essencialmente territorial.  
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2. PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Quando estabeleceu a política nacional de desenvolvimento urbano, a 

Constituição Federal (1988) definiu como seu objetivo precípuo “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes” (art. 182), tornando o Plano Diretor Municipal (PDM) o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Para tanto, os princípios do PDM 

devem estabelecer as condutas balizadoras que auxiliam na tomada de decisão sobre a 

política de desenvolvimento municipal, com enfoque à gestão e ao planejamento do 

território. São os princípios que tornam explícitos os objetivos estratégicos da ação 

social regulada pelo Plano Diretor. 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), em seu artigo 1º, define que 

o regulamento do uso da propriedade deve ser “em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”, de maneira que o 

Plano Diretor detém claro seu posicionamento sobre a política de desenvolvimento. Na 

generalidade, o Plano deve: 

Estabelecer como normas imperativas aos particulares e agentes 

privados as metas e diretrizes da política urbana, os critérios para 

verificar se a propriedade atende sua função social, as normas 

condicionadoras do exercício desse direito, a fim de alcançar os 

objetivos da política urbana: garantir as condições dignas de vida 

urbana, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o 

cumprimento da função social da propriedade.1 

Desta forma, os princípios constitucionais fundamentais do Plano Diretor são2: 

▪ a função social da propriedade; 

▪ o desenvolvimento sustentável; 

▪ as funções sociais da cidade; 

▪ a igualdade e a justiça social; 

▪ a participação popular. 

 

1 INSTITUTO PÓLIS. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2001, p. 43. 

2 Idem, p. 44. 
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O Plano Diretor deve objetivar esses princípios, assim como as diretrizes da 

política urbana definidas no Estatuto da Cidade. Como já mencionado no Produto 02 - 

Parte 01, da fase de Análise Temática Integrada da Revisão do Plano Diretor vigente, a 

Lei Orgânica de Quatro Barras define, em seu art. 142, a necessidade de um processo 

permanente de planejamento “visando promover o desenvolvimento do Município, o 

bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços municipais.” Estes 3 

(três) pontos configuram-se como meta-objetivos, não só para o Plano Diretor, mas 

também para a atuação municipal em todos os âmbitos. Além disso, indicam o 

arcabouço jurídico-legal que ampara o posicionamento do poder público na ordenação 

do desenvolvimento territorial. 

Em análise feita especificamente nas seções sobre a política urbana e a política 

ambiental da Lei Orgânica de Quatro Barras, pode-se concluir alguns temas 

fundamentais do Plano Diretor e do consequente planejamento municipal: 

▪ o aproveitamento adequado de áreas de interesse social, urbanístico e 

ambiental (arts. 177 e 178); 

▪ a promoção e o incentivo ao turismo (art. 179); 

▪ a promoção de moradia para a população carente (art. 180); 

▪ a solução de problemas de saneamento (art. 181); 

▪ a melhoria das condições de mobilidade através do transporte público, 

circulação de veículos e segurança viária (arts. 182 e 183); 

▪ o controle e fiscalização das atividades causadoras de alterações no 

meio ambiente (art. 185); 

▪ a proteção aos recursos naturais (arts. 186 e 187). 

Dos artigos mencionados acima, apenas os arts. 177 e 178 tiveram sua redação 

alterada pelo Plano Diretor de 2006, demonstrando que alguns dos temas de debate 

têm sido consolidados com o tempo, não podendo ser descartada a sua importância 

dentro de um processo permanente de planejamento municipal. 

No Plano Diretor vigente, instituído pela Lei Municipal nº 01/2006, art. 6º, são 

instituídos seus princípios fundamentais, em consonância com os princípios 

constitucionais apresentados na página anterior: 

Art. 6º [...] 

I - justiça social e redução das desigualdades metropolitanas; 

II - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, 
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serviços e políticas sociais a todos os munícipes, prioritariamente às 

famílias de baixa renda; 

III - direito à cidade para todos, compreendendo o direito a terra 

urbanizada, à habitação adequada, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao 

trabalho, à cultura, ao lazer, à segurança e aos demais direitos 

assegurados pela legislação vigente; 

IV - cumprimento das funções sociais da Cidade e da propriedade 

urbana e rural; 

V - transferência para a coletividade de parte da valorização imobiliária 

inerente à urbanização; 

VI - desenvolvimento sustentável; 

VII - participação da população nos processos de planejamento e 

gestão. 

 

Como parte da metodologia participativa, os princípios indicados foram 

colocados para análise do Grupo de Acompanhamento (GA) da Revisão do Plano Diretor 

e da Equipe Técnica Municipal (ETM), durante Oficina Técnica ocorrida no dia 22 de 

novembro de 20193. Os representantes presentes do GA e da ETM optaram por 

consolidar os princípios do Plano Diretor vigente. Essa decisão permite a manutenção 

do arcabouço jurídico construído no município, resultado do acúmulo de debate sobre 

o território. O Plano mantém assim, a integração entre a legislação municipal. 

Outro objetivo da Oficina Técnica mencionada foi procurar compreender como 

os princípios podem fornecer base à conceituação do Plano. Construído a partir da visão 

almejada para a Quatro Barras de 2030 (ano condizente ao horizonte temporal máximo 

de 10 anos do Plano), os presentes expuseram as razões sobre suas visões e entraram 

em consenso de que há 2 (dois) princípios que são primordiais para a visão de futuro: a 

justiça social e o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo do grupo presente na ocasião é de que o Plano Diretor consiga dar 

ênfase à: (1) justiça social, para que a fragmentação socioterritorial existente no 

 

3 Os materiais comprobatórios da realização das oficinas técnicas são apresentados nos Relatórios de 

Atividades da Revisão do Plano Diretor de Quatro Barras, sendo os resultados da Oficina Técnica e de 

Capacitação mencionada, do dia 22 de novembro, apresentados no Relatório de Atividades 03 - Fase 03.  
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município não signifique também a exclusão social dos que estejam em situação de 

fragilidade; e (2) prover ênfase ao desenvolvimento sustentável, devido à inserção 

estratégica municipal em eixos rodoviários de importância logística, à intenção de 

atração de empreendimentos industriais de baixíssimo impacto, ao potencial turístico 

evidente do município e a sua capacidade de gerar valor sociocultural. 

A conceituação do Plano Diretor Municipal deve, portanto, desdobrar os 

princípios no território, dando espacialidade aos objetivos pretendidos. Justiça social e 

desenvolvimento sustentável definem um posicionamento de base para a revisão do 

Plano Diretor de Quatro Barras. 

O conceito de desenvolvimento sustentável considerado pela ONU condiz à 

descrição original do Relatório Brundtland (1987), que condiz ao desenvolvimento que 

deve atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de satisfazerem suas próprias necessidades, não pondo em risco os sistemas 

naturais que sustentam a vida na Terra. É um conceito que, segundo o Glossário de 

Termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ONU Brasil), não se limita apenas 

à dimensão ambiental, mas envolve, igualmente, a inclusão social e o desenvolvimento 

econômico. 

Importante adiantar que, no processo de revisão do conteúdo relativo ao Plano 

Diretor de Quatro Barras serão alinhados seus princípios, objetivos e diretrizes aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da 

ONU - sobretudo, ao Objetivo 11 (ODS 11), que trata de “tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 
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3. CONCEITUAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

Na consolidação da Análise Temática Integrada, condizente à Fase 02 de 

construção do Plano Diretor de Quatro Barras, foram desenvolvidas teses acerca do 

município, que sintetizam as principais questões estratégicas a serem enfrentadas nos 

próximos anos.  

A construção de tais teses derivou das análises dos contextos regional e local, 

considerando os eixos temáticos incidentes no território, bem como advém da 

compreensão das distintas dinâmicas intramunicipais de produção e de usufruto dos 

espaços urbano, periurbano4 e rural de Quatro Barras. 

Os eixos temáticos de debate para a Revisão do Plano Diretor são: 

▪ Uso do solo e meio ambiente; 

▪ Turismo e agricultura de base ecológica; 

▪ Serviços públicos e políticas sociais; 

▪ Logística, indústria e mineração; 

▪ Acessibilidade, mobilidade e inclusão social; 

▪ Gestão do território e administração pública. 

De maneira preliminar, as teses foram apresentadas no Produto 02 - Parte 03, 

relatório que consolida a Análise Temática Integrada, tendo sido posteriormente 

submetidas à validação pública e a ajustes pontuais. As teses já consolidadas, em função 

destas adequações, são apresentadas na sequência deste capítulo, relacionadas à visão 

de futuro almejada para Quatro Barras. 

As teses sintetizam as questões estratégicas a serem enfrentadas nos próximos 

anos pela municipalidade e, portanto, constituem em grandes premissas para o 

estabelecimento de princípios para o Plano Diretor e de diretrizes estratégicas para o 

desenvolvimento municipal, conforme a visão de futuro construída coletivamente. 

Da mesma forma como desenvolvido para o conteúdo da Análise Temática 

Integrada, a visão de futuro foi embasada pelo exercício de articulação e integração das 

 

4 Para efeitos do conteúdo apresentado neste relatório, entende-se como espaços periurbanos aqueles 

situados no entorno imediato da ocupação urbana consolidada, com baixo grau de urbanização, marcados 

pela gradual transição entre o uso efetivamente urbano e o uso rural propriamente dito, seja pelo viés da 

produção agrícola ou da preservação ambiental. (SANTORO & PINHEIRO, 2004) 
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leituras comunitárias e técnicas. A visão de futuro, por sua vez, será estruturada a partir 

da conceituação geral do Plano Diretor Municipal em revisão. 

As teses a respeito de Quatro Barras são as seguintes: 

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

fator que já pressiona a ocupação prematura das áreas situadas a leste do 

Contorno Leste. 

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

Rio do Meio e Ribeirão do Tigre, tem se expandido, em certa medida, como 

parcelamentos irregulares. 

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. 

4. Apesar de auxiliarem na garantia da qualidade hídrica dos mananciais e da 

proteção ambiental, os zoneamentos ecológico-econômicos da APA do Iraí 

e da UTP de Quatro Barras não estão totalmente adequados à realidade 

territorial local. 

5. Não estão adequados, (1) em área urbana: os serviços de abastecimento 

de água, rede de drenagem e esgotamento sanitário; e (2) em área 

periurbana - Palmitalzinho e Campininha -, e nas localidade rurais: o acesso 

à energia elétrica, às redes de comunicação e aos serviços de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e coleta 

de resíduos sólidos. 

6. 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. 

7. Os caminhos coloniais, a exemplo da Estrada da Graciosa e do Caminho do 

Itupava, estruturam grande parte do potencial turístico municipal, de 

maneira que devem ser tratados de forma diferenciada no planejamento 

municipal. 

8. O Município tem grande potencial para a produção “agroecológica” e de 
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produtos de baixo impacto, que podem se tornar um grande diferencial na 

inserção econômica da população periurbana e rural. 

9. Quatro Barras apresenta boa estruturação dos serviços públicos no 

território, no entanto, alguns dos indicadores sociais ainda estão aquém 

das metas estabelecidos, a exemplo da taxa de analfabetismo de sua 

população adulta e idosa perante à média do Estado do Paraná. 

10. A fragmentação do território leva a um aumento de custo da estrutura de 

serviços públicos, dificultando a busca pela eficiência econômica destes 

serviços. 

11. Empreendimentos de logística, industriais e de mineração correspondem a 

segmentos relevantes para a economia de Quatro Barras, com forte 

impacto sobre a configuração urbana e a sustentabilidade ambiental do 

município. 

12. O setor industrial de Quatro Barras pode passar por incertezas devido a 

fatores de localização e de qualificação da mão de obra local. 

13. Quatro Barras possui boa estruturação viária, com alta taxa de 

pavimentação - apesar de problemas com calçadas em algumas áreas -, 

mas a fragmentação da ocupação aumenta a necessidade de 

deslocamentos intramunicipais. 

14. As vias principais de Quatro Barras não atendem às dimensões mínimas 

previstas pelo Plano Diretor vigente, mas são observados problemas de 

conflitos à adequação apenas na Área Central, onde a ocupação já está 

consolidada e há grande dificuldade de expansão do sistema viário e do 

alargamento das vias existentes. 

