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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 

O presente documento conforma o Produto 02 – Avaliação Temática Integrada – ATI, referente à elaboração 
do Plano Diretor Municipal - PDM - para o município de Rio Branco do Sul - PR, apresentado pela Ecotécnica 
Tecnologia e Consultoria Ltda., conforme contrato de prestação de serviços n.º 019/2010, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e a empresa citada, em conformidade com o Termo de Referência 
estabelecido pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.  

A ATI resulta de análises detalhadas e associadas sob os diversos aspectos que embasarão as futuras 
propostas de desenvolvimento municipal, levando-se em conta a riqueza de informações provenientes das 
leituras comunitárias e técnicas do município de Rio Branco do Sul. Estrutura-se a partir da subdivisão de 
capítulos, quais sejam (i) contextualização regional; (ii) aspectos físico-ambientais; (iii) aspectos territoriais; (iv) 
aspectos de infra-estrutura e serviços; (v) aspectos sócio-culturais; (vi) aspectos econômicos; (vii) aspectos 
institucionais; e por fim (viii) uma avaliação sistêmica referente aos conteúdos apresentados.  

Para a estruturação deste volume, tendo em vista o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001), Termo de Referência e a própria filosofia de trabalho, procedeu-se ao processo participativo configurado 
pela “Leitura Comunitária do Município de Rio Branco do Sul” por meio da realização de duas oficinas de 
capacitação da Equipe Técnica Municipal, primeira Audiência Pública e Reunião Publica realizada no distrito de 
Açungui. Nestes encontros trabalhou-se de forma não indutiva (apesar da orientação e explanação dos assuntos 
pertinentes ao plano), e de forma a possibilitar a maior intervenção e poder de decisão possível aos presentes, 
nos assuntos trabalhados1. 

A leitura técnica, por sua vez, deu-se pela equipe multidisciplinar contratada, de forma a consolidar, sistematizar 
e orientar da melhor forma possível os anseios e dificuldades retratadas pela comunidade rio-branquense2. 

Este volume será objeto, de forma sintetizada, das audiências realizadas, subsidiando a identificação das 
principais diretrizes do PDM de Rio Branco do Sul, sendo passível de complementações e retificações, quando 
assim lhe aprouver. 

                                                           
1 O resultado deste processo será documentado em forma de relatórios do processo participativo. 
2 A leitura técnica contou com informações secundárias fornecidas pela Prefeitura Municipal e instituições afins, e na medida do possível, levantamentos e 
observações em campo.  
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 
As cidades sempre desempenharam um importante papel no processo de ocupação do território brasileiro, 
dentro de sua evolução histórica. Nas últimas décadas, porém, o representativo e progressivo crescimento das 
cidades brasileiras configurou um cenário que apresenta diversas conseqüências problemáticas e conflitantes. A 
absorção desordenada de um enorme contingente populacional nas áreas urbanas gerou desequilíbrios que 
atrelados a problemas econômicos, sociais, políticos, resultou na formação de um mercado de terras seletivo 
que inevitavelmente geram espaços urbanos segregados, déficit de moradias, existência de ocupações 
irregulares (não raramente em áreas de risco e de preservação permanente), ausência de infra-estrutura e 
saneamento básico em regiões da área urbana. O panorama mencionado teve início com a mecanização da 
produção agrícola atrelado a diversas disparidades sociais e de desenvolvimento que acarretou  em que uma 
grande massa populacional se direcionou aos centros urbanos, alguns em específico, como o caso das capitais 
dos estados. Inicia-se então, a partir da década de 50, 60, a conformação das metrópoles, sendo o termo “região 
metropolitana” empregada pela primeira vez no artigo 164 da Constituição Federal, de 1967, definida como 
municípios que, “independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma comunidade sócio-
econômica, visando à realização de serviços de interesse comum.” (BRASIL, 1967). Em 1973, foi instituída a Lei 
Complementar nº 14 que estabelece a formação da Região Metropolitana de Curitiba – RMC, e de outras 
capitais brasileiras, cabendo a cada RM a formação de entidades responsáveis pelas gestões metropolitanas, 
por meio de Conselho Deliberativo e Conselho Consultivo, que no caso da RMC foi estabelecida a Coordenação 
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, instituída pela Lei Estadual nº 6.517 de 1974. Sob sua 
competência entre outras atribuições, coube: promover, elaborar, aprovar, fazer cumprir e controlar o 
planejamento integrado da região. No mesmo ano foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – 
FNDU e o Fundo de Desenvolvimento de Transportes Urbanos – FDTU, sendo em 1976 iniciada a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI  para as regiões metropolitanas instituídas para direcionamento 
de investimentos.  
O município de Rio Branco do Sul, foco do presente trabalho, como citado anteriormente, é integrante da RMC. 
Portanto, como medida de planejamento municipal mais específica, foi elaborado pela COMEC, o Plano de Uso 
e Ocupação do Solo – Rio Branco do Sul, concluído no ano de 1997. O principal objetivo deste plano era a 
abordagem para uma reavaliação da legislação existente em Rio Branco do Sul objetivando a orientação para 
um crescimento urbano mais ordenado. Em 2000 foram estabelecidas as Diretrizes de Desenvolvimento Urbano 
para o referido município, com a apresentação de um diagnóstico da realidade municipal, algumas propostas 
específicas e com foco em proposição para alteração de zoneamento, do perímetro urbano com inserção de 
novas áreas urbanas. (COMEC, 2000). Sendo assim, por ser integrante desse contexto, Rio Branco do Sul teve 
seu planejamento iniciado anteriormente à instituição do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257 da data de 
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10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001). O estatuto se tornou um importante instrumento na regulamentação dos 
artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, oferecendo maior suporte às questões de gestão 
democrática, função social da cidade e da propriedade, regularização fundiária, normatizar e a induzir as formas 
de uso e ocupação do solo de forma planejada. A elaboração de um Plano Diretor, um dos instrumentos de 
planejamento definido pelo Estatuto da Cidade, se torna obrigatório aos municípios pertencentes a Regiões 
Metropolitanas, com população superior a 20.000 habitantes, inseridas na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, integrantes 
de áreas de especial interesse turístico. Rio Branco do Sul apresenta uma população de 31.486 habitantes 
(IBGE, 2007), pertence à Região Metropolitana de Curitiba, além de comportar em seu território a maior indústria 
de cimentos da América latina, a Votorantim, devido ao grande potencial de extração mineral (calcário) do 
município. Sua sede urbana encontra-se ainda em área abrangida pelo aqüífero Carste, área de interesse de 
abastecimento público da RMC e de potencial fragilidade ambiental. Rio Branco do Sul, portanto, se enquadra 
em vários critérios que tornam necessária a elaboração de seu PDM. A Lei Estadual nº 15.229 de 26 de Julho 
de 2006, especifica ainda o desenvolvimento de Planos Diretores a todos os municípios paranaenses, 
independendo de sua população, porte ou vocação, vinculando à presença destes, a obtenção de financiamento 
e recursos para obras de infra-estrutura e serviços urbanos (PARANÁ, 2006).  
Segue, portanto, em cumprimento ao acima mencionado, o retrato atual de Rio Branco do Sul em seus diversos 
aspectos, abordados e analisados de maneira realista, possibilitando uma melhor percepção do município para a 
execução das fases seguintes pertinentes a este PDM. 
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111...   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTUUUAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   

 
Este capítulo tem o intuito precípuo de apresentar a contextualização regional do município de Rio Branco do 
Sul, abordando seu histórico de ocupação, localização, acessos, centralidade e relação com os municípios 
vizinhos e planejamento e vocação regionais. 
 

11..11    AAnntteecceeddeenntteess  HHiissttóórriiccooss  

A região do planalto curitibano, onde está inserido o município de Rio Branco do Sul, obteve suas 
movimentações iniciais acerca das expedições exploradoras em busca de ouro e mão de obra, no caso, os 
índios, primeiros habitantes do Estado. As ocupações ocorreram desde a Serra Bocaina até o Vale do Açungui 
(FERREIRA, 1996), sendo o primeiro povoado denominado Nossa Senhora do Amparo e nas proximidades 
desenvolvia-se o povoado de Rocinha. No ano de 1831 o vilarejo teve seu nome alterado para Votuverava, que 
em tupi-guarani significa “colina da ladeira brilhante”. Em 1871 foi criada a Vila de Nossa Senhora do Amparo de 
Votuverava através da Lei Provincial nº 255, sendo que no dia 03 de abril do mesmo ano tornou-se município, 
desmembrado de Curitiba, com denominação apenas de Votuverava. Posteriormente houve mudança da 
localização da sede municipal, situada então no antigo arraial da Rocinha, quando Votuverava perdeu sua 
denominação, tornando-se Vila Rio Branco em homenagem ao Dr. José Maria da Silva Paranhos, o Barão de 
Rio Branco, ilustre diplomata brasileiro.  
Por meio do Decreto Estadual nº 7.573, de outubro de 1938, Rio Branco passa a pertencer a Cerro Azul, sendo 
elevado em 1943 à condição de distrito do mesmo município, com a denominação de Votuverava. A autonomia 
política foi restaurada no ano de 1947, através da Lei Estadual nº 02, voltando à denominação Rio Branco, 
acrescida de “do Sul” de forma a diferenciar da capital do Acre. No ano de 1990 foi sancionada pelo governador 
Álvaro Fernandes Dias a lei de criação do município de Itaperuçu, desmembrado do município de Rio Branco do 
Sul (FERREIRA, 1996). A Figura 1 é um registro das primeiras ocupações no município e a antiga estação 
rodoviária existente na década de 20 e 30. 
 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
4 
  
 

 

O brasão e bandeira de Rio Branco do Sul foram instituídos através da Lei Municipal nº 155, de 14 de setembro 

de 1978, sendo o brasão caracterizado sobre um fundo verde a engrenagem na cor amarela, três montanhas 
estampadas no azul celeste, diversificam pelas cores: cinza chumbo, branco e vermelho, os minérios e a argila; 
encimando-as o sol, fonte da vida. Coroando o escudo, o castelo, na cor marrom, símbolo da cidade, ladeando-o 
pelo lado esquerdo um ramo de louro e pelo direito um de pinheiro, transpassados na parte de baixo por uma 
faixa com o dístico "RIO BRANCO DO SUL - 11-10-1947" (Figura 2). A bandeira é composta por um retângulo 
com dois triângulos, sendo um verde e outro azul anil e faixa branca diagonal tendo ao seu centro o brasão do 
município (Figura 3). 