15. Quatro Barras possui uma boa cobertura do serviço de transporte público 

coletivo, mas o município tem pouca interferência no seu planejamento, 

vinculado à COMEC, dificultando melhorias possíveis e necessárias. 

16. A capacidade de gestão do território é limitada visto não dispor de 

adequada fiscalização das atividades e gestão da informação. 

17. Apesar do maior esforço fiscal, os gastos com pessoal implicam em baixa 

capacidade de investimentos com recursos próprios. 
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18. 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. 

19. Os serviços de licenciamento urbanístico estão adequados à demanda 

municipal. 

 

Em Quatro Barras constata-se a grande relevância das dinâmicas relacionadas 

à considerável fragmentação de seu território, enquanto aspecto que condiciona os usos 

e a forma de ocupação do solo e acaba por restringir deslocamentos e a mobilidade 

intramunicipal. Ainda assim, verifica-se que, é a partir da fragmentação territorial que 

os serviços públicos estão, de maneira geral, adequadamente distribuídos e a 

abrangência de seu atendimento é bastante satisfatória no município - com exceção do 

atendimento na área rural e dos serviços de transporte público. 

Ademais, a fragmentação territorial permitiu que os diferentes núcleos urbanos 

já carreguem identidades locais próprias, proporcionando à população certo sentido de 

pertencimento e, portanto, de respeito, responsabilidade e participação no processo de 

construção da cidade. 

É possível reconhecer, ainda frente à fragmentação, a necessidade de prover 

maior independência das diferentes sub-centralidades urbanas com relação ao Centro, 

que concentra a maior diversidade de comércios e serviços, escassos nas demais áreas 

residenciais - faltam núcleos de sub-centralidades. 

Faz-se um parêntesis para destacar que, tanto os aspectos histórico-culturais, 

quanto os aspectos socioambientais e econômicos, podem juntos formar a identidade 

local. Desde o processo de revisão do Plano Diretor Municipal em 2012, revela-se a 

permanência do grande conceito estruturante que permeia as estratégias para o 

desenvolvimento municipal de Quatro Barras. As discussões realizadas durante os 

eventos públicos e comunitários, tanto em 2012, quanto no ano de 2019, revelam a 

unanimidade do discurso dos participantes de “manutenção da qualidade de vida que o 

município possui por intermédio do desenvolvimento sustentável”. 

Ainda é verificada, tal qual comprovado pelos resultados dos processos 

participativos em 2012, a busca pela identidade municipal, por alguns defendida como 

de viés socioambiental, por outros ainda arraigada nas raízes históricas do município, e 
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ainda, “por aquela que ainda não se formou, para aqueles que recentemente passaram 

a ser cidadãos quatrobarrenses tendo em vista o número cada vez maior de pessoas que 

tem escolhido Quatro Barras em busca de qualidade de vida”. (VERTRAG, 2012 - p. 9) 

Também é evidente a imposição das grandes barreiras antrópicas à ocupação 

municipal: as rodovias. Como as estruturas ambientais, que também constituem 

barreiras à ocupação urbana, mas são grandes potenciais paisagísticos-ambientais e 

turísticos municipais, o reservatório da Represa do Iraí, Morro do Anhangava, maciço 

florestal do Parque Estadual da Baitaca e a Serra do Mar, que abrangem parte da floresta 

de araucária e de mata atlântica - relacionados também à qualidade de vida municipal, 

em razão da proximidade da ocupação dos cenários naturais. Além disso, as linhas 

naturais dos rios Curralinho, Cercado, Canguiri e Timbu, que formam a Represa do Rio 

Iraí, compõem as “quatro barras” que dão nome ao município (FENIANOS, 2016).  

 Figura 1 - Linhas naturais e antrópicas. 

 

Fonte: URBTECTM (2019-2020).  
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Já os caminhos históricos, por outro lado, são eixos com potencial à integração 

intramunicipal e ainda, à estruturação das atividades turísticas - já comprovadamente 

um dos grandes potenciais a serem explorados por Quatro Barras, enquanto alternativa 

de vieses sustentável, socioeconômico e histórico-cultural frente à expansão do setor 

industrial de maior impacto com exemplares instalados no município.  

Figura 2 - Rotas turísticas e Caminhos Históricos. 

 

Fonte: URBTECTM (2019-2020). 

A partir das constatações trazidas pelas teses, juntamente do fato de Quatro 

Barras desempenhar grande importância no contexto da Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC), no que tange ao contexto histórico da ocupação regional e à proteção 

dos mananciais metropolitanos de abastecimento hídrico e, uma vez inserido em áreas 

de alta fragilidade ambiental, além de abrigar relevantes estruturas ambientais-

paisagísticas, como a Serra da Baitaca e a Serra do Mar, o Plano Diretor em revisão prevê 

sua adequada aderência ao conceito do desenvolvimento municipal sustentável.  
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É reconhecida a relevância de vias, caminhos, estradas, eixos, linhas, traçados 

e ligações na dinâmica de ocupação de Quatro Barras.  

Portanto, parte-se das linhas naturais, antrópicas e conectoras, para buscar 

uma narrativa sedutora de futuro para a Quatro Barras do presente. Essa narrativa é a 

consolidação da participação da comunidade acerca do município que queremos: 

criativo e empreendedor; verde e sustentável; atrativo e solidário. A conceituação é 

ilustrada a seguir. 

 Figura 3 - Síntese do conceito de linhas conectoras.

 

Fonte: URBTECTM (2019-2020). 
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4. DIRETRIZES DE (RE)ORDENAMENTO TERRITORIAL 

As diretrizes de (re)ordenamento territorial condizem à revisão da organização 

e da estruturação dos usos e ocupação do território municipal. Tais diretrizes resultarão 

na redefinição do Macrozoneamento Municipal e, quando em escala urbana, no 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

Em Quatro Barras, frente à jurisdição de diferentes instâncias governamentais 

em território municipal, a definição das diretrizes de ordenamento deverá considerar, 

obrigatoriamente, a atual vigência dos zoneamentos estaduais da APA do Iraí e da UTP 

de Quatro Barras. Neste contexto, é importante destacar que a abrangência de ambos 

os zoneamentos estaduais incide em 81% da extensão do quadro urbano. 

Ademais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal (1988), 

compete aos Municípios: (i) legislar sobre assuntos de interesse local; (ii) suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber; e (iii) promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano. Ou seja, conforme indica a Constituição Cidadã, ainda que 

a proteção ambiental das sub-bacias de mananciais metropolitanos e da unidades com 

alta fragilidade e de grande importância, presentes em Quatro Barras, seja de interesse 

supramunicipal, o conteúdo apresentado na sequência traz contribuições essenciais e 

específicas de nível local, que deverão ser consideradas nas proposições em nível 

estadual. 

É eminente a previsão de revisão das regulamentações de uso e ocupação do 

solo das áreas de proteção ambiental dos mananciais metropolitanos pelos órgãos 

competentes do Estado e da Região Metropolitana de Curitiba, em curto a médio prazo. 

Portanto, as diretrizes de (re)ordenamento territorial apresentadas neste documento 

deverão servir como subsídio para a adequação destes instrumentos pelo Estado. 

A Análise Temática Integrada permitiu que fossem analisadas as diferentes 

dinâmicas territoriais e as distintas situação dos usos, atividades, parcelamentos do solo 

e densidades de ocupação de cada uma das áreas que compreendem os zoneamentos 

da APA do Iraí e da UTP de Quatro Barras, com o intuito de evidenciar sua 

adequabilidade ao contexto atual do Município. Tal análise consta no Produto 02 - 

Partes 1, 2 e 3, junto das análises integradas por eixos temáticos. 

As propostas preliminares de reestruturação do Macrozoneamento Municipal 
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são apresentadas na sequência, trazendo a abordagem de sua compatibilização com os 

preceitos e a concepção da legislação estadual vigente em território municipal. Tais 

propostas, após acordadas com a Prefeitura Municipal e da submissão à Audiência 

Pública, serão transcritas na forma das Minutas de Lei do Plano Diretor, do Perímetro 

Urbano e do Zoneamento Urbano, a constarem no Produto 04 - Minutas de Lei e Plano 

de Ação e Investimentos (PAI). 

Importante indicar que o Macrozoneamento Urbano, incidente na área 

delimitada pelo Perímetro Urbano, será detalhado na forma do Zoneamento de Uso e 

de Ocupação do Solo Urbano na sequência dos trabalhos de Revisão do Plano Diretor 

Municipal. Será incorporado a estes instrumentos de ordenamento do território, o 

estabelecimento dos parâmetros urbanísticos de uso e de ocupação do solo para os 

lotes e glebas inseridos no quadro urbano. 

 

  



 
 
PRODUTO 03 - DIRETRIZES E PROPOSTAS  

 
 

 
 

P á g i n a  | 16 

4.1. Perímetro Urbano 

Conforme indicado no Produto 02 - Parte 01 da Análise Temática Integrada, um 

importante ponto de partida para a compreensão do ordenamento territorial do 

município é a análise da abrangência de seu perímetro urbano vigente. Faz parte do 

escopo do Plano Diretor reconhecer os cenários atual e tendencial da ocupação urbana 

e indicar propostas para a consolidação de um cenário desejável, construído de forma 

coletiva entre consultoria, Prefeitura e comunidade.  

Em Quatro Barras, o quadro urbano foi instituído por lei municipal específica -

Lei Complementar nº 165/2007, a partir da qual se definiu o Macrozoneamento 

Municipal. O perímetro urbano atual tem abrangência de 7.365 ha (hectares) e 

corresponde a 41% do território municipal. 

Identificou-se, ao longo do processo de reconhecimento e de análise do cenário 

atual de Quatro Barras, que a extensão de seu quadro urbano é incongruente com a 

realidade de usos e de ocupação do território, bem como não reflete as dinâmicas que 

ocorrem na área periurbana - ou área de transição entre o que é estritamente urbano, 

do que é efetivamente rural. 

Já o cenário tendencial de ocupação indica a possibilidade de ocorrência de 

duas dinâmicas territoriais não desejáveis para Quatro Barras, que poderão constituir 

vetores de pressão à expansão urbana em direção a áreas com alta fragilidade ambiental 

e com grande importância de preservação, advindos dos municípios lindeiros de 

Campina Grande do Sul e de Piraquara. 

A primeira dinâmica identificada advém do município de Campina Grande do Sul, 

ilustrada na figura a seguir, mais precisamente da área de divisa direta com Quatro 

Barras, na porção leste da PR-506 (Rodovia do Caqui). Nesta área de divisa municipal 

não incide o zoneamento da APA do Iraí, que possui caráter mais restritivo, o que 

poderia restringir a expansão da ocupação em direção à Quatro Barras. A 

regulamentação do solo nesta área possui maior permissibilidade à instalação de 

determinados usos, atividades e ao parcelamento urbano, o que acaba por exercer 

pressão à expansão prematura da ocupação, não só na área urbana de Campina Grande, 

mas também, em direção à área norte de Quatro Barras - que coincide com parte da 

área de transição urbano-rural da porção leste do Contorno Leste.  
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Figura 1 - Cenário tendencial: pressão à expansão da ocupação advinda de Campina Grande. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Campina Grande do Sul tem recebido contingentes populacionais mais 

representativos que Quatro Barras nos últimos anos, o que de fato indica a possibilidade 

de constituir em um forte vetor à expansão prematura da ocupação em áreas que 

deveriam permanecer preservadas e com baixíssima densidade populacional.  

Em segundo lugar, mas não menos impactante para o contexto local, estão as 

tendências à pressão por ocupação prematura de áreas de Quatro Barras devido às 

novas obras de infraestruturação viária no trecho de conexão da PR-506 com o 

município de Piraquara, somadas à previsão de instalação de um empreendimento 

logístico-industrial de grande porte na área de divisa entre esses municípios. Ambas são 

dinâmicas provenientes de Piraquara que poderão pressionar a expansão prematura da 

área ao sul de Quatro Barras, sobretudo da região da Borda do Campo, ilustrado a seguir. 
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Figura 2 - Cenário tendencial: pressão à expansão da ocupação advinda de Piraquara. 

 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Estes vetores de pressão à expansão urbana deverão ser contidos, evitados 

pelas propostas do Plano Diretor em revisão. Afinal, o Plano Diretor não deve direcionar 

o desenvolvimento da ocupação urbana em direção às áreas periurbanas, rurais e de 

preservação e importância ambiental, localizadas à margem leste do Contorno Leste. 

Pelo contrário, a intenção deve ser a manutenção destas áreas e o direcionamento da 

ocupação para porções infraestruturadas do território, que não sejam ambientalmente 

importantes ou frágeis, prevendo a conformação de uma cidade mais compacta de 

acordo com os preceitos da sustentabilidade. 

Frente a este contexto intermunicipal, é necessário reconhecer a importância 

da manutenção da transição gradual de usos e da ocupação urbano-rural em Quatro 
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Barras, impedindo o avanço da ocupação sobre áreas que desempenham importante 

papel de amortecimento entre o urbano e o rural, sobretudo quando relacionadas a 

importantes estruturas ambientais existentes do município, como a Serra da Baitaca e a 

Serra do Mar. Ademais, entende-se o desejo de defesa da condição da ruralidade deste 

território transitório.   

Somam-se a isto questões conflitantes acerca dos usos e da ocupação de lotes 

situados nas áreas de transição nos quais incidem alíquotas de IPTU (Imposto Predial 

Territorial Urbano) incompatíveis com as atividades rurais, de conservação ambiental 

ou de manejo da floresta, por exemplo. Frente a esta questão, é importante esclarecer 

que o perímetro urbano pode abranger tanto áreas urbanizadas do município, quanto 

áreas de transição e de preservação ambiental, nas quais poderão ser mantidos os usos 

de caráter rural que já ocorrem neste território.  

Diante da grande dificuldade do Município em definir os limites urbanizáveis de 

forma clara, optou-se pela manutenção da abrangência do perímetro urbano atual, mas 

sim, principalmente, pela redefinição das áreas de transição, com o intuito de facilitar o 

reconhecimento destas áreas periurbanas no território e abranger áreas que carregam 

o potencial amortizador da ocupação lindeira em direção às estruturas ambientais.   

Mais que recorrer à revisão dos limites do perímetro urbano, o Plano Diretor 

em revisão deverá incorporar ações estratégicas e específicas de fiscalização, autuação, 

gestão e planejamento territorial, bem como o direcionamento de usos e de uma 

ocupação diferenciados para cada um dos 3 territórios: (1) Urbano - Consolidado, (2) 

Urbano - Transição e (3) Rural, prevendo diferentes densidades de ocupação, 

identificados na figura a seguir. 
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Figura 3 - Transição de usos, ocupação e densidades em Quatro Barras. 

 

Fonte: URBTECTM (2019). 

A delimitação de um polígono que estabeleça um limite claro para a expansão 

da ocupação contribui para racionalizar e otimizar os custos da urbanização, na premissa 

de tornar a cidade mais compacta, acessível e sustentável. Em oposição, questiona-se a 

efetividade da delimitação deste polígono para o controle do espraiamento urbano, por 

falta de evidências que comprovem sua efetividade. (DE MEIRA, DOMINGUES & PURIM, 

2018) 

Entende-se que a delimitação do perímetro urbano é de fundamental 

importância para a definição de uma política de desenvolvimento e de expansão urbana, 

qualificando o solo municipal para o uso urbano, pelo reconhecimento das áreas aptas 

a serem urbanizadas, junto do direcionamento de ações de planejamento da ocupação 

vinculadas à gestão territorial. Frente ao vigente superdimensionamento do quadro 

urbano, que contribui para o aumento dos custos em infraestruturas urbanas, o uso e a 
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ocupação efetivamente urbanos não serão preconizados nas áreas de transição, mas 

apenas no território Urbano - Consolidado.  

Outra motivação para a manutenção da área do perímetro urbano é a 

dificuldade de reversão das propriedades urbanas em rurais, sob o viés tributário, que 

já fazem parte do perímetro urbano há mais de 10 anos. Este processo de retração deve 

envolver o INCRA e incluiria uma série de estudos e de documentações que não 

justificariam a necessidade de alteração dos limites. 

Parte-se ainda da necessidade de consolidação do viés do eixo viário do 

Contorno Leste enquanto barreira física à ocupação urbana e de sua preconização para 

usos e atividades logísticas e industriais de baixo impacto. São ambas questões bastante 

evidentes com relação a esta rodovia, amplamente corroboradas pelas contribuições 

técnicas e comunitárias até o presente momento do processo de construção coletiva do 

Plano Diretor em revisão e que, portanto, também devem ser reforçadas.  
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4.2. Macrozoneamento Municipal 

O Macrozoneamento Municipal é um instrumento de planejamento territorial 

que promove a divisão do espaço intramunicipal em macrozonas de usos e de ocupação 

do solo distintos, a fim de incentivar determinados objetivos almejados pela gestão 

municipal para os anos conseguintes, com enfoque ao desenvolvimento sustentável. 

(INSTITUTO PÓLIS, 2001) 

A definição primordial deste instrumento corresponde à distinção entre as 

macrozonas urbana e rural e, a partir de então, definem-se as grandes áreas para o 

direcionamento de ações estratégicas de desenvolvimento, com interesse para 

determinadas atividades, seja para densificação, diversificação, especialização, coibição 

ou qualificação. 

A Lei do Plano Diretor vigente - Lei Municipal nº 01/2006, define o 

Macrozoneamento a partir da divisão do território municipal em macrozonas com a 

“finalidade [de] fixar as regras fundamentais de ordenamento do território e [...] 

objetivo [de] definir diretrizes para o ordenamento territorial de forma a atender os 

princípios, objetivos, eixos de desenvolvimento e diretrizes do Plano Diretor” (art. 57). 

Há, portanto, duas dimensões para o macrozoneamento: (1) a de ordenamento do uso 

e da ocupação do solo; e (2) a de territorialização de políticas públicas. 

Atualmente, o Macrozoneamento Municipal de Quatro Barras é instituído pela 

Lei Complementar nº 03/2007, para o qual são definidos 12 (doze) macrozonas, eixos e 

zonas especiais: 

▪ Macrozona Rural de Conservação da Biodiversidade; 

▪ Macrozona Rural de Desenvolvimento Socioambiental; 

▪ Macrozona Urbana de Proteção do Iraí; 

▪ Macrozona Urbana de Transição; 

▪ Macrozona Urbana Orientada; 

▪ Macrozona Urbana de Consolidação; 

▪ Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços; 

▪ Eixo de Indústrias e Serviços; 

▪ Eixo de Turismo e Lazer; 

▪ Eixo Residencial; 

▪ Eixo de Condução; 
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▪ Zonas Especiais. 

Considerando os resultados da Fase 02 - Análise Temática Integrada, 

constatou-se a necessidade de adequar o macrozoneamento vigente com relação: (i) à 

falta de adequação do limites das zonas estaduais à realidade de usos e de ocupação do 

solo local; (ii) à falta de detalhamento (e/ou de inserção) de determinados usos e 

atividades que seriam importantes para o desenvolvimento socioeconômico local e que 

são de baixo impacto ambiental - portanto, compatíveis com a fragilidade do município; 

e (iii) à necessidade de reconhecimento das dinâmicas intramunicipais e das pressões 

externas à ocupação prematura de áreas frágeis ambientalmente. 

Faz-se necessário relembrar que o macrozoneamento municipal apresenta as 

diretrizes de uso e ocupação do solo com o intuito de auxiliar no processo de mitigação 

dos desafios territoriais existentes, evitar que novos desafios surjam e, principalmente, 

planejar as futuras ocupações que promovam o exercício do Município sustentável. 

A proposta de (re)ordenamento municipal de Quatro Barras, que considera as 

legislações vigentes em seu território, é estruturada nas seguintes Macrozonas e Eixos: 

▪ Macrozona Rural; 

▪ Macrozona Serra da Baitaca e Serra do Mar; 

▪ Macrozona Campininha; 

▪ Macrozona Palmitalzinho; 

▪ Macrozona Portal do Itupava; 

▪ Macrozona da Borda do Campo; 

▪ Macrozona Central - Florestal; 

▪ Macrozona Menino Deus - Maria José; 

▪ Macrozona Mehry - Acácias; 

▪ Macrozona da Represa; 

▪ Macrozona Iraí - Parque Timbu; 

▪ Eixos Turísticos, divididos em Principais e Secundários: 

▫ Eixo Turístico Principal 01, que compreende o trecho entre a 

Av. 25 de Janeiro, Av. Dom Pedro II (entre a Av. São Sebastião 

e o Contorno Leste) e a Estrada da Graciosa; 

▫ Eixo Turístico Principal 02, que compreende o trecho entre a 

Av. Dom Pedro II (entre BR-116 - Régis Bittencourt e a Av. 

São Sebastião), Av. São Sebastião, Av. Prefeito Domingos 
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Mocelin Neto, Rua Valentin Andreatta, Rua Izair Lago e 

trecho em Quatro Barras da trilha do Caminho do Itupava; 

▫ Eixo Turístico Secundário, que compreende o trecho viário 

entre a Av. Prefeito Domingos Mocelin Neto, Estrada da 

Baitaca e Estrada do Anhangava; 

▪ Eixos Logísticos, divididos em: 

▫ Eixo Logístico 01, que compreende o eixo rodoviário do 

Contorno Leste (trecho entre o viaduto com a BR-116 e o 

limite municipal com Piraquara) e o trecho da BR-116 (entre 

o viaduto com o Contorno Leste e o km 67 desta rodovia); 

▫ Eixo Logístico 02, que compreende a BR-116 - Rodovia Regis 

Bittencourt (trecho entre a ponte sobre o Rio Canguiri, na 

divisa municipal com Pinhais e Colombo, e o viaduto desta 

rodovia com o Contorno Leste). 

A espacialização do macrozoneamento preliminar é apresentada no mapa a 

seguir, bem como a descrição preliminar e os objetivos principais das macrozonas e 

eixos propostos, trazendo a relação destes com as zonas das legislações vigentes de uso 

e ocupação do solo, estaduais e ambientais, no quadro a seguir.
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Mapa 1 - Proposta de Macrozoneamento Municipal. 
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Quadro 1 - Estruturação do Macrozoneamento de Quatro Barras e sua relação com a legislação vigente. 

Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

Rural Macrozona Rural PE Baitaca Zona 
Amortecimento 
do PE da 
Baitaca  

Minimizar o impacto sobre o PE Baitaca e ampliar a interação com a sociedade, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável da região. 

Manutenção dos recursos naturais, preservação das nascentes, contribuição para estabelecer 
corredores que permitam a migração da fauna, controlar a exploração dos recursos naturais, 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

Usos não urbanos, com a função precípua de abrigar e 
desenvolver a biodiversidade.  

Potencializar, aperfeiçoar e incentivar técnicas de agricultura 
familiar, comunitária e cooperativa (agroflorestal, produção de 
alimentos orgânicos e nativos,), com foco na preservação de 
áreas verdes e no desenvolvimento sustentável. Realizar 
simultaneamente o manejo da terra, combinando espécies 
arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas 
e/ou criação de animais. 

O incentivo da agricultura familiar fortalece o setor primário e 
as atividades de cultura tradicional, o que garantem produtos 
de qualidade 

 

Macrozona Serra 
da Baitaca e Serra 
do Mar 

UC da Serra 
do Mar 

- Território coberto por um extenso maciço de Mata Atlântica, sendo uma das áreas mais 
preservadas do estado do Paraná e da região Centro-Sul brasileira, responsável pela grande 
diversidade de espécies vegetais e animais. 

Unidades de Conservação são os espaços territoriais e seus 
recursos ambientais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação, que têm como principais atributos 
remanescentes de vegetação nativa, arborização de relevância 
ambiental, alto índice de permeabilidade e existência de 
nascentes 

PE Baitaca - Faz parte do maior conjunto montanhoso da Serra do Mar, no seu interior, predominam 
ambientes primários, com áreas com antigas intervenções antrópicas. 