FIGURA 2: BRASÃO DE RIO BRANCO DO SUL FIGURA 3: BANDEIRA DE RIO BRANCO DO SUL 

 

 

 
Fonte: PMRBS, 2010 Fonte: PMRBS, 2010 

 
 

  FIGURA 1: PRIMEIROS POVOAMENTOS (1907) E ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (1920-1930) 

  
Fonte: http://www.camarariobrancodosul.pr.gov.br/ Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ 
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11..22  LLooccaalliizzaaççããoo  

O município de Rio Brando co Sul localiza-se na porção leste do Estado do Paraná (25º11’24” S e 49º18’51”), no 
subsistema norte da Região Metropolitana de Curitiba, conforme ilustra o Mapa 1.  
Possui extensão territorial de 816,7km², de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (IPARDES, 2010 apud ITCG), que equivale a aproximadamente 0,42% da área total do Estado do Paraná 
e abriga dois distritos administrativos, a sede de Rio Branco do Sul (localizada na porção sudoeste do município) 
e o Distrito de Açungui (localizado na porção noroeste) (Figura 4 e Figura 5).  
Possui limites físicos como o Rio Ribeira (ao norte) e o Rio Piedade (a leste), responsáveis pela divisa com os 
municípios de Castro e Cerro Azul, respectivamente. Na porção sudeste encontra-se a Serra da Lorena, que 
limita Rio Branco do Sul com Bocaiúva do Sul. 
Os municípios limítrofes a Rio Branco do Sul são os seguintes: 

 Noroeste: Castro  
 Nordeste e Leste: Cerro Azul; 
 Sudeste: Bocaiúva do Sul; 
 Sul: Almirante Tamandaré e Colombo; 
 Oeste: Itaperuçu. 

FIGURA 4: VISTA DO ACESSO PRINCIPAL À SEDE URBANA DE 
RIO BRANCO DO SUL 

FIGURA 5: VISTA DO DISTRITO DE AÇUNGUI 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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11..33  AAcceessssooss  

O acesso a Rio Branco do Sul ocorre principalmente pela malha rodoviária como a rodovia estadual PR-092. No 
entanto, é também interceptado em pequeno trecho, na porção leste, pela rodovia federal BR-476 (Figura 6): 

 BR - 476 – Rodovia com aproximadamente 366 km de extensão, que intercepta o Estado do Paraná, 
iniciada no Vale do Ribeira divisa com São Paulo e termina na divisa com Santa Catarina. Não tem 
muita significância para Rio Branco do Sul, uma vez que é apenas trecho de ligação entre os 
municípios de Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná, não possibilitando acesso direto a sede urbana de 
Rio Branco do Sul. 

 PR -  092 – Rodovia estadual que intercepta o município no sentido norte-sul. Promove a ligação de 
Curitiba com o Estado de São Paulo, sendo o trecho que passa por Rio Branco Sul denominado 
Rodovia dos Minérios, recentemente pavimentada. 

Também faz-se presente no município uma rodovia municipal, que passa a denominar-se de Avenida Industrial 
ao interligar Itaperuçu com Rio Branco do Sul. Há ainda a estrada de ferro que parte da capital Curitiba, 
passando por Almirante Tamandaré até a sede rio branquense. A estação foi inaugurada em 1909 com a 
intenção de interligação até o Estado de São Paulo, que não aconteceu.  A estação foi desativada abrigando 
hoje a Polícia Militar do município, sendo os trilhos remanejados para o pátio da Votorantim, funcionando com 
trens cargueiros que transportam cimento até Curitiba.  

FIGURA 6: ACESSOS AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em DER, 2004. 
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11..44  CCeennttrraalliiddaaddee  ee  RReellaaççããoo  ccoomm  MMuunniiccííppiiooss  VViizziinnhhooss  

Em estudo recente a respeito da Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil (IPEA, 2002a e 2002b), 
é explorada a estrutura sócio-espacial contemporânea brasileira, como subsídio à formulação de políticas 
territoriais de âmbito nacional, regional e municipal. Esta caracterização da rede de cidades representa, em 
termos de interações espaciais, o caminho preferencial da população de um dado município na busca de 
atendimento de suas necessidades de consumo de bens e serviços.  
Para tanto, foram desenvolvidos oito diferentes níveis de centralidade, variando entre máximo e muito fraco3. Rio 
Branco do Sul insere-se na categoria “muito fraco”, ou seja, de municípios subordinados que não exercem um 
nível mínimo de centralidade. Na busca de um município que ofereça uma gama maior de funções centrais, Rio 
Branco do Sul estabelece relações com Castro e Campo Largo que, portanto configuram-se como centralizador, 
pertencendo à categoria “médio”, e Curitiba que em última instância exerce a máxima influência como pólo 
regional. Rio Branco do Sul, assim como os demais municípios da RMC, apresenta relação de dependência 
econômica e social com a capital paranaense, visto que grande parte da produção agrícola e mineral é destinada 
a Curitiba, assim como é recorrente a necessidade de usufruir de bens e serviços oferecidos pela cidade pólo. 
Há também relação de troca de mão de obra com Itaperuçu e Almirante Tamandaré referente às indústrias de 
cimento e metalúrgicas e, interligações de transporte público em específico com Almirante Tamandaré. 
Atualmente a linha férrea presente no município é de uso exclusivo da Votorantim, que escoa sua produção de 
cimento para Curitiba, porto de Paranaguá e para o oeste do Paraná (Cascavel).  
Observa-se que essa rede independe de divisões político-administrativas ou regionais, e não necessariamente 
percorre os oito níveis de centralidade, explicitando a complexidade de relações que podem estar presentes 
entre estes municípios, conforme observado na Figura 7, uma representação genérica das relações 
estabelecidas envolvendo Rio Branco do Sul. 
 

                                                           
3 Os critérios de classificação são centralidade, centros decisórios/relações internacionais, escala de urbanização, complexidade e diversificação da 
economia urbana, e diversificação do terciário/funcionalidade (IPEA, 2002). 
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FIGURA 7: CENTRALIDADE E RELAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS VIZINHOS 

 
Fonte: Ecotécnica, 2010 
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11..55  PPllaanneejjaammeennttoo  RReeggiioonnaall  

Ainda que haja forte descentralização característica da administração brasileira e conseqüente autonomia 
soberana conferida aos municípios, estes não são ilhas auto-suficientes. São inevitáveis a interação e 
complementação entre cidades, tanto entre semelhantes como entre uma classificação hierárquica. Este 
entrelaçamento é imprescindível para pequenas cidades, pois são mais vulneráveis a desequilíbrios do sistema 
em que se inserem, pela incapacidade da sua dinâmica multiplicadora e, portanto, têm dificuldades de 
consistentemente darem sustentação a sua população em idade ativa (PARANÁ, 2003). 
Pode ser observada no Paraná uma série de regionalizações estabelecidas com o objetivo de aprimorar o 
planejamento regional, como os recortes adotados por administrações estaduais, federais e regionais. 
Na seqüência, são descritas mais detalhadamente estas regionais - a maioria delas adotadas por organizações 
específicas e a influência que exercem sobre o planejamento municipal de Rio Branco do Sul. 
 

1.5.1 Mesorregião Metropolitana de Curitiba 

Buscando aprimorar a elaboração de políticas públicas, suporte para o planejamento, estudos e identificação de 
estruturas espaciais de regiões metropolitanas ou outras formas de aglomerações urbanas e rurais, ou ainda 
para localização de atividades econômicas, sociais e tributárias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) dividiu o Brasil regionalmente, na década de 60, em macrorregiões. Partindo de determinações mais 
amplas a nível conjuntural, procurou identificar áreas individualizadas em cada uma das Unidades Federadas, 
tomadas como universo de análise e definiu as mesorregiões com base nas seguintes dimensões: o processo 
social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como 
elemento da articulação espacial. 
O Estado do Paraná é dividido geograficamente em 10 mesorregiões e Rio Branco do Sul especificamente 
pertence à Mesorregião Metropolitana de Curitiba, configurando níveis de centralidade em Curitiba (com nível 
muito forte e máximo) e Campo Largo como médio para fraco e médio. Rio Branco do Sul está na categoria 
muito fraco, conforme a Figura 8, a seguir. 
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FIGURA 8: HIERARQUIA DE CENTRALIDADE DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA (ANO DE 2000) 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010. Modificado de IPEA, 2000 
 
Composta por 37 municípios, a mesorregião possui a maior densidade demográfica, sendo que a maior 
concentração de pessoas encontra-se na capital Curitiba. Principal ponto de convergência da migração rural, a 
mesorregião apresentou a partir da década de 70 elevadas taxas de crescimento populacional direcionadas 
principalmente para a capital paranaense, Piraquara, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo e 
São José dos Pinhais. A mesorregião se destaca ainda pelo crescimento da população rural com taxa de 2,62% 
a.a. entre 1991 e 1996 (IPEA, 2002a e 2002b), devido à demanda de oportunidades do mercado metropolitano.  
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1.5.2 Região Metropolitana de Curitiba  

Instituída no ano de 1973, a Lei Complementar nº 14 estabeleceu as regiões metropolitanas brasileiras: São 
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Uma região metropolitana é 
composta por uma cidade pólo, que estabelece fortes relações de influência sobre os municípios adjacentes e 
próximos, como é o caso de Curitiba. Essas relações podem acontecer desde o processo de conurbação, que se 
refere à extensão da capital paranaense, formando com seus municípios lindeiros (ou próximos) uma mancha 
urbana contínua, configurando assim uma grande metrópole, ou através de relações de interdependência e 
suporte (Figura 9). 

FIGURA 9: IMAGEM DE SATÉLITE DA MANCHA URBANA DA RMC 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em COMEC, 1999 
 
A Região Metropolitana de Curitiba - RMC compreendia inicialmente 14 municípios: Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, 
Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. Passadas quase 
duas décadas (1990), em decorrência de processos de desmembramento, alguns municípios agora 
independentes passaram a agregar a configuração inicial, como é o caso de Fazenda Rio Grande, Tunas do 
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Paraná, Itaperuçu e Pinhais. Em 1994, os limites metropolitanos foram alterados pela Lei estadual nº 11.027/94, 
sendo inseridos os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulisses, Quitandinha e Tijucas do Sul. No ano seguinte, 
conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 11.096/95 houve a inserção de Adrianópolis e Campo Magro por 
desmembramento. Agudos do Sul foi agregado a RMC através da lei Estadual nº 12.125/98. Por fim, o município 
da Lapa foi inserido por meio da Lei Estadual nº 13.512/2002, compondo a configuração atual da Região 
Metropolitana de Curitiba com 26 municípios.  
A evolução da formação da RMC pode ser observada na Figura 10. 

FIGURA 10: FORMAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - RMC 

 
Fonte: COMEC, 2010 
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A RMC teve seu primeiro PDI elaborado em 1978, considerando os municípios integrantes inicialmente. O plano 
partiu de três premissas básicas (COMEC, 1999): 

 A Preservação dos recursos hídricos e outros de caráter ecológico; 
 A geração de riqueza, através da otimização da exploração mineral e da exploração agropecuária, além 

do desenvolvimento industrial; 
 A melhor condição de vida da população metropolitana através da orientação do crescimento urbano e 

a criação de subcentros regionais de forma a estruturar uma rede urbana hierarquizada de serviços e 
funções urbanas. 

O plano resultou em um prognóstico geral, em quatro ações estratégicas específicas em regiões do território 
metropolitano. Para a região central, onde está situada a capital Curitiba, ficou definida área de contenção, de 
forma a uma melhor distribuição das funções urbanas da metrópole entre outros municípios. A porção leste é 
caracterizada por área de preservação dos remanescentes florestais e das encostas da Serra do Mar e as 
bacias de mananciais de abastecimento público da RMC. Para a região norte propôs-se a expansão de 
atividades primárias com ênfase na extração mineral (calcário) e desenvolvimento agropecuário, e para o sul 
com foco no desenvolvimento da agricultura e pecuária. Estabeleceu-se tendência de expansão de atividades 
industriais e de expansão das áreas urbanas a oeste, vinculando principalmente os municípios de São José dos 
Pinhais, Araucária e Campo Largo (COMEC, 2006). As proposições do PDI estão ilustradas esquematicamente 
na Figura 11, enquadrando Rio Branco do Sul no desenvolvimento rural e de extração mineral. 

FIGURA 11: PROPOSIÇÕES PDI - 1978 

 
Fonte: COMEC, 2006 
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No ano de 2006, a COMEC elaborou o PDI/2006 o qual leva em consideração as macrodiretrizes do PDI 
anterior, principalmente relacionado aos aspectos físicos para o uso do solo apresentado, porém se mostrou 
necessária uma adequação em relação à nova realidade apresentada ao longo dos anos.  Foram estabelecidas 
duas estratégias principais para a nova proposta de desenvolvimento da RMC. A primeira linha propôs: 

 A aprovação de uma nova proposta de delimitação de áreas destinadas à proteção dos mananciais de 
abastecimento; 

 A consolidação dos instrumentos de proteção aos mananciais de abastecimento, previstos na Lei nº 
12.248/98; 

 Priorizar implantação de infraestrutura de esgotamento sanitário em áreas urbanas com ocupações em 
áreas de proteção dos mananciais de abastecimento público; 

 Promover a realocação de ocupações em áreas inadequadas à ocupação, com prioridade àquelas 
sobre manancial subterrâneo e superficial; 

 Estudo e aplicação de mecanismos que atuem no manejo rural sustentado em áreas de manancial; 
 Regulamentação estadual da emissão da anuência prévia da COMEC; 
 Regulamentação dos empreendimentos urbanísticos, na forma de condomínios horizontais e de 

empreendimentos industriais; 
 Promover a compatibilização das legislações municipais de uso e ocupação do solo com as diretrizes 

estabelecidas pelo plano de uso e ocupação do solo da área de interesse do carste; 
 Consolidação dos instrumentos previstos por lei para áreas definidas como ambientalmente protegidas; 
 Instituir instrumento legal de proteção às várzeas do Iguaçu; 
 Estudo e implantação de mecanismos de desfragmentação florística, integrando a conservação das 

áreas protegidas e o manejo florestal sustentável. 
A segunda linha estratégica menciona: 

 Aplicação de instrumentos que objetivem a ocupação de vazios urbanos para adensamento de áreas de 
consolidação da ocupação; 

 Planejamento para a ocupação futura das áreas de expansão; 
 Incentivar a instalação das atividades industriais nas áreas com potencial logístico, observando as 

restrições legais; 
 Consolidação da nova proposta de diretrizes para o sistema viário da RMC. 

 

1.5.3 Microrregião de Curitiba 

Microrregião pode ser entendida como um conjunto de municípios limítrofes que conformam uma unidade 
territorial, definida com base em identidades político-administrativas, econômicas, geográficas e/ou étnicas, com 
a intenção de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse.  
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A Microrregião Geográfica Curitiba, segundo IPARDES (2000) é integrante da Mesorregião Geográfica 
Metropolitana de Curitiba. Compõe-se por 19 municípios, que por sua vez são os mesmos da configuração da 
RMC no ano de 1993, sendo eles: Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina 
Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Campo Magro e Tunas do Paraná 
(Figura 12).  

FIGURA 12: MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE CURITIBA 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010. Modificado de IPARDES, 2000 
 

1.5.4 Regional de Saúde 

A regional de saúde pode ser explicitada como um espaço territorial reconhecido pela sua identidade, dotada de 
organismos capazes de articular e gerir recursos em quantidade e com a qualidade que satisfaça às 
necessidades dessa população, na área da saúde (IPARDES, 2005). 
Rio Branco do Sul insere-se na 2ª Regional de Saúde – Metropolitana, da qual fazem parte 29 municípios: 
Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande 
do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor 
Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. 
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1.5.5 Regional de Habitação 

COHAPAR – Companhia de Habitação do Paraná. 
Escritório Regional de Curitiba/ERCT  
Rua Marechal Deodoro nº 1133, Centro - Curitiba - PR - CEP 80060-010. Tel: (41) 3312-5835.  
Municípios Atendidos: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Balsa Nova, 
Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, 
Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, 
Lapa, Mandirituba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, 
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. 
 

1.5.6 Regional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
Regional Curitiba 
Municípios Atendidos: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do 
Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 
Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Piraquara, Rio 
Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. 
 
 

11..66  VVooccaaççããoo  RReeggiioonnaall  

O município de Rio Branco do Sul tem sua vocação regional voltada em grande parte para a produção de 
cimento, intrinsecamente relacionado à abundância de calcário no município. Dados do IPEA (2000) indicam que 
Rio Branco do Sul é responsável pela produção de 25,14% de gêneros minerais não metálicos (cimento), da 
Mesorregião Metropolitana de Curitiba. Contudo, também apresenta certa vocação para o setor primário, 
especialmente o agropecuário. 
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222...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   FFFÍÍÍSSSIIICCCOOO---AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAAIIISSS   

 
Este item explana, de maneira geral, as características do meio físico, incluindo os aspectos relacionados à 
atmosfera, hidrosfera e litosfera, abordando os riscos geológicos e ambientais e os recursos minerais e produção 
mineral do município de Rio Branco do Sul. 
 
 

22..11  CClliimmaa  ee  AArr  

2.1.1 Climatologia 

Climatologia é a ciência que compreende os diversos fenômenos climáticos associados tanto às variações 
meteorológicas quanto a um conjunto de variações aleatórias dos elementos meteorológicos, cuja principal 
ferramenta é a estatística. Esta ciência permite reunir semelhanças em várias regiões por meio de tipos 
específicos de clima onde são consideradas as variações médias dos elementos meteorológicos ao longo das 
estações do ano em um período de tempo. 
De acordo com MAACK (1968), as variações climáticas do Estado do Paraná são relacionadas às diferenças de 
altitudes nos planaltos paranaenses e ao ângulo de incidência de radiação solar, responsável pelas estações do 
ano. 

2.1.1.1 Classificação Climática 

Existem diferentes classificações climáticas, contudo o destaque deve ser dado a importância dessa 
classificação. O conhecimento do tipo climático de uma determinada região indica em larga escala as condições 
médias esperadas, e essas condições médias dependem da classificação adotada; a classificação de Köppen 
fornece as médias de pluviosidade e temperatura. 
A classificação climática de Köppen divide os climas em cinco grandes grupos e diversos tipos e subtipos, e a 
simbologia adotada para determinar o tipo climático é constituída por um conjunto de letras maiúsculas e 
minúsculas; a primeira letra representa a característica geral do clima em uma determinada região; a segunda 
letra depende da primeira: quando a primeira letra é A, C ou D, a segunda letra denota particularidades do 
regime pluviométrico dentro do grupo; se for a primeira letra for B denota a quantidade da precipitação total 
anual; e se a primeira letra for E denota a temperatura média anual do ar; a terceira letra da classificação denota, 
se a primeira letra for B, a temperatura média anual do ar, e se a primeira letra for C ou D, a temperatura média 
mensal do ar dos meses mais quentes. 
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A Figura 13 representa a carta traçada pelo IAPAR (série climática até 1998) e assim, verifica-se que Rio Branco 
do Sul possui duas classificações climáticas de Köppen Cfa e Cfb. 
FIGURA 13: CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DO PARANÁ SEGUNDO KÖEPPEN-GEIGER 

 
Fonte: Modificado de IAPAR, 1998. 
 
A classificação Cfa de Köppen-Geiger se faz presente na região norte-noroeste do município e representa clima 
subtropical úmido mesotérmico, em que os verões são quentes e há tendência à concentração de chuvas nos 
meses de verão (temperatura média superior a 22°C), invernos com geadas pouco freqüentes (temperatura 
média inferior a 18°C) e ausência de estação seca definida. As temperaturas médias anuais na região variam 
entre 19° e 21°C (Figura 14). Essa região é popularmente denominada como a região “Quente”, onde fica o 
Distrito de Açungui e região do Ribeira. Já a classificação Cfb representa clima temperado úmido, com verões 
frescos (temperatura média abaixo de 22°C), invernos com temperatura média abaixo de 18°C e ausência de 
estação seca definida, que em Rio Branco do Sul, localiza a porção “Fria” abrangendo a sede urbana. 
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FIGURA 14: ISOTERMAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 
Fonte: Modificado de IAPAR, 1998 

2.1.1.2 Precipitação Pluviométrica 

A precipitação pluviométrica é um dos fatores que condiciona a produtividade agrícola em todo o mundo. A 
quantidade e a distribuição da precipitação sobre uma determinada região são importantes na determinação do 
tipo de vegetação e na programação das atividades agrícolas. Desta forma, a precipitação local é definidora das 
épocas mais adequadas de plantio e colheita, bem como as atividades mecanizadas e as espécies mais 
adequadas a serem plantadas. 
Na região Sul brasileira, o desenvolvimento de aglomerados convectivos é o principal responsável pela 
ocorrência da precipitação. As correntes, sendo relativamente quentes e úmidas, propiciam a convergência de 
umidade necessária para o desenvolvimento e sustentação da atividade frontal (SATYAMURTY; ETCHICHURY, 
1989). Segundo KAYANO et. al. (1990), as incursões de sistemas frontais até as latitudes tropicais e subtropicais 
estão diretamente relacionadas com o posicionamento da “zona de convergência” do Atlântico Sul.  
Assim, verifica-se que o ciclo de precipitações do Estado do Paraná, embora não possa ser classificado como 
uma região de precipitações anuais tipicamente tropicais devido à localização em que se encontra, é muito 
semelhante ao ciclo do Brasil Tropical – regiões Centro Oeste e Sudeste. 
De acordo com HOLTZ (1966), o anticlone Polar é responsável pelo principal sistema de correntes geradoras 
das precipitações. Na sua marcha em direção ao Equador, ora se desloca pelo continente (comumente no 
inverno), ora pelo oceano (durante o verão). MAACK (1968) ressalta que os acidentes topográficos que 
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delimitam o estado em planaltos, atuam como obstáculos orográficos, influenciando localmente a distribuição 
das precipitações. Esses acidentes forçam a precipitação dos ventos marítimos úmidos que sopram de leste, 
nordeste e sudeste, como o alísio, desviado pela serra do Mar. 
Com base nas informações do IAPAR (1998), o município de Rio Branco do Sul possui duas médias de 
precipitação anual, a faixa sul do município apresenta uma precipitação média anual de 1.400 a 1.600 mm 
enquanto o restante do município apresenta precipitação média anual de 1.200 a 1.400 mm, essas médias 
anuais verificadas no município podem ver observadas na Figura 15.  