Urbano - 
Transição 

Macrozona 
Campininha 

APA do Iraí ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

Áreas com particularidades, porém, com características 
ambientais marcantes, que devem ser consolidadas em uma 
única macrozona, de baixa densidade e com exploração dos 
potenciais antrópicos e naturais. ZOO-I Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana e as agricultáveis no 

setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços 
agricultáveis do setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva. 

ZES Compreende áreas marginais ao Contorno Leste, com potencial para implantação de 
atividades terciárias não poluidoras e serviços de apoio a indústria (usos permissíveis). 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

UTP Quatro 
Barras 

ZR Destinadas à produção agro-silvi-pastoril. 

ZRO Interesse de preservação; objetivo de promover a recuperação e a conservação dos recursos 
naturais, assegurando a manutenção da biodiversidade e a conservação do ecossistema. 
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Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

ZOO 4 / ZOO6 / 
ZOO 7 / ZOO 8 

Áreas de transição entre as áreas rural e urbana, sujeitas à pressão de ocupação, que exijam a 
intervenção do poder público no sentido de minimizar os efeitos poluidores sobre os 
mananciais. 

PE Baitaca Zona de 
Amortecimento 
do PE da 
Baitaca  

Minimizar o impacto sobre o Parque Estadual da Baitaca e ampliar a interação com a 
sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. 

Manutenção dos recursos naturais, preservação das nascentes, contribuição para estabelecer 
corredores que permitam a migração da fauna, controlar a exploração dos recursos naturais, 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

Urbano - 
Transição 

Macrozona 
Palmitalzinho 

NA NA Parte do perímetro urbano sem restrições legais da UTP, APA ou outras legislações 
ambientais. 

Áreas destinadas à conservação da paisagem e à implantação 
de atividades compatíveis com a manutenção dos serviços 
ambientais.  

Macrozona Portal 
do Itupava 

PE Baitaca Zona de 
Amortecimento 
do PE da 
Baitaca  

Minimizar o impacto sobre o PE Baitaca e ampliar a interação com a sociedade, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável da região. 

Manutenção dos recursos naturais, preservação das nascentes, contribuição para estabelecer 
corredores que permitam a migração da fauna, controlar a exploração dos recursos naturais, 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

Grande parte da macrozona está na Zona de Amortecimento 
do Parque da Baitaca e sob pressão da expansão de Piraquara.  

Com previsão de ocupação controlada e baixa densidade, 
explorando potencialidades da qualidade paisagística para o 
lazer, em conformidade com o disposto em seu Plano de 
Manejo. 

APA do Iraí ZOO-I Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana e as agricultáveis no 
setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços 
agricultáveis do setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva. 

ZEMC Compreende as áreas onde atualmente se desenvolve a exploração mineral. 

ZUC-III Compreende as áreas com ocupação urbana, do distrito de Borda do Campo. 

ZCVS-I Conforme legislação pertinente e Planos de Manejo específicos. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
que podem ser objeto de manejo extensivo. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

ZOO-I Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana e as agricultáveis no 
setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços 
agricultáveis do setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva. 
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Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

Urbano - 
Consolidado 

Macrozona da 
Borda do Campo 

PE Baitaca Zona de 
Amortecimento 
do PE da 
Baitaca  

Minimizar o impacto sobre o PE Baitaca e ampliar a interação com a sociedade, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável da região. 

Manutenção dos recursos naturais, preservação das nascentes, contribuição para estabelecer 
corredores que permitam a migração da fauna, controlar a exploração dos recursos naturais, 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

Consolidação da ocupação existente, em baixa densidade e 
respeitando as características das duas tipologias existentes 
(lotes urbanos e as chácaras). Controle dos usos não urbanos 
para minimizar conflitos com áreas ambientais e de 
amortecimento do Parque da Serra da Baitaca. 

APA do Iraí ZUC-II Residencial Média Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes menores que 1.500 m². 

ZUC-III Compreende as áreas com ocupação urbana, do distrito de Borda do Campo. 

Urbano - 
Consolidado 

ZOO-I Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana e as agricultáveis no 
setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços 
agricultáveis do setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva. 

ZCVS-I Conforme legislação pertinente e Planos de Manejo específicos. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
que podem ser objeto de manejo extensivo. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

ZEMC Compreende as áreas onde atualmente se desenvolve a exploração mineral. 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

Macrozona Centro 
- Florestal 

APA do Iraí ZEIS-I / ZEIS-II Compreende as áreas comprometidas com usos industriais de médio e grande porte. Área de consolidação urbana com maiores densidades 
populacionais e construídas, fortalecendo a principal 
centralidade. Espaços multifuncionais, trabalhar, estudar e se 
divertir nas proximidades onde as pessoas moram, com a meta 
de reduzir distâncias, evitando, assim, longos deslocamentos 
no trânsito. 

Explorar o potencial cultural do sítio arqueológico. 

Replanejar o sistema viário ampliando as interligações da rede 
existente. Investir na mobilidade de acordo com a pirâmide de 
prioridade: pedestres, ciclistas, transporte coletivo, transporte 
motorizado individual.  

ZUC-II Residencial Média Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes menores que 1.500 m². 

ZUC-IV Compreende a área central da sede urbana do município de Quatro Barras (interna à APA). 

ZOO-III Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e de zonas de ocupação 
industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e áreas de 
restrição à ocupação. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
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Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

que podem ser objeto de manejo extensivo. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

ZCAI Compreende as áreas onde estão localizados atividades e usos com alto risco à manutenção 
da qualidade hídrica. 

CEUT Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada da Graciosa; a estrada de 
acesso à Colônia Faria (Colombo) a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião (PR-506) 
no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste. 

Urbano - 
Consolidado 

ZPFV  Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

UTP Quatro 
Barras 

ZRO Interesse de preservação; objetivo de promover a recuperação e a conservação dos recursos 
naturais, assegurando a manutenção da biodiversidade e a conservação do ecossistema. 

ZOO 1 / ZO O2 
/ ZOO 3 / ZOO 
5 

Áreas de transição entre as áreas rural e urbana, sujeitas à pressão de ocupação, que exijam a 
intervenção do poder público no sentido de minimizar os efeitos poluidores sobre os 
mananciais. 

ZUC1 / ZUC2 Com possibilidade de maior adensamento em relação a outras abrangidas por esta Lei, onde 
as ocupações humanas já se consolidaram e que suportem maiores densidades, conforme a 
disponibilidade das redes existentes de infraestrutura ou após investimentos viáveis e 
necessários para sua expansão. 

Macrozona 
Menino Deus - 
Maria José 

APA do Iraí ZUC-I Residencial Baixa Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes de tamanho médio de 1.500 m². 

Área de consolidação urbana com médias densidades 
populacionais e construídas.   

Proporcionar diversidade de usos, disponibilidade de espaços 
verdes e qualidade na relação entre os espaços públicos e 
privados. 

Vincular a macrozona ao Eixo Turístico e a agenda ambiental 
de desenvolvimento da cidade, explorar o potencial 
paisagístico pela proximidade com a Represa do Iraí. 

ZUC-II Residencial Média Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes menores que 1.500 m². 

ZOO-III Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e de zonas de ocupação 
industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e áreas de 
restrição à ocupação. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
que podem ser objeto de manejo extensivo. 

CEUT Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada da Graciosa; a estrada de 
acesso à Colônia Faria (Colombo) a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião (PR-506) 
no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste. 
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Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

ZCAI Compreende as áreas onde estão localizados atividades e usos com alto risco à manutenção 
da qualidade hídrica. 

ZPAR Compreende as áreas a serem utilizadas com parques públicos. 

CICS Compreende as áreas marginais a BR-116, loteadas ou não (excetuando os trechos 
urbanística e ambientalmente não aptos à ocupação), e a área marginal oeste da Rua Luiz 
Berlesi, no trecho compreendido entre a BR-116 e o loteamento Jardim Paraná (Colombo). 

Macrozona Mehry 
- Acácias 

APA do Iraí ZEIS-I  Compreende as áreas comprometidas com usos industriais de médio e grande porte. Consolidação da ocupação com densidades populacionais 
médias. 

Explorar a localização da macrozona:  situada entre os 2 
principais Eixos Turísticos - Av. Dom Pedro II - Estrada da 
Graciosa e Av. São Sebastião (PR-506); e o potencial 
paisagístico dos Rios Curralinho e Cercado e seus afluentes. 

ZUC-I Residencial Baixa Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes de tamanho médio de 1.500 m². 

ZOO-III Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e de zonas de ocupação 
industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e áreas de 
restrição à ocupação. 

CEUT Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada da Graciosa; a estrada de 
acesso à Colônia Faria (Colombo) a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião (PR-506) 
no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
que podem ser objeto de manejo extensivo. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 5 0m no entorno das 
nascentes. 

Macrozona da 
Represa 

APA do Iraí ZUC-I Residencial Baixa Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes de tamanho médio de 1.500 m². 

Áreas com particularidades ambientais vinculadas à Represa do 
Iraí e com potencial paisagístico relevante, baixa densidade e 
tipologias de ocupação diferenciadas. 

ZUC-II Residencial Média Densidade: Compreende as áreas loteadas e em processo de ocupação, 
com lotes menores que 1.500 m². 

ZOO-II Compreende a faixa de 200 m de entorno, ao longo da Zona da Represa, na área urbana do 
município de Quatro Barras. 
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Macrozonas Propostas Legislação Vigente Macrozonas Propostas 

Áreas Nome Zoneamento Particularidades Descrição - Objetivos  

ZOO-III Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e de zonas de ocupação 
industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e áreas de 
restrição à ocupação. 

ZCVS-II Compreende as áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos, por áreas de 
estepes e áreas inundáveis, compondo espaços prioritários à manutenção da biota, incluindo-
se os bosques remanescentes de araucária, considerados ou não no mapa de zoneamento 
que podem ser objeto de manejo extensivo. 

ZCVS-III Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos existentes importantes à qualidade da biota 
e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo. 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

CEUT Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada da Graciosa; a estrada de 
acesso à Colônia Faria (Colombo) a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião (PR-506) 
no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste. 

ZPAR Compreende as áreas a serem utilizadas com parques públicos. 

Macrozona Iraí - 
Parque Timbu 

APA do Iraí ZREP Compreende a área inundável pela barragem do Iraí (cota 889 m). Macrozona vinculada a agenda ambiental com potencial 
paisagístico relevante para explorar com atividades de lazer. 

CEUT Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada da Graciosa; a estrada de 
acesso à Colônia Faria (Colombo) a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião (PR-506) 
no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste. 

ZPAR Compreende as áreas a serem utilizadas com parques públicos. 

ZOO-II Compreende a faixa de 200 m de entorno, ao longo da Zona da Represa, na área urbana do 
município de Quatro Barras. 

ZPRE Compreende a faixa de 30 m de entorno, ao longo do Reservatório do Iraí. 

ZCAI Compreende as áreas onde estão localizados atividades e usos com alto risco à manutenção 
da qualidade hídrica. 

CICS Compreende as áreas marginais a BR-116, loteadas ou não (excetuando os trechos 
urbanística e ambientalmente não aptos à ocupação), e a área marginal oeste da Rua Luiz 
Berlesi, no trecho compreendido entre a BR-116 e o loteamento Jardim Paraná. 

ZPFV Compreende a faixa de 30 m de cada margem de rios e córregos e de 50 m no entorno das 
nascentes. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020).  
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5. DIRETRIZES E PROPOSTAS 

As diretrizes e propostas preliminares, apresentadas ao longo deste capítulo, 

têm o intuito de explicitar as estratégias de atuação do poder público municipal na 

política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana. Para sua efetividade, as 

diretrizes precisam responder a desafios e potencialidades do município e devem 

auxiliar na consolidação das diretrizes espaciais de estruturação e de ordenamento - 

Macrozoneamento e Zoneamento -, na medida em que vinculam as políticas públicas ao 

território. 