FIGURA 15: ISOIETAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 
Fonte: IAPAR, 1998 
NOTA:  
Precipitação resultante do somatório de cada posto pluviométrico com 20 anos de observações nas estações meteorológicas do 
IAPAR 
 
As máximas precipitações ocorrem no verão e, na maioria das vezes, o trimestre mais chuvoso é representado 
pelos meses de novembro, dezembro e janeiro, na porção oeste do Estado, e por dezembro, janeiro e fevereiro 
na porção leste. As mínimas precipitações verificam-se em fins de outubro ou no inverno, e os três meses menos 
chuvosos, geralmente são os de inverno e, secundariamente, os de outono. 
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2.1.1.3 Concentração Hídrica 

A fim da obtenção das regiões urbanas com as maiores possibilidades de concentração de água, como fundos 
de vale, depressões, corpos d’água, dentre outros, e assim, configuração das áreas possíveis de alagamento, foi 
elaborado o Mapa 2, a partir do Software SAGA (Módulo SAGA Wetness Index, elaborado por BOEHNER et al. 
(2002). 
Este mapa foi produzido através da inserção de um modelo de elevação digital do município de Rio Branco do 
Sul e sede urbana tomando-se por base então a topografia e a declividade municipal.  
Os locais de coloração azul como a porção sudoeste da sede urbana (parte do bairro Tacaniça dos Falcões) e 
demais regiões em que estão os fundos de vale, são as áreas com maiores concentrações hídricas, isto é, 
potenciais para alagamentos. 
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2.1.1.4 Ventos 

SATYAMURTY e ETCHICHURY (1989) afirmam que grande parte do território da região Sul do Brasil situa-se 
no interior da zona temperada. O trópico de Capricórnio intercepta a extremidade setentrional da região sul e, os 
paralelos 30°a 64° Sul cortam as áreas mais meridionais. Geograficamente, estas áreas de latitudes médias 
estão sujeitas aos centros básicos de ação atmosférica. Esses centros de alta pressão, que penetram no 
Paraná, são: anticlone do Atlântico Sul, que origina a massa tropical marítima; e o anticlone Polar, responsável 
pela infiltração de massas de ar frio (SATYAMURTY; ETCHICHURY, 1989). 
Especificamente na região do município de Rio Branco do Sul, com base na Figura 16, predominam ventos com 
direção leste e nordeste. 

FIGURA 16: ANEMOGRAMAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 
Fonte: IAPAR, 1998 

 

2.1.1.5 Evapotranspiração Potencial 

Evapotranspiração Potencial representa a perda natural de água do solo vegetado para a atmosfera que ocorre 
por uma ação conjunta de fenômenos de evaporação, transpiração e infiltração. Estes ocorrem quando a 
disponibilidade de água na superfície do terreno e no interior do solo excede, em volume, ao absorvido pelas 
raízes das plantas. Particularmente, a evapotranspiração se verifica em terrenos inteiramente vegetados, 
livremente expostos à atmosfera e sem ocorrência de falta de umidade no solo para uso de plantas. 
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Conceitualmente a evapotranspiração potencial pode ser considerada como um elemento climatológico que 
quantifica, por meio de uma unidade física definida (mm), a água necessária para manter a vegetação 
turgescente transpirando livremente durante o ano todo. Conhecendo-se o balanço hídrico de certa região, com 
base na quantidade de evapotranspiração, podem-se dimensionar sistemas de irrigação.  
Analisando a região do município de Rio Branco do Sul, com base na carta de evapotranspiração do IAPAR, 
verifica-se que o município possui valores de evapotranspiração estimados entre 800 e 900 mm/ano (Figura 17). 
No decorrer do ano, observa-se considerável variação nos valores de evapotranspiração potencial (IAPAR, 
1998). 

FIGURA 17: ISOLINHAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ 

 
Fonte: IAPAR, 1998 
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22..22  SSoolloo  ee  SSuubbssoolloo  

2.2.1 Geomorfologia 

Conceitualmente a geomorfologia estuda as formas da superfície terrestre. Segundo GUERRA e CUNHA (2010), 
a geomorfologia se trata de uma ciência que estuda diferentes aspectos da superfície da Terra e procura 
compreender a evolução espaço-temporal do relevo terrestre. 
Genericamente, o Estado do Paraná é divido morfologicamente em três planaltos, que são subdivididos em 
porções menores de acordo a litologia e o período de formação (CAMARGO & SPOLADORE, 2009). 
O município de Rio Branco do Sul está situado em quatro regiões do Primeiro Planalto, ao norte o município está 
na região do Planalto Dissecado de Adrianópolis, ao centro-oeste está na região do Planalto Dissecado do Alto 
Ribeira, na parte central o município se localiza no Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul, e na porção sul-
sudeste o município se localiza no Planalto de Tunas do Paraná, o que pode ser verificado na Figura 18.  

FIGURA 18: COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DO PARANÁ 

 
Fonte: MINEROPAR, 2010a. 
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Os planaltos paranaenses configuram grandes traços fisiográficos, cuja origem é relacionada a movimentos 
tectônicos4 e epirogênicos5. Embora os planaltos apresentem uniformidade na conformação de superfícies, 
constituem regiões geográficas naturais, notadamente diferenciáveis. 
O município de Rio Branco do Sul localiza-se no Primeiro Planalto Paranaense, situado entre a Serra do Mar e o 
Segundo Planalto. Segundo MAACK (1981) a parte norte o Primeiro Planalto é recortada em uma paisagem 
recente de elevações devido aos afluentes do profundo Vale do Rio Ribeira. A parte profunda recortada do 
Primeiro Planalto pode ser denominada Região Serrana do Açungui, visto que é o principal rio que entalhou esta 
porção (MAACK, 1981). 
Segundo CAMARGO e SPOLADORE (2009) o Primeiro Planalto que se caracteriza por uma ampla superfície 
esculpida pelo processo erosivo, superfície esta que permite verificar com nitidez o relevo, em decorrência da 
variação do substrato rochoso. De acordo com os autores esse planalto apresenta embasamento cristalino 
(como xistos, gnaisses, cortados por diques de pegmatitos e intrusões graníticas) e possui as estruturas mais 
antigas do estado paranaense formadas maioritariamente  por rochas metamórficas. Na porção centro-norte do 
Primeiro Planalto afloram as rochas do Grupo Açungui, sobre estas rochas observa-se um relevo resultante da 
interna ação da dissecação promovida pela drenagem da Bacia do Rio Ribeira, formando um relevo 
montanhoso, com altitudes que chegam a mais de 1.200m (CAMARGO & SPOLADORE, 2009). Segundo os 
autores o Primeiro Planalto do Paraná possui as estruturas mais antigas do estado formadas em grande parte 
por rochas metamórficas. 

2.2.1.1 Planialtimetria e Hipsometria 

O levantamento planialtimétrico tem a finalidade de fornecer informações para utilização em estudo e 
planejamento com base na representação do relevo por meio do desenho de curvas de nível, que permitem 
conhecer, interpretar e identificar as variações de nível do terreno (SENAI, 2007). 
A representação do relevo apresenta curvas de nível mestras e intermediárias permitindo identificar áreas de 
declividade suave ou acidentada (por meio da distância das curvas de nível – linhas próximas indicam terreno 
íngreme, e linhas afastadas indicam terreno suave), e áreas de elevação e depressão (que ocorrem, 
respectivamente, quando o valor das cotas aumenta para o interior da figura, e quando o valor das cotas diminui 
para o interior da figura) (SENAI, 2007). 
A planialtimetria encontra aplicação em muitas atividades, especialmente no que se refere ao uso do solo, como 
exemplo pode-se citar a locação e o traçado de estradas (rodovias e ferrovias); determinação da direção e da 
largura da faixa das ruas, estradas e linhas de transmissão; separação das classes de declive; determinação da 
capacidade de uso das diversas glebas; e planejamento do uso da terra. 
                                                           
4 Tectônico é a designação para estudo o dos movimentos contínuos e descontínuos da crosta terrestre devido a esforços de tensões e deformações 
(MINEROPAR, 2008b). 
5 Epirogênico é a designação para movimentos de soerguimento e subsidência em grande escala, geralmente verticais e lentos, variáveis no tempo, 
afetando grandes partes ou a totalidade de áreas continentais ou bacias oceânicas (MINEROPAR, 2008b). 
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A partir da base planialtimétrica6 do município de Rio Branco do Sul foi elaborada a carta de hipsometria 
(municipal/rural e da sede urbana) conforme demonstra o Mapa 5 e Mapa 6, respectivamente.  
A hipsometria é uma técnica de representação da elevação de um terreno por meio de cores, identificando as 
diferentes zonas de altitude de uma determinada região. Comumente, as cores utilizadas neste tipo de 
representação do relevo compõem um sistema de graduação de cores. Auxilia no reconhecimento de alguns 
fenômenos que ocorrem na região de estudo, especialmente no que se refere a fenômenos naturais, como 
exemplo pode-se relacionar altitude e temperatura, quanto maior a altitude menor a temperatura e vice-versa; 
ocorrência de chuvas orográficas (ou de relevo) que se dá em área montanhosa que possa barrar a ação de 
ventos úmidos, obrigando a massa de ar a subir para tentar transpor a barreira física do relevo, o que provoca o 
resfriamento e a condensação da umidade do ar transportado. 
Desse modo, a partir da hipsometria municipal (Mapa 5) verifica-se que as maiores altitude são de 1.300 metros, 
localizadas na porção leste do município. As altitudes mais baixas compreendem 320 metros e estão presentes 
ao longo da porção noroeste, reforçando a grande diferença de altitude do território municipal. 
A sede urbana, conforme o mapa hipsométrico urbano (Mapa 6) está localizada em grande parte a 880-900 
metros de altitude. Nos arredores do perímetro urbano e das ocupações, observa-se que as altitudes aumentam 
consideravelmente, chegando ao máximo de 1.120 metros de altitude. 
 