Para que tenham uma relação direta com a Avaliação Temática Integrada 

desenvolvida na Fase 02 e para que façam sentido no processo de revisão do Plano 

Diretor, as propostas apresentadas e debatidas nas Oficinas Técnica e Comunitárias 

(descritas no Relatório de Atividades da Fase 3), foram compiladas a partir das teses 

elaboradas na fase anterior dos trabalhos. Houve o trabalho também de qualificar a 

análise ao estipular diretrizes gerais para o Plano Diretor e ações específicas que 

concretizam as diretrizes. Respeitaram-se, assim, os eixos de debate temáticos e os 

debates em si que aconteceram durante as oficinas.   

As diretrizes respondem aos 6 (seis) eixos temáticos do Plano Diretor: uso do 

solo e meio ambiente; turismo e agricultura de base ecológica; serviços públicos e 

políticas sociais; logística, indústria e mineração; acessibilidade, mobilidade e inclusão 

social; e gestão do território e administração pública. Foram elaboradas diretrizes para 

todas as 19 teses-síntese (apresentadas no Produto 02 - Parte 03), conforme o quadro a 

seguir. 
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Quadro 2 - Eixos, Sínteses e respectivas Diretrizes - Versão Preliminar. 

Eixos Teses Diretrizes 

Uso do solo e 
Meio Ambiente 

Tese 1: O Município está 
chegando ao limite de áreas 
passíveis de urbanização, fator 
que já pressiona a ocupação 
prematura das áreas situadas a 
leste do Contorno Leste. 

Diretriz 1: Estabelecer barreiras 
ambientais à expansão da ocupação 
urbana a leste do Contorno Leste, 
consolidando as áreas 
infraestruturadas e adensando das 
áreas com baixo nível de saturação 
do zoneamento. 

Tese 2: A ocupação em áreas de 
caráter rural, como Palmitalzinho, 
Campininha, Rio do Meio e 
Ribeirão do Tigre, tem se 
expandido, em certa medida, 
como parcelamentos irregulares. 

Diretriz 2: Estabelecer uma Política 
Municipal de Controle de Ocupação 
e Regularização Fundiária. 

Tese 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. 

Diretriz 3.1: Estabelecer padrões de 
preservação, conservação e 
proteção do meio ambiente, 
condizentes com o potencial 
ambiental-paisagístico do município. 

Diretriz 3.2: Garantir a qualidade 
das áreas verdes e da arborização 
urbana. 

Tese 4: Apesar de auxiliarem na 
garantia da qualidade hídrica dos 
mananciais e da proteção 
ambiental, os zoneamentos 
ecológico-econômicos da APA do 
Iraí e da UTP de Quatro Barras 
não estão totalmente adequados 
à realidade territorial local. 

Diretriz 4: Readequar os 
zoneamentos da APA do Iraí e da 
UTP de Quatro Barras em 
consonância com a realidade 
territorial local. 

Tese 5: Não estão adequados, (1) 
em área urbana: os serviços de 
abastecimento de água, rede de 

Diretriz 5.1: Melhorar e ampliar a 
infraestrutura e o acesso ao sistema 
de abastecimento público de água e 
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Eixos Teses Diretrizes 

drenagem e esgotamento 
sanitário; e (2) em área 
periurbana - Palmitalzinho e 
Campininha -, e nas localidades 
rurais: o acesso à energia elétrica, 
às redes de comunicação e aos 
serviços de abastecimento de 
água, de esgotamento sanitário, 
de drenagem e coleta de resíduos 
sólidos. 

de esgotamento sanitário. 

Diretriz 5.2: Promover a destinação 
adequada dos resíduos sólidos 
produzidos em Quatro Barras. 

Diretriz 5.3: Desenvolver a 
infraestrutura de drenagem e 
pavimentação. 

Turismo e 
agricultura de 
base ecológica 

Tese 6: 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. 

Tese 7: Os caminhos coloniais, a 
exemplo da Estrada da Graciosa e 
do Caminho do Itupava, 
estruturam grande parte do 
potencial turístico municipal, de 
maneira que devem ser tratados 
de forma diferenciada no 
planejamento municipal. 

Tese 8: 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 
periurbana e rural. 

 

Diretriz 6/7: Estabelecer e 
estruturar o setor turístico de 
Quatro Barras, aproveitando os 
potenciais ambientais e históricos, 
integrando os diferentes atrativos 
municipais através dos Eixos 
Turísticos que correspondem aos 
Caminhos Históricos. 

Diretriz 6/8: Tornar Quatro Barras 
um centro de referência em 
bioeconomia e de prestação de 
serviços ecossistêmicos. 
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Eixos Teses Diretrizes 

Serviços 
públicos e 
políticas sociais 

Tese 9: Quatro Barras apresenta 
boa estruturação dos serviços 
públicos no território, no entanto, 
alguns dos indicadores sociais 
ainda estão aquém das metas 
estabelecidos, a exemplo da taxa 
de analfabetismo de sua 
população adulta e idosa perante 
à média do Estado do Paraná. 

Diretriz 9.1: Estabelecer uma 
Política Municipal de Habitação de 
Interesse Social. 

Diretriz 9.2: Assegurar, por meio de 
uma política educacional 
estruturada, uma educação de 
qualidade e equidade no município. 

Tese 10: A fragmentação do 
território leva a um aumento de 
custo da estrutura de serviços 
públicos, dificultando a busca pela 
eficiência econômica destes 
serviços. 

Diretriz 10: Consolidar a rede de 
equipamentos públicos priorizando 
a descentralização territorial e a 
integração operacional dos serviços 
públicos. 

Logística, 
indústria e 
mineração 

Tese 11: Empreendimentos de 
logística, industriais e de 
mineração correspondem a 
segmentos relevantes para a 
economia de Quatro Barras, com 
forte impacto sobre a 
configuração urbana e a 
sustentabilidade ambiental do 
município. 

Tese 12: O setor industrial de 
Quatro Barras pode passar por 
incertezas devido a fatores de 
localização e de qualificação da 
mão de obra local. 

Diretriz 11.1: Desenvolver os 
segmentos econômicos compatíveis 
com as restrições ambientais de 
Quatro Barras. 

Diretriz 11.2: Estruturar os Eixos 
Logísticos com vistas ao 
desenvolvimento tecnológico ao 
longo do Contorno Leste e da 
Rodovia Régis Bittencourt - BR-116. 

Diretriz 11.3: Garantir melhores 
condições ambientais sobre a 
geologia, geotecnia e mineração. 
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Eixos Teses Diretrizes 

Acessibilidade, 
mobilidade e 
inclusão social 

Tese 13: Quatro Barras possui boa 
estruturação viária, com alta taxa 
de pavimentação - apesar de 
problemas com calçadas em 
algumas áreas -, mas a 
fragmentação da ocupação 
aumenta a necessidade de 
deslocamentos intramunicipais. 

Diretriz 12: Qualificar a mobilidade 
intramunicipal tendo em vista o 
atendimento da população local e 
do turista. 

Tese 14: As vias principais de 
Quatro Barras não atendem às 
dimensões mínimas previstas pelo 
Plano Diretor vigente, mas são 
observados problemas de 
conflitos à adequação apenas na 
Área Central, onde a ocupação já 
está consolidada e há grande 
dificuldade de expansão do 
sistema viário e do alargamento 
das vias existentes. 

Diretriz 13: Otimizar o uso do 
sistema viário de modo a solucionar 
os conflitos de trânsito e gargalos 
viários, priorizando a diversidade 
modal. 

Tese 15: Quatro Barras possui 
uma boa cobertura do serviço de 
transporte público coletivo, mas o 
município tem pouca 
interferência no seu 
planejamento, vinculado à 
COMEC, dificultando melhorias 
possíveis e necessárias. 

Diretriz 14:  Ampliar o atendimento 
do transporte público integrando os 
diversos territórios. 

 

Gestão do 
território e 
administração 
pública 

Tese 16: A capacidade de gestão 
do território é limitada visto não 
dispor de adequada fiscalização 
das atividades e gestão da 
informação. 

Diretriz 15.1: Fortalecer a gestão da 
informação de maneira integrada e 
geoprocessada. 

Diretriz 15.2: Integrar e ampliar a 
atuação das fiscalizações de obras, 
posturas, ambiental e de trânsito. 
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Eixos Teses Diretrizes 

Tese 17: Apesar do maior esforço 
fiscal, os gastos com pessoal 
implicam em baixa capacidade de 
investimentos com recursos 
próprios. 

Diretriz 16: Buscar a justiça 
tributária a partir de critérios 
ambientais e da divisão dos ônus e 
bônus da urbanização. 

Tese 18: 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. 

Diretriz 17: Fortalecer o processo 
decisório sobre o ordenamento do 
território municipal. 

Tese 19: Os serviços de 
licenciamento urbanístico estão 
adequados à demanda municipal. 

Diretriz 18: Consolidar os serviços 
de licenciamento urbanístico em 
alto grau de eficiência. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

As diretrizes apresentadas criam um conjunto que dá sentido ao Plano Diretor 

e tem como objetivo principal “dar resposta” às teses-síntese sobre o ordenamento do 

território e o desenvolvimento municipal. 

Nos capítulos a seguir as diretrizes são apresentadas em quadros contendo a 

tese-síntese a que se relaciona, os objetivos pretendidos e as principais ações 

relacionadas. Esse conteúdo será submetido a debate e à aprovação da Prefeitura, dos 

órgãos competentes e dos integrantes da Equipe de Coordenação (EC), Equipe Técnica 

Municipal (ETM) e do Grupo de Acompanhamento (GA) desta Revisão do Plano Diretor. 

Após este processo, o presente relatório será complementado para que seu conteúdo 

seja assim submetido à Audiência Pública e, posteriormente, transformado em texto 

legal e no Plano de Ação e Investimentos (PAI), que conterá estas diretrizes e respectivas 

ações detalhadas, para implementação nos próximos 10 anos. 
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5.1. Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente 

Tese 1: O Município está chegando ao limite de áreas passíveis de urbanização, fator 

que já pressiona a ocupação prematura das áreas situadas a leste do Contorno Leste. 

Quadro 3 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 1. 

Diretriz 1: Estabelecer barreiras ambientais à expansão da ocupação urbana a leste do 

Contorno Leste, enquanto consolida as áreas aptas à ocupação e adensa as áreas com baixo 

nível de saturação do zoneamento. 

Objetivos 

Estimular o adensamento planejado e a urbanização prioritária da 

Macrozona Centro-Florestal e conter a ocupação urbana à leste do 

Contorno Leste, garantindo a ocupação de áreas urbanas aptas e 

infraestruturadas, considerando suas condicionantes ambientais. 

Ações estratégicas 

▪ Infraestruturar o eixo do Contorno Leste como um limitador da 

ocupação urbana; 

▪ Garantir a ocupação dos vazios urbanos através da aplicação 

dos instrumentos urbanísticos regulamentados pelo Plano 

Diretor e legislações próprias; 

▪ Mapear as vias públicas e infraestruturar a ocupação urbana já 

consolidada da área do Pinheirinho, de forma a evitar maior 

impacto ambiental e a expansão desta ocupação em direção às 

áreas frágeis no entorno; 

▪ Estabelecer uma zona de amortecimento da ocupação à leste 

do Contorno Leste, a fim de conter a expansão urbana, através 

do cumprimento da legislação de uso e ocupação do solo e 

ações de fiscalização; 

▪ Incentivar a instalação de estabelecimentos de comércio e de 

serviços ao longo da Rua Aristeu Luciano Adamoski (no Jardim 

Menino Deus) e no trecho da Av. Dom Pedro II, do bairro 

Centro ao Florestal; 

▪ Incorporar no processo de planejamento municipal a Zona de 

Amortecimento do Parque Estadual da Serra da Baitaca, 

informando a respeito de sua regulamentação de uso e 

ocupação do solo e divulgando amplamente os seus limites; 

▪ Consolidar os limites dos parques existentes no município. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Tese 2: A ocupação em áreas de caráter rural, como Palmitalzinho, Campininha, Rio do 

Meio e Ribeirão do Tigre, tem se expandido, em certa medida, como parcelamentos 

irregulares. 

Quadro 4 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 2. 