 
 

                                                           
6 As informações referentes à planialtimetria de Rio Branco do Sul que resultaram no Mapa 3 e Mapa 4, foram disponibilizadas respectivamente pela 
COMEC/ITCF 1987 na escala 1:10.000, com eqüidistâncias de 5 metros. Já a base municipal fornecida pelo PARANACIDADE, fonte de DSG / IBGE / 
COPEL na escala 1:50.000 com eqüidistâncias de 20 metros. 
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2.2.1.2 Declividades 

A declividade é condicionante e influencia diferentes fatores importantes para o planejamento ambiental, como 
exemplo pode-se citar o escoamento superficial das águas, áreas mais suscetíveis à erosão, infiltração de água 
e estabilidade de encostas e taludes. Além de condicionante de aspectos ambientais, a declividade também 
exerce influência direta sobre aspectos relacionados à infraestrutura urbana, como exemplo salienta-se a 
exigência de 0,5% de inclinação para a instalação de sistemas de escoamento superficial (como as redes de 
esgoto e canalizações pluviais); o arruamento municipal e as estradas em que o limite máximo de inclinação 
recomendado é de 10%; e limitante da ocupação urbana, em que áreas com inclinações superiores a 30%, ficam 
consideradas inaptas à ocupação. 
A metodologia para a elaboração do mapa de declividades consistiu em determinar na base topográfica, áreas 
de mesmo intervalo de inclinações dos terrenos. Os locais de diferentes classes de declividades foram limitados 
por curvas de nível e por segmentos transversais, de comprimentos proporcionais aos limites previamente 
escolhidos, com base em dados fornecidos pelo PARANACIDADE e COMEC. Em função da variação de 
inclinação dos terrenos e da finalidade deste estudo foram selecionados os intervalos: 0 a 5%, 5 a 10%, 10 a 
20%, 20 a 30%, e superior a 30%. 
Analisando as declividades do município de Rio Branco do Sul (Mapa 7) é possível caracterizá-lo como um 
território com declividades bastante acentuadas. Os intervalos compreendidos entre 0 e 5% e 5 e 10% ocupam 
principalmente as áreas aluvionares e pequenos patamares isolados do município com predomínio de baixas 
declividades na região sul. Já as maiores declividades (superiores a 30%) ocorrem na porção central e no 
extremo noroeste junto aos municípios de Castro e Cerro Azul.  
Conclui-se, portanto, que grande parte do relevo municipal é acentuado com encostas de perfil convexo. A 
paisagem topográfica esculpida nas rochas pelos processos exógenos reflete a estruturação da intrincada e 
complexa geologia, que forma o substrato rochoso da região. 
 A relação entre as classes de declividades e as indicações gerais para adequabilidade e restrições no que se 
refere ao planejamento territorial, é apresentada na Tabela 1. 
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TABELA 1: CLASSES DE DECLIVIDADES, ADEQUABILIDADE E RESTRIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
Intervalos Inclinações Indicações para o planejamento 

0 a 5% 2°51’ 
Áreas com muito baixa declividade. Restrições à ocupação por 

dificuldades no escoamento de águas superficiais e subterrâneas. 

5 a 10% 2°51’ – 5°42’ 
Áreas com baixa declividade. Dificuldades na instalação de infra-

estrutura subterrânea como redes de esgoto e canalizações pluviais. 

10 a 20% 
5°42’ – 11°18’ 

 

Áreas com média declividade. Aptas à ocupação considerando-se as 
demais restrições, como: espessura dos solos, profundidade do lençol 

freático, suscetibilidade a processos erosivos, adequabilidade a 
construções, etc. 

20 a 30% 11°18’ – 18°26’ 
Áreas com alta declividade. Restrições à ocupação sem critérios 
técnicos para arruamentos e implantação de infra-estrutura em 

loteamentos. 

> 30% > 18°26’ 
Áreas com muito alta declividade. Inaptas à ocupação face aos 

inúmeros problemas apresentados. 
Fonte: MINEROPAR, 2004 

 
A partir das restrições apresentadas na tabela acima, ao analisar o Mapa 8 observa-se que grande parte da sede 
urbana possui declividades acentuadas, acima de 30%, consideradas inaptas à ocupação. São recorrentes no 
município ocupações em topo de morro e altas declividades com riscos acentuados e já recorrentes de 
deslizamentos. As áreas aptas à ocupação, sob o ponto de vista do relevo, estão na região do bairro Tacaniça 
dos Falcões, algumas áreas centrais, o bairro Rancharia e parte do bairro São Pedro. As áreas de menor 
declividade são caracterizadas por dificuldades no escoamento de águas superficiais, estando propensas a 
inundações e alagamentos, como atualmente ocorre em áreas pontuais dos bairros: São Luiz/Jardim dos 
Minérios, Nodari I, Tacaniça dos Falcões e Vila Ricarda.                                                                                                                  
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2.2.2 Geologia 

A crosta terrestre é a base da estrutura geológica da Terra, e as rochas que compõem esta estrutura são 
diferenciadas conforme a origem, podendo ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas.  
De acordo com CAMARGO e SPOLADORE (2009) a história geológica do Paraná mostra que a região 
paranaense sofreu um intenso derramamento magmático e a área localizada onde hoje é o Primeiro Planalto 
sofreu fortes ações tectônicas de falhamentos e dobramentos formando a bacia sedimentar, que foi alvo do 
depósito de sedimentos. 
A Figura 19, mostra as principais unidades litoestratigráficas presentes no território paranaense, categorizando o 
tempo geológico das litificações do Estado do Paraná.  
A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é constituída pelo embasamento cristalino do período Arqueano e 
Proterozóico inferior e pelas rochas metassedimentadas do grupo Açungui, do período Proterozóico. Constitui-se 
de 26 municípios, sendo que 11 estão sobre unidades litoestratigráficas que contêm rochas carbonáticas onde 
são conhecidas diversas cavernas, onde há a predominância dos meta-calcáreos ou mármore nos Grupos 
Setuva e Açungui, segundo CAMARGO e SPOLADORE (2009). 
O município de Rio Branco do Sul está no Escudo Paranaense, que se formou ao longo de três períodos: 
proterozóico superior – paleozóico inferior, proterozóico superior, e arqueano – proterozóico inferior. Da mesma 
forma é uma região também caracterizada pela incidência de rochas carbonáticas que apresentam alta 
permeabilidade e solubilidade, com alta densidade de fraturas e outros planos estruturais, sendo bastante 
percolativas e apresentando alto potencial de armazenamento de água. Esta situação pode levar a sérias 
restrições quanto à ocupação antrópica da região. 

FIGURA 19: CARTA GEOLÓGICA DO PARANÁ COM PERFIL SIMPLIFICADO 

 

 
 

 

 
Fonte: MINEROPAR, 2010b 
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2.2.2.1 Unidades Geológicas de Rio Branco do Sul 

É possível afirmar que o município de Rio Branco do Sul possui diversas unidades geológicas. Com base em 
MINEROPAR (2010a) foi elaborado o QUADRO 1, que apresenta as 30 unidades identificadas no município, 
espacializadas no Mapa 9 (escala base 1:100.000). Para detalhar a geologia da sede municipal é apresentado o 
Mapa 10, na escala base 1:15.000. 

QUADRO 1: UNIDADES GEOLÓGICAS DE RIO BRANCO DO SUL 
Unidade 

Geológica Idade Formação Descrição 

APImga Arqueano-
Proterozóico Inferior 

Complexo Gnáissico 
Migmatítico 

Gnaisses ocelares, interdigitados com migmatitos estromaticos, 
com ocorrência de gnaisses fitados e leucocráticos e xistos 

feldspáticos 

PMsac Proterozóico Médio Grupo Setuva – Formação 
Água Clara 

Fácies carbonático (Fácies Serrinha), formado por calcioxistos, 
(clorita, biotita, flogopita, muscovita, tremolita-actinolita) mármores 

puros e impuros, mica xistos 

PMsax Proterozóico Médio Grupo Setuva – Formação 
Água Clara 

Fácies vulcano-sedimentar (São Silvestre): quartzo-mica xistos 
(Biotita, clorita, muscovita), quartzitos, metamargar, mármores 
impuros, metandesitos, metafitos básicos, metabasitos e xistos 

manganesíferos 

PMspc1 Proterozóico Médio Grupo Setuva-Formação 
Perau 

Mármores calcíticos silicosos, cor cinza a preta, com formações 
ferríferas, metavulcânicas 

félsicas e metacherts, sotopostos a calcioxistos e biotita-calcioxistos 

PMspq1 Proterozóico Médio Grupo Setuva-Formação 
Perau 

Quartzitos puros, quartzitos micáceos e quartzo xistos, com 
freqüentes impregnações de 

óxido de ferro, de granulometria média a fina, mal selecionados 

PMspq3 Proterozóico Médio Grupo Setuva-Formação 
Perau 

Quartizitos de granulação fina, bem recristalizados, normalmente de 
coloração clara, estrutura maciça, textura granoblástica e 

equigranular, podendo gradar para quartzo xistos ou apresentando 
bolsões de quartzo remobilizado 

PMspx Proterozóico Médio Grupo Setuva – Formação 
Perau 

Quartzo-biotita-muscovita xistos e serecita xistos, com 
intercalações de xistos com plagioclásio, granada e amfibolio 

PMspx2 Proterozóico Médio Grupo Setuva – Formação 
Perau 

Biotita-sericita xistos, clorita-sericita xistos, clorita-biotita-sericita 
xistos e cálcio xistos 

PMspx3 Proterozóico Médio Grupo Setuva-Formação 
Perau 

Biotita xistos, anfibólio xistos, quartzo xistos e sericita xistos 
grafitosos, com intercalações 

de quartzitos 

PSaaA1 Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Antinha Metassiltitos rítmicos, cinza-claros a escuros, localmente maciços 

PSaaB Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Antinha 

Metarritimitos silticoarenosos, metaarenitos finos a 
microconglomerados, avermelhados, com níveis e/ou, camadas de 

metaconglomerados 

PSaaC Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Antinha Metacalcários cinza-claros a escuros 
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Unidade 
Geológica Idade Formação Descrição 

PSacd Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Capiru 

Metacalcários dolomíticos e metadolomitos com finas intercalações 
de quartzitos e metacherts 

PSacm Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Capiru 

Metasedimentos siltico-argilosos, incluindo metasiltitos, filitos, filitos 
graafitosos, metarritimitos, ardósias, sericita xistos, quartzo-sericita 

xistos 

PSavc Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Votuverava 

Mármores impuros, metacalcários calcíticos, filitos e 
metassedimentos clásticos não diferenciados 

PSavc3 Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Votuverava 

Metacalcários cinza claros a escuros, intercalados com material 
impuro 

PSavc4 Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Votuverava 

Metacalcários rítmicos, acinzentados, com intercalações de 
metapelitos 

PSavg Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Votuverava Metaconglomerados 

PSavs Proterozóico Superior Grupo Açungui – Formação 
Votuverava 

Metasedimentos siltico-argilosos, incluindo metasiltitos, micaxistos, 
filitos grafitosos, metarritimitos, ardósias, serecita xistos, quartzo 

xistos, com intercalações de lavas e tufos básicos metamorfisados 

PSgp1 Proterozóico Superior Suite Monzogranitos Granito Três Córregos 

PSmb Proterozóico Superior Metabasitos Metabasitos, anfibolitos e anfibólio xistos 

PEcg Proterozóico Superior 
– Cambriano Formação Camarinha Conglomerados polimiticos com matriz arcosiana e arenitos 

arcosianos 

PEgc2 Proterozóico Superior 
– Cambriano Suite Monzo granito Granito Taici 

PEgg4A Proterozóico Superior 
– Cambriano Suite Sienogranitos Granito Piedade 

PEgg4B Proterozóico Superior 
– Cambriano Suite Sienogranitos Granito Piedade 

PEgg5 Proterozóico Superior 
– Cambriano Suite Sienogranitos Granito Rio Abaixo 

PEgg6 Proterozóico Superior 
– Cambriano Suite Sienogranitos Granito Pula Sapo 

PEhf Proterozóico Superior 
– Cambriano Faces Hornblenda hornfels Rochas de face Hornblenda hornfels com diopsídio hornfles, 

microclina-quartzo-amfibolio hornfles e escarnitos com magnetita 

JKdb Mesozóico Intrusivas Básicas Diques básicos em geral, incluindo basaltos, diabasios, gabros e 
dioritos pórfiros, associados a Formação Serra Geral 