Diretriz 2: Estabelecer uma Política Municipal de Controle de Ocupação e Regularização 

Fundiária. 

Objetivos Garantir a posse e cumprir a função social da propriedade. 

Ações estratégicas 

▪ Elaborar Plano Municipal de Regularização Fundiária; 

▪ Implantar um programa de regularização fundiária dando 

prioridade à região da Borda do Campo, Colônia Faria, Estrada 

do Pocinho, Granja das Acácias e APPs ocupadas 

irregularmente; 

▪ Estabelecer um plano de relocação para moradores em área de 

risco e utilizar instrumentos do Estatuto da Cidade para 

priorizar a demanda de famílias de baixa renda por moradia; 

▪ Incrementar a fiscalização de ocupações em área de risco; 

▪ Evitar a ocupação em áreas ambientalmente frágeis, áreas de 

proteção ambiental, áreas inundáveis e de alta declividade; 

▪ Mapear e catalogar todas a áreas de ocupação irregular do 

município.  

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Tese 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. 

Quadro 5 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 3.1. 

Diretriz 3.1: Estabelecer padrões de preservação, conservação e proteção do meio ambiente, 

condizentes com o potencial ambiental-paisagístico do município. 

Objetivos 
Garantir a manutenção do potencial ambiental-paisagístico do município 

e defender o patrimônio natural municipal. 

Ações 

estratégicas 

▪ Desenvolver campanhas de proteção das microbacias; 

▪ Prever o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), conforme a Lei 

Estadual nº 17.134/2012, devido às contribuições hídricas aos 

mananciais de abastecimento público e aos proprietários que 

realizem ações de preservação, conservação e proteção ambiental; 

▪ Criar programas de conscientização da preservação dos recursos 

naturais; 

▪ Ampliar a educação ambiental nas escolas; 

▪ Promover intervenções integradas em ocupações em áreas de risco 

ambiental; 

▪ Preservação ambiental com possibilidade de arrecadação 

municipal, com base na legislação ambiental; 

▪ Estimular a criação de RPPNs e pagamento por serviços ambientais; 

▪ Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

em acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

▪ Regulamentar e implementar o Código Ambiental Municipal; 

▪ Estabelecer uma política de fiscalização em convênio com órgãos 

estaduais para controle das atividades potencialmente poluidoras, 

com redução de índices; 

▪ Estimular que novos cemitérios a serem implantados no município 

sejam do tipo cemitério vertical; 

▪ Determinar que empreendimentos com potencial poluidor alto 

sejam instalados onde há ocorrências de solos mais espessos e que 

possibilitam com maior segurança em não contaminação de solos e 

águas subterrâneas. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Quadro 6 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 3.2. 

Diretriz 3.2: Garantir a qualidade das áreas verdes e arborização urbana. 

Objetivos 

Melhoria de microclima, preservação e aumento na diversificação 

de ecossistemas locais. Aumento de áreas verdes, melhoria do ar e 

da qualidade de vida dos munícipes. Aumento de áreas permeáveis, 

proporcionando melhor escoamento das águas superficiais. 

Ações estratégicas 

▪ Elaborar um inventário florestal urbano com posterior 

regulamentação e indicação de espécies adequadas e de 

penalidade em caso de não cumprimento; 

▪ Elaborar Plano Municipal de Arborização, conforme obrigação 

estadual; 

▪ Implantar programa de reflorestamento do município com 

espécies nativas, recusando o uso de pinus; 

▪ Reflorestar os espaços públicos da área central. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

 

Tese 4: Apesar de auxiliarem na garantia da qualidade hídrica dos mananciais e da 

proteção ambiental, os zoneamentos ecológico-econômicos da APA do Iraí e da UTP de 

Quatro Barras não estão totalmente adequados à realidade territorial local. 

Quadro 7 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 4. 

Diretriz 4: Readequar os zoneamentos da APA do Iraí e da UTP de Quatro Barras em 

consonância com a realidade territorial local. 

Objetivos 
Garantir a correta preservação dos recursos hídricos e adequação 

da lei ao território. 

Ações estratégicas 

▪ Realizar estudos e diagnósticos sobre as incompatibilidades 

dos zoneamentos. 

▪ Encaminhar ao Governo do Estado e ao Conselho Gestor dos 

Mananciais proposta de mudança dos zoneamentos da APA do 

Iraí e da UTP de Quatro Barras. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Tese 5: Não estão adequados, (1) em área urbana: os serviços de abastecimento de 

água, rede de drenagem e esgotamento sanitário; e (2) em área periurbana - 

Palmitalzinho e Campininha -, e nas localidade rurais: o acesso à energia elétrica, às 

redes de comunicação e aos serviços de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem e coleta de resíduos sólidos. 

Quadro 8 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 5.1. 

Diretriz 5.1: Melhorar e ampliar a infraestrutura e o acesso ao sistema de abastecimento 

público de água e de esgotamento sanitário. 

Objetivos 

1. Melhorar as condições de abastecimento público de água e 

coleta e destinação adequada de esgotamento sanitário em 

todo o município (áreas urbana e rural).  

2. Implantar rede de coleta de esgoto em toda área urbana do 

distrito sede, e garantir a ligação das residências na rede de 

saneamento. 

Ações estratégicas 

▪ Manter em 100% o Índice de Atendimento do Sistema de 

Abastecimento de Água; 

▪ Fiscalizar a qualidade, regularidade e acesso de água no 

município como um todo em regiões que não são atendidas 

pela concessionária; 

▪ Ampliar a rede de coleta de esgoto em toda área urbana do 

distrito sede, e garantir a ligação das residências na rede de 

saneamento; 

▪ Fiscalizar ligações irregulares de despejo de esgoto na rede 

fluvial, em parceria com a concessionária 

▪ Desenvolver políticas e programas para incentivo às formas 

alternativas e ecologicamente corretas de destinação de 

efluentes em regiões desprovidas de rede coletora de esgoto, 

especialmente na área rural; 

▪ Desenvolver projeto de conscientização da população da 

importância do tratamento dos efluentes; 

▪ Retomar o “Programa de Gestão do Solo e Água em 

Microbacias” ou similar;  

▪ Desenvolver políticas e programas de conscientização 

ambiental sobre o reuso de água e o não desperdício;  

▪ Elaborar e atualizar, frequentemente, base de dados 

relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento 
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sanitário, a serem repassadas pela concessionária; 

▪ Incentivar sistemas ecológicos de esgotamento sanitário nas 

regiões com dificuldade de levar essa infraestrutura; 

▪ Revisar e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Quatro Barras. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Quadro 9 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 5.2. 

Diretriz 5.2: Promover a destinação adequada dos resíduos sólidos produzidos em Quatro 

Barras. 

Objetivos 
Ampliar e melhorar os serviços de coleta e destinação de resíduos 

sólidos orgânicos e recicláveis produzidos em Quatro Barras, bem 

como desenvolver projetos de conscientização ambiental. 

Ações estratégicas 

▪ Implantar campanhas de conscientização para redução da 

quantidade gerada e para o reuso dos resíduos sólidos; 

▪ Buscar a eficiência na coleta e tratamento de resíduos sólidos 

com regularidade e frequência conforme a demanda; 

▪ Para reduzir as despesas com os resíduos sólidos, algumas 

ações podem ser realizadas pelo município, conforme 

recomendações da própria SMMAA (2019): 

▫ Reduzir os custos da coleta de resíduos orgânicos e 

recicláveis; 

▫ Rever o valor da coleta industrial;  

▫ Readequar a coleta e o destino de resíduos de poda e 

gramíneas (geram muito volume, peso e ocupam espaço do 

coletor, o que encare os custos do transporte e de 

destinação no aterro sanitário);  

▫ Levantar a necessidade de imóveis que não pagam a taxa de 

coleta de lixo; 

▪ Realizar campanhas educativas, de modo a promover a 

conscientização ambiental da destinação adequada dos 

resíduos sólidos. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Quadro 10 - Eixo 1: Uso do solo e meio ambiente - Diretriz 5.3. 

Diretriz 5.3: Desenvolver a infraestrutura de drenagem e pavimentação. 

Objetivos 

Aumentar a infraestrutura de drenagem no município de Quatro 

Barras, incentivar a pavimentação de vias em regiões que carecem 

dessa infraestrutura e promover, sempre que possível, a 

implantação de pavimentação ecológica. 

Ações estratégicas 

▪ Contratação ou licitação de Plano Municipal de Drenagem; 

▪ Ampliar a infraestrutura de drenagem concomitantemente ao 

o avanço da pavimentação; 

▪ Incentivar o desenvolvimento do “Programa Bueiro Ecológico”; 

▪ Incentivar a implantação de pavimentação ecológica, 

permeável ou semipermeável. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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5.2. Eixo 2: Turismo e agricultura de base ecológica 

De maneira preliminar à abordagem das diretrizes e respectivas ações 

estratégicas previstas para este eixo temático, cabe o esclarecimento de algumas 

questões acerca do escopo condizente a um plano de viés especificamente turístico e 

ao Plano Diretor, em revisão.  

O escopo do Plano Diretor Municipal deve considerar, no que diz respeito ao 

desenvolvimento do turismo e de sua cadeia produtiva: 

▪ a atividade turística como uma das alternativas de desenvolvimento 

econômico local e de geração de emprego e renda, a qual pode alinhar-

se à preservação e educação ambiental; recuperação e manutenção do 

patrimônio cultural material e imaterial; sentimento de pertencimento 

e orgulho da população local; retenção da população jovem, dentre 

outros interesses de desenvolvimento municipal; 

▪ os impactos da população flutuante e a necessidade de prover 

infraestruturas de acesso e de circulação, de atendimento de saúde, 

hospedagem, alimentação, lazer e consumo para os visitantes e turistas, 

bem como a determinação da regulação do uso do solo para tais 

atividades; 

▪ caso se reconheça a atividade turística como a principal atividade 

econômica do município, o Plano Diretor deve considerar de que forma 

esta atividade pode determinar as dinâmicas de desenvolvimento 

municipal e como administrar seus possíveis impactos. 

Já o Plano Municipal de Turismo constitui um documento de planejamento do 

desenvolvimento desta atividade específica, englobando todos os passos relativos a um 

Plano, como: (i) reconhecimento da realidade local e das potencialidades de 

desenvolvimento turístico por meio da elaboração de um Inventário Turístico; (ii) 

sensibilização e mobilização para o turismo; (iii) diagnóstico e prognóstico; (iv) definição 

de diretrizes; (v) estruturação do Conselho e do Fundo Municipal de Turismo; (vi) 

capacitação de mão de obra local e estruturação de Produtos Turísticos e estruturas de 

apoio ao turismo, bem como sinalização turística; (vii) determinação de ações de 

marketing turístico; (viii) determinação de sistemas de monitoramento das ações 

planejadas; e (ix) estabelecimento de parcerias e possíveis meios de captação de 
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recursos. 

Entende-se ainda que o Inventário Turístico, devidamente atualizado, constitui 

o primeiro insumo necessário ao processo de planejamento desta atividade e que a sua 

inexistência para Quatro Barras inviabiliza a estruturação de uma estratégia efetiva pelo 

Plano Diretor em revisão, no sentido do desenvolvimento da atividade de forma 

organizada e eficaz. No entanto, procura-se atender às expectativas da municipalidade 

com relação ao tema na medida do que permite o escopo do Plano Diretor. 

A seguir são resgatadas as teses relativas a este eixo temático e as respectivas 

diretrizes e ações estratégicas no quadro síntese, na sequência. 

 

Tese 6: 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. 

Tese 7: Os caminhos coloniais, a exemplo da Estrada da Graciosa e do Caminho do 

Itupava, estruturam grande parte do potencial turístico municipal, de maneira que 

devem ser tratados de forma diferenciada no planejamento municipal. 

Tese 8: 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 periurbana e rural. 

Quadro 11 - Eixo 2: Turismo e agricultura de base ecológica - Diretriz 6/7. 

Diretriz 6/7: Estabelecer e estruturar o setor turístico de Quatro Barras, aproveitando os 

potenciais ambientais e históricos, integrando os diferentes atrativos municipais através dos 

Eixos Turísticos que correspondem aos Caminhos Históricos. 