Qha Quartenário / 
Holoceno Sedimentos Recentes 

Sedimentos de deposição fluvial (aluviões), com areias, siltes, 
argilas e cascalhos, depositados em canais, barras e planícies de 

inundação. Aluviões indiferenciais (areias, argilas e cascalhos) 

Fonte: MINEROPAR (2010a). 
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O embasamento cristalino é a base de todas as demais unidades geológicas presentes, também denominado de 
Complexo Gnáissico Migmatítico, é a única da idade Arqueano-Proterozóico Inferior. De acordo com a 
MINEROPAR (2004) este conjunto litoestratigráfico foi denominado Complexo Gnáissico-Migmatítico na 
compilação de cartas geológicas realizada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 1989, e mais 
recentemente foi redefinido como Complexo Atuba por SIGA Jr. et al (1994). MINEROPAR (2004) apresenta 
ainda que da região sudeste do município de Bocaiúva do Sul até o município de Araucária predominam 
gnaisses bandados, de origem migmatítica, com mesossoma de biotita-anfibólio gnaisses e leucossoma de 
composição tonalito-granodiorítica. 
Em se tratando das formações de idade Proterozóico Médio, o município de Rio Branco do Sul apresenta 
apenas o Complexo Setuva com duas formações distintas. Segundo MINEROPAR (2010c) o Complexo Setuva 
(que é subdivido com duas formações: Perau e Água Clara) tem como característica o posicionamento em 
núcleos de anticlinais ou antiformes. 
 A MINEROPAR (2010c) afirma que a Formação Perau é uma sequência vulcano-sedimentar metamorfisada de 
grau fraco a médio e retrometamorfisada. Esta formação em Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul foi descrita 
como uma associação litológica com as seguintes feições: a) abundantes rochas metabásicas; b) quartzitos, 
mármores, calcioxistos e mica xistos de possível origem sedimentar clástica; c) formação ferrífera bandada, 
associada a rochas carbonáticas; e d) mineralizações de barita, cobre e chumbo. A Formação Perau tem 
contribuição vulcânica, com origem da associação litológica, mineralizações comparáveis à Mina do Perau, duas 
fases de dobramentos com respectivas xistosidades, sendo a primeira isoclinal e a segunda aberta, e 
metamorfismo situado na fáceis xisto verde (MINEROPAR, 2004). 
A segunda formação do Complexo Setuva, a Formação Água, segundo MINEROPAR (2010c) é uma sequência 
vulcano-sedimentar, metamorfisada no grau fraco e retrometamorfisada; que foi depositada em ambiente 
marinho de água rasa até profunda, preserva estruturas estromatolíticas de algas fossilizadas. Constitui-se por 
rochas metavulcânicas básicas e intermediárias, xistos manganesíferos, quartzo-mica xistos, metamargas, 
formações ferro-manganesíferas e calcários calcíticos. De acordo com MINEROPAR (2004) esta formação 
constitui uma faixa alongada com direção NE/SW, prolongando-se desde Cerro Azul até desaparecer a SW por 
baixo da cobertura sedimentar da Bacia do Paraná, em geral bordejando o Granito Três Córregos, cujos 
contatos são discordantes, intrusivos ou por falhas. 
No Grupo Setuva, apenas a Formação Água Clara apresenta a ocorrência de rochas carbonáticas. No Grupo 
Açungui, as Formações Capiru, Itaiacoca e Votuverava possuem esta característica (CAMARGO & 
SPOLADORE, 2009). 
Da idade Proterozóico Superior o município de Rio Branco do Sul possui o Grupo Açungui e a Suite de 
Monzogranitos.  
De acordo com MINEROPAR (2004) o Grupo Açungui é constituído pelas Formações Capiru, Votuverava, 
Antinha e Itaiacoca (sendo que no município de Rio Branco do Sul estão presentes as três primeiras).  
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CAMARGO e SPOLADORE (2009) afirmam que o Grupo Açungui apresenta grande quantidade de rochas 
carbonáticas. Como os conjuntos situam-se dentro de fatias tectônicas removidas de suas posições iniciais e 
reempilhadas de forma aleatória, a atual estratigrafia do Grupo Açungui não é original, mas o resultado da 
justaposição de escamas tectônicas altamente heterogêneas e descontínuas (MINEROPAR, 2010c). Este grupo 
é constituído por um conjunto de rochas metamórficas de baixo grau que mantém contato discordante com a 
Formação Água Clara e mostra metamorfismo de grau fraco, ao qual se superpõe metamorfismo de contato 
produzido pelo Granito Três Córregos, fácies albita-epidoto hornfels. O Grupo Açungui posssui diversas falhas 
de empurrão e diversas estruturas antiformais e sinformais, com pelo menos três fases de deformação; a 
primeira fase é a mais importante e deu origem a um cinturão de cisalhamento de baixo ângulo, principal 
responsável pela grande complexidade estrutural e estratigráfica do Grupo Açungui na área estudada; a 
segunda fase é representada por um dobramento da foliação S1, de estilo variável, que modifica a disposição 
original do cinturão de cisalhamento; e, a terceira fase relaciona-se a um modelo de cisalhamento simples de 
alto ângulo, responsável pelos grandes falhamentos transcorrentes (MINEROPAR, 2004). Tratando-se do Grupo 
Açungui, é interessante salientar que é o grupo onde se formaram as mais conhecidas cavidades da RMC 
(CAMARGO e SPOLADORE, 2009). 
A Formação Capiru, segundo MINEROPAR (2004), está posicionada entre as Formações Votuverava e Setuva. 
É uma formação que apresenta metacalcários dolomíticos, intercalados a filitos e quartzitos, acompanhados por 
espessos pacotes de metassiltitos, metargilitos e metarenitos; foi subdividida nas sequências litológicas Bocaina, 
Juriqui, Rio Branco e Morro Grande, separadas por grandes falhas de cavalgamento, gerando um complexo 
empilhamento de origem tectônica. O mineral mais importante desta formação é o metacalcário dolomítico. A 
Formação Capiru é dividida da Formação Votuverava pela Falha da Lancinha7, falha transcorrente regional. 
A Formação Votuverava foi dividida em quatro associações litológicas: (a) metaturbiditos e metapelitos; (b) 
metarenitos, metaconglomerados, metapelitos e metavulcânicas; (c) metarenitos e metapelitos; e (d) mármores e 
metapelitos. Nesta formação merecem atenção os seus extensos pacotes de metacalcários calcíticos, com 
teores de MgO muito baixos, bem como a série de pequenos stocks graníticos encaixados, alinhados no rumo 
NE-SW (MINEROPAR, 2004). Este tipo de metacalcário é mais explorado industrialmente devido a qualidade do 
cimento que se pode produzir com este mineral.  
Segundo o MINEROPAR (2004) a Formação Antinha subdivide-se em quatro conjuntos litológicos: a) 
metarenitos e metassiltitos; b) metargilitos; c) metacalcários e d) metaconglomerados. O metamorfismo na 
Formação Antinha é mais fraco do que na Formação Votuverava. Em termos econômicos DIAS e SALAZAR Jr. 
(1983) avaliaram para a MINEROPAR a potencialidade econômica desta unidade, no município de Rio Branco 
do Sul, com a execução de mapeamento geológico e prospecção geoquímica e a indicação de áreas 

                                                           
7 Falha é toda fratura em corpos rochosos na qual se observa movimento relativo dos blocos paralelamente à direção do plano e quebra. A Falha da 
Lancinha é uma falha transcorrente, ou seja, uma falha com movimentação dos blocos no sentido horizontal. Ela passa pela sede do município de Rio 
Branco do Sul com direção NE/SW 
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geoquímicas anômalas, com interesse para investigações de depósitos tipo red-bed e Kupferschiefer, sem alvos 
ou resultados conclusivos (MINEROPAR, 2004). 
No interior dos complexos metamórficos dos grupos Setuva e Açungui ocorrem diversos corpos de metabasitos, 
que segundo MANIESI e OLIVEIRA (2000) são rochas ortoderivadas e que apresentam caráter toleiítico e 
afinidade com basaltos enriquecidos de cadeia meso-oceânica; a natureza ortoderivada é indicada pelas 
texturas ígneas reliquiares, sendo provavelmente rochas intrusivas e seus protolitos ígneos derivados de fontes 
mantélicas, possivelmente relacionados ao ambiente geotectônico de bacia de retroarco (MINEROPAR, 2004). 
O Complexo Granítico Três Córregos trata-se de um extenso batólito polidiapírico com mais de 3.700 km² do 
município de Campo Largo até o Vale do Ribeira (MINEROPAR, 2004). Foi realizada, segundo a MINEROPAR 
(2004) uma revisão do significado tectônico e metalogenético foi feita por HASUI et al (1984) deste complexo e, 
estes autores separaram o batólito em três unidades: granitóides de dois tipos; rochas encaixantes, dentro da 
faixa antes considerada Granito Três Córregos; extensões laterais das encaixantes, para NW e SE. Os dois 
últimos conjuntos foram assim isolados do que se considerava até então um batólito, passando a ser 
denominado Grupo Setuva. No que se referem aos granitóides, dentro do que se denominam Três Córregos, os 
autores distinguiram duas variedades petrográficas. 
A Formação Carmarinha de idade Proterozóico Superior/Paleozóico, é uma seqüência sedimentar molássica que 
ocorre a noroeste de Campo Largo, contígua à falha da Lancinha e à Bacia do Paraná (MINEROPAR, 2004). 
Segundo o Plano Diretor de Mineração para a RMC da MINEROPAR (2004) as litologias desta formação 
compreendem siltitos, conglomerados polimíticos, arcósios e argilitos, exibindo passagens rítmicas entre si; e 
sem evidências de metamorfismo e recristalização, esta seqüência mostra-se dobrada em estruturas dos tipos 
anticlinal e sinclinal, cujos eixos têm caimento para NE e os flancos mergulham em ângulos de 30º a 80º para 
NW e SE. Estas rochas exibem contatos normais e tectônicos com o Grupo Açungui. 
O Granito Taici, subdivisão do Suite Monzogranito de idade Proterozóico Superior / Paleozóico, é, segundo 
Chiodi Filho et al (1987), intrusivo nas rochas metassedimentares da Formação Água Clara, localizado a oeste 
do Granito Piedade e do lado oeste do lineamento Morro Agudo (MINEROPAR, 2004). Variedades 
quartzofeldspáticas e muito piritizadas são comumente observadas no Granito Taici refletindo a atuação de 
processos de alteração hidrotermal (Chiodi Filho et al, 1987, apud MINEROPAR, 2004). 
O município de Rio Branco do Sul apresenta diferentes subdivisões do Granito e Sienogranito de idade 
Proterozóico Superior / Paleozóico. O Granito Piedade apresenta caráter polifásico, controlado tectonicamente 
pela falha de Morro Agudo; e Chiodi Filho et al (1987) identificaram quatro domínios: álcali-sienitos, álcali-
granitos, álcali-riolitos e quartzo pórfiros (MINEROPAR, 2004). 
O Granito Rio Abaixo é um pequeno corpo que aflora próximo a Rio Branco do Sul, classificado como pós-
tectônico, alóctone, intrusivo e possivelmente epizonal; e os contatos são geralmente tectônicos e verticalizados, 
segundo a MINEROPAR (2004). Neste corpo granítico, ainda segundo a MINEROPAR (2004), amostras 
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petrográficas indicaram quartzomonzonitos e granitos porfiríticos e alaskíticos com textura granofírica; e os tipos 
porfiríticos à biotita ou muscovita são mais importantes em volume e a fluorita é componente constante. 
O Granito Pula Sapo, também denominado Granito Santana, é um pequeno corpo granítico aflorante a norte do 
anticlinal do Setuva, intrudido nos metassedimentos da Formação Votuverava, e não apresenta outras 
informações específicas ou descrição formal, aparentemente tem similaridade com o Granito Rio Abaixo, situado 
a sudoeste, no mesmo contexto geológico e com dimensões semelhantes. 
A auréola de contato da Fácies Hornblenda Hornfels foi mapeada ao longo dos contatos do Granito Morro 
Grande com a Formação Votuverava e as rochas encaixantes apresentam a associação litológica de 
metassedimentos síltico-argilosos, que inclui metassiltitos, mica xistos, filitos grafitosos, metarritmitos, ardósias, 
sericita xistos, quartzo xistos, além de intercalações de lavas e tufos básicos metamorfisados. 
De idade Mesozóica, no município de Rio Branco do Sul afloram rochas intrusivas básicas da Formação Serra 
Geral, que são relacionadas à abertura do Oceano Atlântico (vulcanismo básico da Bacia do Paraná); são corpos 
hipoabissais, em geral subverticais, alongados e de direção N50°-70°W (MINEROPAR, 2004). 
No que se refere às formações de idade Terciário-Quaternário, o município de Rio Branco do Sul apresenta 
Sedimentos Recentes, os aluviões e terraços aluvionares, que são constituídos por sedimentos de deposição 
fluvial, que predomina termos arenosos e leitos de cascalho (MINEROPAR, 2004). 

2.2.2.2 Unidades Geológicas da Sede Municipal de Rio Branco do Sul 

A área da sede urbana de Rio Branco do Sul possui um arcabouço geológico notável pela sua complexidade e 
variedade litológica, o que confere à área da sede municipal características que variam drasticamente de bairro 
para bairro. 
Para a presente caracterização geológica de detalhe da área urbana, foi utilizado como base o mapa geológico 
em escala 1:15.000, cedido pela Unidade de Serviço de Hidrogeologia da SANEPAR.  
O referido mapa foi desenvolvido para a determinação dos compartimentos hidrogeólogicos pretendidos pela 
SANEPAR para produção de água subterrânea para posterior abastecimento da sede. O detalhamento obtido 
auxiliou sobremaneira na identificação das unidades litológicas que envolvem a área da sede municipal, o que 
poderá ajudar os administradores municipais a entender melhor a situação geológica e estabelecer critérios para 
o desenvolvimento do espaço urbano. 
No contexto geológico da sede é marcante um intrincamento entre as rochas existentes. Esse intrincamento é o 
resultado de uma entidade tecntônica denominada “Falha da Lancinha”.  
A Falha da Lancinha, como já comentado anteriormente, é uma falha do tipo transcorrente, que marca o contato 
entre duas formações geológicas: a Formação Votuverava e a Formação Capiru do Grupo Açungui. Além deste 
grande falhamento de caráter regional, ocorre outro, de caráter local, devidamente identificado no Mapa 9, que 
corresponde a uma falha do tipo normal, localizada próxima ao eixo de uma dobra anticlinal que ocorre em 
rochas da Formação Votuverava.  
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Na área da sede e entorno imediato não afloram rochas do embasamento cristalino, sendo essa parte do 
território dominada pelo Grupo Açungui e diques de Diabásio. 
O Carste corresponde às rochas carbonáticas em geral, independentemente do Grupo Geológico ou Formação 
relacionada. Por isso essas rochas são detalhadas em um item a parte, haja vista suas implicações tanto nas 
questões do aqüífero cárstico bem como nos diversos problemas geotécnicos relacionados.  
 
Grupo Açungui 
Os trabalhos acerca do Pré-Cambriano Paranaense e sudeste paulista há muito vêm sendo realizados graças 
principalmente aos importantes jazimentos minerais encontrados na região.  
O grande desafio no estudo das rochas do Grupo Açungui está em reconhecer e ordenar a divisão de suas 
unidades litoestratigráficas. Os principais problemas para um modelo de empilhamento estratigráfico devem-se à 
correlação das Formações Capiru e Itaiacoca; às relações estratigráficas destas com a Formação Votuverava; 
ao posicionamento da Formação Setuva como basal ou do embasamento do Grupo Açungui e à inclusão ou não 
de gnaisses no Grupo Setuva (CHIODI FILHO, 1984). 
 
Formação Capiru 

Em geral a Formação Capiru é constituída por mármores dolomíticos, por vezes estromatolíticos, metassiltitos, 
metarritimitos, ardósias, quartzitos, metarenitos, xistos e filitos grafitosos. Na área da sede urbana de Rio Branco 
do Sul, a partir do Mapa 10 pode-se identificar: Filitos, Xistos, Marmore dolomitíco e Quartzitos, conforme 
descrições a seguir: 

 Filitos: apresentam certa variedade quanto à composição mineralógica e a relação entre as unidades é 
gradacional. Estas rochas geram relevo bastente rugoso, com cristas alongadas e drenagens retilíneas. 

 Filitos Carbonosos: ocorrem a sudoeste e a norte da cidade de Campo Magro e próximos às cidades de  
Almirante Tamandaré. Trata-se de filitos com contribuição carbonosa, com escassez de estruturas 
sedimentares, o que dificulta a caracterização do ambiente de sedimentação. 

 Filitos Avermelhados: distribuem-se ao longo de uma faixa próxima às rochas do Complexo Gnáissico 
Migmatíico. Trata-se de filitos homogêneos a bandados, marcados pela alternância de material na 
fração argila e silte, todos com cor avermelhada. 

 Xistos: afloram em lentes restritas em meio aos demais metassedimentos, na forma de cristas 
alongadas. São representados por quartzo-mica xistos, sericita xistos, quartzo-biotita-muscovita xistos e 
filitos, raros níveis arenosos. 

 Marmores Dolomíticos ou Metacalcários Dolomíticos: São representantes desta unidade metacalcários 
dolomíticos bandados, com granulação fina e cor branca a branca acinzentada. São observadas 
diversas estruturas sedimentares preservadas, sendo os estromatólitos as mais representativas. Podem 
ser reconhecidas laminações plano paralelas, fendas de ressecamento (mud-cracks), marcas 
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onduladas, tepees, estruturas de carga e zonas com ocorrências de oólitos e pisólitos. Estas rochas são 
largamente exploradas com seu uso destinado principalmente à indústria de cal e corretivo agrícola. 

 Quartzitos: ocorrem com diversas granulações, variando de fina a grossa. Os grãos são, em geral, 
subarredondados, com exceção dos quartzitos finos que são subangulosos a subarredondados. 
Sustentam cristas alinhadas e nos termos mais arenosos ocorrem intercalações de filitos carbonosos e 
metarritmitos. Ocorrem estruturas sedimentares preservadas como estratificações plano paralelas, 
estratificações cruzadas de médio e grande porte. 

 
Formação Votuverava 
É constituída por rochas calcárias calcíticas, filitos, quartzitos, xistos e anfibolitos. Esta formação segundo os 
autores não apresenta fósseis e está dobrada com uma foliação marcante. As rochas calcárias diferenciam-se 
da Formação Capiru por apresentarem teores de MgO menores. 
Economicamente, a Formação Votuverava tem grande potencial, visto a intensa exploração das rochas 
carbonáticas para a indústria de cimento e pelas importantes mineralizações de minerais metálicos. Silva e 
Venusso (2001) in Venusso (2001) caracterizou os depósitos sulfetados de Cu, contendo Ag e Zn, encontrados 
em rochas metacarbonáticas da Formação Votuverava como do tipo “Missippi Valley”. 
Na área da sede urbana de Rio Branco do Sul, de acordo com o Mapa 10 é possível identificar: Filitos, Xistos, 
Marmore calcítico e Quartzitos, conform descrições: 

 Filitos e Metassiltitos: são representados por filitos de coloração avermelhada/alaranjada, bastante 
homogêneos, com associação a metaconglomerados grosseiros, quartzitos, metarritmitos e formações 
ferro-manganesíferas. Em termos de área de ocorrência, os metarritmitos são a segunda unidade em 
importância dentro da Formação Votuverava. Aqui predominam os metarritmitos com importante 
contribuição de filitos carbonosos cinza-escuros, metassiltitos finos cinza-esbranquiçados, e 
subordinadamente quartzitos finos com pequenas lentes de metabásicas de granulação fina.   

 Xistos: afloram em lentes restritas em meio aos demais metassedimentos, na forma de cristas 
alongadas. São representados, assim como na Formação Capiru, por quartzo-mica xistos, sericita 
xistos, quartzo-biotita-muscovita xistos e filitos, raros níveis arenosos. Por vezes são confundidos com 
anfibolitos em campo. 

 Marmores Calcíticos ou Metacalcários Calcíticos: a principal lente desta unidade localiza-se 
imediatamente a norte da cidade de Rio Branco do Sul, com forma irregular e direção, grosso modo, 
N45E, apresentando contatos tectônicos a norte e sudoeste. Compreendem metacalcários calcíticos 
cinza-claros a cinza-médios, variando de metacalcarenitos a metacalcirruditos. O bandamento é 
decimétrico na maior parte das vezes, sendo encontradas estratificações plano-paralelas e, 
subordinadamente, marcas de onda normais e do tipo climbing. É de grande importância econômica 
esse litotipo, visto que é a matéria-prima básica e essencial para a indústria cimenteira da região.  
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 Quartzitos, Quartzitos Finos e Metacherts: ocorrem como lentes com direção N45E. Compreendem 
quartzitos finos de cor arroxeado-claro, com bandamento sedimentar decimétrico, preservando 
localmente estruturas do tipo climbing. Em geral correspondem a grandes morros de cristas alongadas, 
que proporcionam a prática de esportes radicais como o Dow Hill e Cross Country, praticados com 
bicicletas do tipo mountain bike apropriadas a esse tipo de impacto. Além desse esporte é comum o uso 
desses morros para vôos de paraglider e asa delta, bem como para prática de montanhismo haja vista 
a grande beleza cênica que proporcionam. Devido a esses fatores é importante colocar aqui o potencial 
turístico e econômico desses morros. 

 
Formação Serra Geral 
Na Formação Serra Geral destacam-se os Diques de Diabásio. 
No Primeiro Planalto Paranaense à Formação Serra Geral corta as rochas do embasamento e os 
metassedimentos do Grupo Açungui na forma de um abundante enxame de diques com direção N45°W.  
Na área da sede urbana de Rio Branco do Sul e entorno imediato, especificamente, os diques possuem uma 
relevância especial já que seccionam transversalmente as cristas compostas pelas rochas do Grupo Açungui, 
originando assim uma compartimentação em unidades losangulares, com comportamento hidrogeológico similar 
entre si. Esses compartimentos são detalhados mais adiante no texto bem como o aproveitamento pretendido 
pela SANEPAR na sua explotação. 