Objetivos 
Estruturar a oferta turística do município e fortalecer o setor turístico 

de Quatro Barras, prevendo a geração de emprego e renda e a 

valorização do patrimônio local. 

Ações estratégicas  

▪ Estabelecer medidas compensatórias de ordem ambiental para 

possibilitar maior utilização turística dos atrativos naturais do 

município; 

▪ Elaborar o Inventário Turístico municipal; 

▪ Elaborar o Plano Municipal de Turismo alinhado aos princípios e 

ao ordenamento territorial estabelecidos pelo Plano Diretor 
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revisado, promovendo o turismo sustentável e utilizando as 

qualidades paisagístico-visuais e ambientais enquanto atrativos.  

Indica-se, a princípio, a Serra da Baitaca e os Caminhos Históricos 

como os principais produtos turísticos municipais e almeja-se: a 

criação/estruturação de novos produtos turísticos, de forma a 

promover a estadia, a permanência e o consumo local pelos 

turistas/visitantes; o fomento do turismo arqueológico e 

pedagógico, devido ao patrimônio histórico-cultural local; e o 

incentivo à instalação de empresas, empreendimentos e serviços 

relacionados ao turismo, sobretudo ao longo dos Eixos Turísticos 

do Macrozoneamento Municipal.  

▪ Elaborar um Plano Setorial da Estrada da Graciosa, considerando 

as atividades compatíveis com a preservação e a proteção 

histórico-ambiental da região; 

▪ Infraestruturar os Eixos Turísticos dos Caminhos Históricos, 

diferenciando as intervenções urbanísticas e paisagísticas para 

cada um dos eixos, com implantação de infraestruturas turísticas, 

serviços de apoio, equipamentos, mobiliário, infraestruturas 

cicloviárias e de segurança; tendo como prioridade os trajetos da 

Estrada da Graciosa, Estrada do Anhangava e Estrada da Baitaca; 

▪ Desenvolver os projetos e implantar o Parque Baden-Powell e o 

Parque dos Tropeiros - que engloba o sítio arqueológico (PR QB 

01) existente em área urbana; 

▪ Explorar os esportes náuticos e atrativos relacionados à Represa 

do Iraí; 

▪ Criar Selo de Denominação de Origem de produção local, com 

enfoque aos orgânicos; 

▪ Implantar a Estrada Ecológica5 da Baitaca, com a estruturação do 

acesso ao Parque Estadual em acordo com a capacidade da 

estrada; 

▪ Garantir que o órgão ambiental do estado realize a fiscalização das 

Unidades de Proteção existentes no município e o controle de 

visitantes, incluindo da visitação na área do Campo da Asadelta; 

 

 

5 A proposta de Estrada Ecológica tratada neste item corresponde ao conceito de “Estrada Parque” que 

envolve a “totalidade ou parte de rodovias de alto valor panorâmico, cultural ou recreativo”, segundo o 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil (SNUC - Etapa II), somado à ideia de envolver a 

consciência ambiental no projeto de concretização e de manutenção desta Estrada. 
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▪ Regulamentar a realização de eventos no município, com 

exigências às empresas responsáveis pela organização antes, 

durante e após sua realização, evitando a degradação do 

patrimônio municipal.  

▪ Promover ações de planejamento e de gestão participativa de 

eventos vinculados às Unidades de Proteção existentes no 

município.  

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Quadro 12 - Eixo 2: Turismo e agricultura de base ecológica - Diretriz 6/8. 

Diretriz 6/8: Tornar Quatro Barras um centro de referência em bioeconomia e de prestação 

de serviços ecossistêmicos.  

Objetivos 

1. Estruturar um novo eixo de desenvolvimento socioeconômico para 

o município, fortemente centrado na bioeconomia. Entende-se 

como bioeconomia os processos de produção sustentáveis baseados 

no conhecimento, uso de recursos naturais e sua biodiversidade para 

fornecer produtos, processos e serviços, inclusive o turismo de 

soluções baseadas na natureza (nature based solutions tourism).   

2. Valorizar Quatro Barras como um centro de prestação de serviços 

ecossistêmicos, os quais podem ser definidos como os benefícios da 

natureza para as pessoas e que contribuem para o seu bem-estar. 

Ações 

estratégicas  

▪ Elaborar o mapeamento do potencial e da prestação atual de 

serviços ecossistêmicos por parte do território do município no 

contexto da RMC, alinhada a promoção de maior sensibilização dos 

decisores e do público em geral para o valor econômico dos serviços 

ecossistêmicos;   

▪ Fomentar a agricultura de base agroecológica, com base em uma 

estratégia de desenvolvimento rural que tenha como objetivo 

garantir a sustentabilidade ambiental, conforme preconizado pelos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

▪ Difundir ecoinovações nos processos de geração de bens e serviços 

no município. Entende-se por ecoinovação “qualquer inovação que 

reduz o uso de recursos naturais e diminui a liberação de 

substâncias nocivas ao longo de todo o seu ciclo de vida.” (European 

Commission, 2012, p. 29);  

▪ Promover a Unidade SENAI de Quatro Barras, de forma que venha 

a formar recursos humanos especializados em bioeconomia, em 

particular no setor do turismo; 
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▪ Estabelecer um programa municipal de melhorias nas estruturas 

físicas das praças existentes em Quatro Barras, prevendo a 

complementação e a diversificação das atividades disponibilizadas 

para garantir maior atratividade, utilizando soluções baseadas na 

natureza para melhoria do paisagismo, equipamentos, mobiliário e 

drenagem destes espaços públicos; 

▪ Promover uma melhor distribuição dos parques e equipamentos de 

lazer e esporte no município, vinculando-os à proximidade de áreas 

verdes com potencial de preservação e áreas de várzea, a exemplo 

da vinculação do Parque Timbu ao Reservatório do Iraí para práticas 

esportivas. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020).  
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5.3. Eixo 3: Serviços públicos e políticas sociais 

Tese 9: O município apresenta boa estruturação dos serviços públicos no território, 

apesar da fragmentação socioterritorial. 

Quadro 13 - Eixo 3: Serviços públicos e políticas sociais - Diretriz 9.1. 

Diretriz 9.1: Estabelecer uma política municipal de habitação de interesse social 

Objetivos 
Garantir o pleno exercício ao direito à moradia digna, garantindo 

condições de habitabilidade para todos. 

Ações estratégicas 

▪ Revisar o Plano Municipal de Habitação, prevendo o 

levantamento e a atualização dos dados da demanda e do 

déficit habitacional estratificado; 

▪ Garantir áreas de ZEIS de Vazios (de Produção de Habitação de 

Interesse Social) para o atendimento do déficit habitacional 

municipal, urbano e rural, em áreas com acesso às redes de 

infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, atendendo 

aos critérios de localização e de aplicação deste instrumento 

de forma concomitante à utilização de outros instrumentos 

urbanísticos, previstos pela Lei do Plano Diretor; 

▪ Priorizar áreas de ZEIS de Regularização Fundiária nas regiões 

do Pocinho, Rua Ângela de Lara, Pinheirinho e Banhadão, 

prevendo o levantamento socioeconômico e urbanístico da 

situação da ocupação e da condição das moradias, com a 

indicação de áreas para reassentamento da população quando 

em situação vulnerável ou em áreas de risco à ocupação, 

conforme identificar ser necessário. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Quadro 14 - Eixo 3: Serviços públicos e políticas sociais - Diretriz 9.2. 

Diretriz 9.2: Assegurar, por meio de uma política educacional estruturada, uma educação de 

qualidade e equidade no município. 

Objetivos 

Estabelecer um sistema educacional em que todas as escolas 

tenham a possibilidade de oferecer um ensino de boa qualidade, de 

forma mais equânime, independente das respectivas circunstâncias 

socioeconômicas em que estejam inseridas. 
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Ações estratégicas 

▪ Estabelecer um plano estratégico de coerência sistêmica para 

uma política educacional de qualidade. Melhorias pontuais e 

isoladas não revertem para o avanço educacional, além do uso 

de recursos em ações de pouca efetividade; 

▪ Desenvolver um sistema de informações educacionais 

constituído como recurso estruturante para o planejamento, 

para o aprimoramento de ações e como instrumento de 

gestão; 

▪ Institucionalizar grupos de trabalhos com profissionais 

qualificados para a implantação da política educacional; 

▪ Estabelecer ações integradas da área social na busca ativa da 

população de jovens e adultos analfabeta para a superação 

deste problema social; 

▪ Desenvolver e implantar programa municipal voltado para a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, com enfoque à 

população da área periurbana e rural de Quatro Barras; 

▪ Promover parcerias com entidades civis, ONGs, entre outras, 

proporcionando outros espaços de formação que vão além das 

escolas; 

▪ Proporcionar projetos em ambientes educacionais em que pais 

analfabetos de alunos possam reingressar no ensino formal. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

 

Tese 10: A fragmentação do território leva a um aumento de custo da estrutura de 

serviços públicos, dificultando a busca pela eficiência econômica destes serviços. 

Quadro 15 - Eixo 3: Serviços públicos e políticas sociais - Diretriz 10. 

Diretriz 10: Consolidar a rede de equipamentos públicos, priorizando a descentralização 

territorial e a integração operacional dos serviços públicos. 

Objetivos 
Garantir o acesso aos serviços públicos, assim como aumentar a sua 

eficiência e economicidade. 

Ações estratégicas  

▪ Utilizar a infraestrutura física da subprefeitura da Borda do 

Campo para a estruturação de um equipamento histórico-

cultural, como, por exemplo, a instalação de um museu 

municipal com artefatos históricos; 

▪ Garantir a implantação e a execução dos projetos vinculados 
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aos serviços públicos de saúde e assistência social, a exemplo 

dos seguintes: 

▫ construção do CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial); 

▫ construção de nova sede da Secretaria Municipal de Saúde 

(junto do Centro Integrado de Atenção à Saúde - CIS, 

Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF e do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família - NASF II); 

▫ construção do módulo do SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência); 

▫ ampliação das estruturas físicas do CRAS Leonor Oliveira 

Andreatta e do CREAS Ida Berlez Vidolin; 

▪ Promover um programa municipal de assistência social com 

enfoque ao atendimento em domicílio de idosos e pessoas 

com deficiência; 

▪ Instituir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para crianças e adolescentes; 

▪ Ampliar o atendimento prestado pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 

ações coletivas; 

▪ Ampliar a estrutura dos serviços de assistência social nas áreas 

periurbana e rural de Quatro Barras; 

▪ Complementar o quadro de servidores e de profissionais da 

assistência social; 

▪ Estabelecer um espaço físico adequado para a realização de 

aulas de dança, lutas marciais e pilates - atividades já ofertadas 

pela Prefeitura Municipal, que necessitam de uma estrutura 

específica para as práticas; 

▪ Ampliar e descentralizar os equipamentos de esporte e lazer 

na área periurbana (Pinheirinho) e área e rural. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020).  
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5.4. Eixo 4: Logística, indústria e mineração 

Tese 11: Empreendimentos de logística, industriais e de mineração correspondem a 

segmentos relevantes para a economia de Quatro Barras, com forte impacto sobre a 

configuração urbana e a sustentabilidade ambiental do município. 

Tese 12: O setor industrial de Quatro Barras pode passar por incertezas devido a fatores 

de localização e de qualificação da mão de obra local. 

Quadro 16 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 11.1. 

Diretriz 11.1: Desenvolver os segmentos econômicos compatíveis com as restrições 

ambientais de Quatro Barras 

Objetivos 

Promover o desenvolvimento da indústria, dos serviços logísticos e da 

mineração de forma compatível com as restrições ambientais 

existentes no município, priorizando sua vocação turística e aumentar 

a empregabilidade da população municipal, agregando valor à 

economia municipal. 

Ações estratégicas  

▪ Promover incentivos municipais para a instalação de 

empreendimentos e indústrias de pequeno e médio porte e de 

baixo impacto socioambiental, sobretudo aqueles voltados para o 

setor de tecnologia e de inovação; 

▪ Estabelecer incentivos às empresas existentes e priorizar a 

instalação empreendimentos econômicos que empreguem mão 

de obra local; 

▪ Promover a qualificação técnica e profissional em Quatro Barras; 

▪ Elaborar políticas de qualificação técnica e profissional aliadas aos 

setores econômicos estratégicos do município; 

▪ Regulamentar e exigir dos empreendimentos de maior impacto 

existentes em Quatro Barras, a utilização de cortinas verdes e de 

outros sistemas de contenção de poluição. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Quadro 17 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 11.2. 

Diretriz 11.2: Estruturar os Eixos Logísticos com vistas ao desenvolvimento tecnológico ao 

longo do Contorno Leste e da Rodovia Régis Bittencourt - BR-116. 

Objetivos 

Estruturar territorialmente um eixo de desenvolvimento logístico e 

industrial ao longo do Contorno Leste e da BR-116, respeitando as 

restrições ambientais da área, tendo como princípio a inovação 

tecnológica e garantindo maior inserção competitiva a partir dos 

potenciais do território. 

Ações 

estratégicas 

▪ Promover a estruturação das áreas industriais e de logística 

vinculadas aos eixos rodoviários, impedindo a expansão da 

ocupação urbana à margem leste do Contorno Leste; 

▪ Promover ações de melhoria da mobilidade relacionadas aos Eixos 

Logísticos, através articulação do Município com as concessionárias 

rodoviárias e o DNIT, objetivando a implantação de obras 

rodoviárias, como: completude das vias marginais das rodovias que 

correspondem aos Eixos Logísticos; construção da alça de retorno à 

RMC na BR-116; estruturação e adequação viária do acesso entre a 

área industrial de Campina Grande do Sul com o Eixo Logístico de 

Quatro Barras. 

▪ Estruturar a conexão viária entre os bairros urbanos e os eixos 

rodoviários a partir da hierarquia e fluxo; 

▪ Elaborar um portfólio de investimentos para os Eixos Logísticos, 

prevendo parcerias público-privadas; 

▪ Articular as ações de desenvolvimento econômico com as políticas 

municipais de qualificação técnica e profissional; 

▪ Promover maior articulação da Prefeitura com as concessionárias e 

empresas de serviços para garantir a ampliação do acesso à rede de 

internet e telefonia celular em Quatro Barras, com enfoque para as 

áreas periurbana e rural. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Quadro 18 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 11.3. 

Diretriz 11.3: Garantir melhores condições ambientais sobre a geologia, geotecnia e 

mineração. 

Objetivo(s) 
Respeitar as condições geológicas e geotécnicas locais, adequando a 

exploração mineral  e a ocupação urbana. 

Ações 

estratégicas 

▪ Promover ações municipais com enfoque ao cumprimento das zonas 

mineráveis delimitadas pelo Plano Diretor da Mineração para a RMC; 

▪ Fiscalizar, em conjunto com a ANM, se as mineradoras apresentam e 

executam o Plano de Controle Ambiental e o Plano de Recuperação 

Ambiental das lavras; 

▪ Trabalhar em conjunto com a ANM para fiscalização de jazidas 

minerais irregulares que executam extração sem controle e sem 

arrecadação da CFEM para o município; 

▪ Estabelecer contrapartidas ao município advindas das atividades 

minerárias; 

▪ Estabelecer incentivos às práticas inovadoras, fomentando a pesquisa 

científica vinculada à mineração e às condicionantes geotécnicas 

locais; 

▪ Promover a utilização pública de viés turístico, recreativo e de lazer, 

das pedreiras abandonadas; 

▪ Implantar incentivos fiscais e de compensação social para a 

instauração de uma ferramenta municipal regulamentadora para as 

atividades de mineração; 

▪ Estimular a preservação da arte das cantarias (ofício ou arte de talhar 

blocos de rocha bruta de forma a constituir sólidos geométricos), 

através da divulgação deste tipo de arte/ofício como um patrimônio 

imaterial municipal. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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5.5. Eixo 5: Acessibilidade, mobilidade e inclusão social 

Tese 13: Quatro Barras possui boa estruturação viária, com alta taxa de pavimentação - 

apesar de problemas com calçadas em algumas áreas -, mas a fragmentação da 

ocupação aumenta a necessidade de deslocamentos intramunicipais. 

Quadro 19 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 12. 

Diretriz 12: Qualificar a mobilidade intramunicipal tendo em vista o atendimento da 

população local e do turista 

Objetivos 
Aumentar o grau de circulação de pessoas, bicicletas e mercadorias 

na cidade 

Ações estratégicas 

▪ Promover a construção e o cumprimento dos padrões de 

calçamento do município, bem como a melhoria das calçadas 

existentes, de acordo com o estabelecido pelo Código 

Urbanístico; 

▪ Implantar uma rede cicloviária, conectando todo o território 

municipal, em complementação às ciclorrotas intermunicipais, 

dando prioridade à Av. 25 de Janeiro, Av. Dom Pedro II, Av. São 

Sebastião, Rua Albano Boutin, Rua do Contorno, Estrada da 

Baitaca e Estrada do Anhangava; 

▪ Desenvolver um programa de pavimentação municipal, que 

promova a continuidade das obras de pavimentação no 

município de forma planejada e estruturada; 

▪ Garantir a implantação das conexões viárias necessárias à 

mobilidade entre bairros; 

▪ Exigir o cumprimento das diretrizes viárias previstas por Lei nos 

novos projetos de parcelamento do solo; 

▪ Adequar e sinalizar as vias que constituem as rotas exclusivas 

para circulação de cargas no município, fazendo cumprir a 

legislação pertinente com fiscalização e autuação. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Tese 14: As vias principais de Quatro Barras não atendem às dimensões mínimas 

previstas pelo Plano Diretor vigente, mas são observados problemas de conflitos à 

adequação apenas na Área Central, onde a ocupação já está consolidada e há grande 

dificuldade de expansão do sistema viário e do alargamento das vias existentes. 

Quadro 20 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 13. 

Diretriz 13: Otimizar o uso do sistema viário de modo a solucionar os conflitos de trânsito e 

gargalos viários, priorizando a diversidade modal 

Objetivos Aumentar o grau de circulação de pessoas e mercadorias na cidade 

Ações estratégicas 

▪ Implantar e estruturar as vias marginais e os acessos ao longo do 

Contorno Leste; 

▪ Implantar um novo acesso do Contorno Leste à Borda do Campo; 

▪ Estabelecer uma alternativa viária paralela à PR-506, com 

abertura de via ao norte do Rio Cercado; 

▪ Alterar e regulamentar a tonelagem - peso máximo - para a 

circulação de veículos de carga nos caminhos históricos, 

considerando o patrimônio histórico-cultural do município; 

▪ Estruturar a malha viária das áreas industriais para garantir a boa 

circulação de caminhões; 

▪ Estruturar a Av. Dom Pedro II e a Rua Nilo Fávaro para melhoria 

do fluxo no centro da cidade; 

▪ Implantar um Plano de Circulação Viária na Santa Luzia e Borda do 

Campo. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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Tese 15: Quatro Barras possui uma boa cobertura do serviço de transporte público 

coletivo, mas o município tem pouca interferência no seu planejamento, dificultando 

melhorias possíveis e necessárias. 

Quadro 21 - Eixo 4: Logística, indústria e mineração - Diretriz 14. 

Diretriz 14: Ampliar o atendimento do transporte público integrando os diversos territórios. 

Objetivos Tornar mais eficientes os deslocamentos intraurbanos. 

Ações estratégicas 

▪ Ampliar o atendimento do transporte coletivo no trajeto 

Centro-Florestal; 

▪ Melhorar o atendimento do transporte público na área rural; 

▪ Criar uma linha turística de transporte interligando os pontos 

turísticos do município e melhorando as conexões entre os 

bairros; 

▪ Promover treinamento aos motoristas e cobradores para que 

saibam conduzir adequadamente pessoas com deficiência em 

seus trajetos. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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5.6. Eixo 6: Gestão do território e administração pública 

Tese 16: A capacidade de gestão do território é limitada visto não dispor de adequada 

fiscalização das atividades e gestão da informação. 

Quadro 22 - Eixo 6: Gestão do território e administração pública - Diretriz 15.1. 

Diretriz 15.1: Fortalecer a gestão da informação de maneira integrada e geoprocessada 

Objetivos 
Aumentar a capacidade do município em conhecer, analisar e 

controlar o desenvolvimento das funções da cidade. 

Ações estratégicas 

▪ Atualizar o cadastro municipal; 

▪ Construir um banco de dados georreferenciados ambientais, 

incluindo a demarcação das áreas de preservação permanente 

(APPs) existentes no município; 

▪ Implantar o Sistema de Informações Georreferenciadas; 

▪ Prever ações de justiça tributária, através da revisão das 

alíquotas de IPTU cobradas de propriedades com grandes 

áreas verdes e atividades de manejo florestal, por exemplo, 

além da redução dos valores cobrados com base em critérios 

ambientais; 

▪ Revisar o Código Tributário Municipal; 

▪ Atualizar e revisar a Planta Genérica de Valores (PGV) de 

Quatro Barras. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

Quadro 23 - Eixo 6: Gestão do território e administração pública - Diretriz 15.2. 

Diretriz 15.2: Integrar e ampliar a atuação das fiscalizações de obras, posturas, ambiental e 

de trânsito 

Objetivos Garantir o cumprimento das posturas municipais. 

Ações estratégicas 

▪ Contratar novos fiscais municipais através de concurso público, 

para a complementação do quadro da Prefeitura; 

▪ Estruturar e esclarecer as atribuições dos fiscais de obras e de 

posturas, indicando suas limitações e evitando sobreposições 

e/ou omissões; 

▪ Promover melhorias e estruturar os processos de 
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regularização; 

▪ Promover campanhas de incentivo à participação popular na 

gestão e planejamento municipal. 

▪ Implementar um programa municipal de fiscalização do 

território, prioritariamente com relação às questões 

ambientais e ao parcelamento irregular do solo, nas regiões do 

Campininha, Pinheirinho e Ribeirão do Tigre. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

 

Tese 17: Apesar do maior esforço fiscal, os gastos com pessoal implicam em baixa 

capacidade de investimentos com recursos próprios. 

Quadro 24 - Eixo 6: Gestão do território e administração pública - Diretriz 16. 

Diretriz 16: Buscar a justiça tributária a partir de critérios ambientais e da divisão dos ônus e 

bônus da urbanização 

Objetivos 
Garantir o equilíbrio fiscal e a justiça tributária na incidência de 

impostos sobre a propriedade. 

Ações estratégicas 

▪ Revisar a Planta Genérica de Valores; 

▪ Implantar o Sistema de Informações Georreferenciadas; 

▪ Cobrar Contribuição de Melhoria, instrumento já regulamentado 

pelo Código Tributário Municipal de Quatro Barras. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

 

Tese 18: 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. 

Quadro 25 - Eixo 6: Gestão do território e administração pública - Diretriz 17. 

Diretriz 17: Fortalecer o processo decisório sobre o ordenamento do território municipal 

Objetivos 
Garantir meios democráticos para a tomada de decisão a fim de incluir 

a sociedade no processo. 

Ações estratégicas 
▪ Fazer gestão junto aos governos municipais da Região 

Metropolitana de Curitiba, ao Governo Estadual e ao Governo 

Federal para fortalecer o controle do uso e ocupação do solo em 
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Quatro Barras; 

▪ Reativar o Conselho de Desenvolvimento Municipal. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 

 

Tese 19: Os serviços de licenciamento urbanístico estão adequados à demanda 

municipal. 

Quadro 26 - Eixo 6: Gestão do território e administração pública - Diretriz 18. 

Diretriz 18: Consolidar os serviços de licenciamento urbanístico em alto grau de eficiência. 

Objetivos 
Prestar serviços de licenciamento urbanístico de qualidade e em 

acordo com a demanda municipal. 

Ações estratégicas 

▪ Integrar digitalmente o processo de licenciamento urbanístico; 

▪ Desburocratizar os processos; 

▪ Geoprocessar as informações sobre licenciamento urbanístico. 

Fonte: URBTECTM (2019 - 2020). 
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