2.2.2.3 Carste 

A palavra “karst”, segundo OLIVEIRA (1997 apud ARAÚJO, 2006), é de origem servo-croata e foi traduzido por 
diversos autores como “carste”. 
Segundo LISBOA (1997, apud ARAÚJO, 2006) foi empregado para definir a morfologia das formações calcárias 
encontradas ao norte do Adriático, na península de Istria, noroeste da Iugoslávia, no final do século XIX. 
Atualmente o termo é empregado para “designar uma área com elevada concentração de calcário ou dolomitos, 
com topografia peculiar, resultado da dissolução de tais rochas” (ALBRECHT; ZUQUETTE, 1996 apud 
GASPARIN, 2009). Os autores definem carste como “um terreno que apresenta unidades geomorfológicas e 
hidrogeológicas, típicas da dissolução química, que podem desenvolver-se tanto em superfície como em 
condições subsuperficiais e, sempre, relacionadas às áreas de ocorrência de rochas carbonáticas”. 
De acordo com a cartilha da SANEPAR, o carste integra formações geológicas constituídas por rochas frágeis 
(calcários) e por rochas mais resistentes (filitos e quartzitos), e mais recentes, os diques de diabásio, que, 
simplificadamente, são rochas resultantes da solidificação do magma e cortam verticalmente os quartzitos, 
calcários e filitos. 
Para a ocorrência de um sistema cárstico são necessários três componentes essenciais, a saber: 
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 presença de rochas solúveis (calcários, mármores e dolomitos) com permeabilidade de fraturas, 
permitindo a livre circulação e a emersão da água subterrânea; 

 topografia (no mínimo moderadamente acidentada) que facilite o escoamento da água no calcário, 
embora a percolação subterrânea não obedeça necessariamente à topografia;  

 clima com alta disponibilidade de água (pluviosidade no mínimo moderada), pois as paisagens cársticas 
são mais desenvolvidas em regiões de clima quente e úmido do que aquelas com clima frio e seco 
(CHRISTOFOLETTI, 1980; e, KARMANN, 2000 apud GASPARIN, 2009). 

 

Segundo GASPARIN (2009) as conformações típicas do sistema cárstico são derivadas de processos naturais 
chamados carstificação, que resultam da intervenção de diversos fatores geológicos. O componente “água” é 
importante para a existência do carste, pois é o elemento responsável pela dissolução da rocha, por meio do 
intemperismo químico. Parte da água pluvial penetra no solo e infiltra nas rochas devido às fendas existentes; e 
devido à característica ácida dessa água (garantida pelo CO2 atmosférico e pelos ácidos da decomposição do 
material orgânico presente no solo) quando entra em contado com o calcário dissolve esta rocha lentamente e 
origina espaços vazios, espaços estes que servem para a circulação da água, uma vez que as outras rochas 
(filitos, quartzitos e diabásios) não sofrem desgaste com a água (o que garante uma característica ímpar do 
carste: ser dividido em compartimentos) (SANEPAR). Além de originar esses espaços, a água nas rochas 
calcárias pode formar uma verdadeira rede de canais, e fornecer uma quantidade considerável de água aos 
poços (espaços vazios), fazendo com que o carste possa se caracterizar como um grande armazenador de água 
subterrânea (OLIVEIRA, 1997 apud GASPARIN, 2009). Apesar deste fato, as áreas cársticas apresentam 
extensas áreas com ou sem pequenos fluxos de águas superficiais. A Figura 20 apresenta o esquema de um 
sistema cárstico. 
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FIGURA 20: SISTEMA CÁRSTICO 

 
Fonte: FGV, 2006 apud GASPARIN, 2009 

 
Alguns autores distinguem o carste em exocarste e endocarste, que se referem ao carste superficial e 
subterrâneo, respectivamente. 
Para ALBRECHT e ZUQUETTE (1996 apud GASPARIN, 2009), exocarste refere-se ao carste descoberto ou 
superficial, o carste recebe este nome por permitir visualizar a ocorrências das rochas calcárias na superfície do 
terreno; e o endocarste ou carste coberto ou subterrâneo ocorrem quando as rochas estão em condições 
subsuperficiais, representado por cavidades subterrâneas, geradas pela dissolução da rocha. 
Nas formas exocársticas prevalecem as feições negativas (dolinas, uvalas e poljés) em contraposição às formas 
positivas (maciços, mogotes, torres e verrugas), e esta forma cárstica é caracterizada pelo “mundo subterrâneo”, 
com cavernas decoradas por espeleotemas (KOLHER, 2001 apud GASPARIN, 2009). 
 
Morfologia Cárstica 
A morfologia cárstica varia de acordo com a dissolução da rocha e com as características ambientais do meio. 
As formas mais comuns são: lapies (ou lapiás), dolinas, uvalas, poljés, cones cársticos e cavernas. 
 
Cavernas 
Segundo KARMANN (2002) a União Internacional de Espeleologia define caverna como espaços vazios em 
rochas, formados naturalmente e que apresentam dimensões suficientes para dar acesso ao homem.  
Em termos legais as cavidades naturais subterrâneas (que são popularmente conhecidas como cavernas) são 
conceituadas no parágrafo único do art. 1° do Decreto Federal 6.640 de 2008: 

Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível 
pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, 
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gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e 
hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, 
desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas 
dimensões ou tipo de rocha encaixante. 

 
Esse Decreto conceitua e esclarece que as cavernas devem ser protegidas de modo que se permitam estudos e 
pesquisas técnico-científicas, além de atividades espeleológicas, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo 
(art. 1°). 
Para KARMANN (2002) as cavernas são originárias de uma série de processos geológicos que podem envolver 
uma combinação de transformações químicas, tectônicas, biológicas e atmosféricas; podem ter desenvolvimento 
horizontal ou vertical, e a maior ocorrência se dá em terrenos formados por rochas sedimentares, mas também 
em rochas ígneas e metamórficas, além de geleiras e recifes de coral. 
As cavernas, segundo KARMANN (2002), são um componente subterrâneo do relevo cárstico, formado pela 
dissolução de certos tipos de rochas pela água subterrânea, a exemplo dos terrenos constituídos por rochas 
calcárias. Estão intrinsecamente relacionadas às outras feições cársticas, servindo freqüentemente como 
condutos para transporte de água subterrânea captada em superfície, que posteriormente escoa rumo às 
nascentes, servindo de ambiente para deposição. 
A ciência que se concentra no estudo das cavernas é denominada espeleologia. Segundo CAMARGO e 
SPOLADORE (2009) as Províncias Espeleológicas são grandes áreas onde a ocorrências de cavernas tem 
expressão nacional, sendo subdivididas em porções homogêneas chamadas de Distritos. Os autores 
apresentam que para MARTINS (1985) Províncias Espeleológicas são regiões pertencentes à mesma formação 
geológica, onde ocorrem grandes corpos de rochas carbonáticas suscetíveis as ações cársticas, ocasionando a 
presença de agrupamentos de cavernas. 
KARMANN (2002) afirma que sob o ponto de vista da geologia, a maioria das cavernas ocorre em rochas 
calcárias, tendo início como estreitas fendas (canalículos) de dimensões submilimétricas a milimétricas 
(capilares), normalmente preenchida por água, estas fendas são denominadas protocavernas, no estágio inicial, 
e servem de caminhos da água subterrânea. Por meio da ação de agentes corrosivos em profundidade, estas 
linhas de fluxo da água subterrânea desenvolvem uma rede de condutos interconectados (por meio da 
dissolução de minerais carbonáticos) que caracterizam aqüíferos de condutos, os quais podem abrigar grandes 
volumes de água subterrânea. Com a evolução da paisagem e processos de entalhamento do relevo 
(aprofundamento de vales fluviais), estes condutos atingem posições acima da zona saturada em água e assim 
esses sistemas de cavernas são acessíveis aos exploradores. 
O estudo de cavernas, para KARMANN (2002), tem grande importância na geologia aplicada ou também 
chamada geologia ambiental, por meio do entendimento dos processos envolvidos nos afundamentos de 
terreno, colapsos estes às vezes catastróficos. É interessante ressaltar ainda que, além da indiscutível 
importância científica (geológica), as cavernas são relevantes para a exploração turística de aventura (ou 
ecoturismo), podendo representar um papel importante na economia da região. 
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Segundo o Projeto Paisagens Geoquímicas e Ambientais do Vale do Ribeira desenvolvido em parceria pela 
CPRM (Serviço Geológico do Brasil), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e IAL (Instituto Adolfo 
Lutz) as cavernas se formam devido à dissolução da calcita (carbonato de cálcio - CaCO3 - presente em rochas 
carbonáticas) em contato com a água acidulada, que adquire esta característica ao entrar em contato com a 
atmosfera e o solo rico em húmus, que contém dióxido de carbono (CO2) em abundância, enriquecendo-se deste 
dióxido, tornando-se ácida e originando o ácido carbônico (H2CO3). Esta água mais ácida penetra pelas fendas 
da rocha calcária e dissolve o carbonato de cálcio e produzindo bicarbonato de cálcio (Ca(HCO3)2), solúvel e 
facilmente transportado pela água. Com a dissolução do carbonato as fendas se alargam e criam vazios e 
condutos que se ampliam no interior do maciço rochoso, originando as cavernas. Por estes vazios e condutos, a 
água circula e, à medida que o processo avança, as aberturas ficam cada vez maiores. Uma drenagem 
subterrânea se instala e surgem variadas e complexas formas de espeleotemas, que ocorrem devido ao 
gotejamento da água do teto das cavernas, pois a água é rica em bicarbonato de cálcio, e quando exposta ao ar 
perde o gás carbônico, voltando à forma de carbonato que se precipita dando origem aos cristais de calcita. Com 
o passar do tempo esses cristais fundem-se em grandes massas pendentes dos tetos (estalactites) das 
cavernas ou por processo semelhante vão crescendo no solo (estalagmites), que são as formas mais freqüentes 
de espeleotemas. Para ilustrar o processo de formação das cavernas é apresentada a Figura 21. 

FIGURA 21: PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS CAVERNAS EM ROCHAS CARBONÁTICAS 

 
Fonte: CPRM; UNICAMP; IAL  
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Segundo ARCHELA (2005) as cavernas podem ser classificadas: 
 Caverna: qualquer cavidade natural penetrável pelo homem; podendo possuir uma ou mais entradas; 

encontrar-se seca, parcialmente ou totalmente inundada; apresentando desenvolvimento horizontal ou 
não; e com ou sem região afótica; 

 Gruta: cavernas predominantemente horizontais;  
 Abrigo sob Rocha: cavidade pouco desenvolvida em paredões rochosos; 
 Toca: cavidade com desenvolvimento intermediário entre Abrigo sob Rocha e Gruta; ou seja, maior que 

a primeira e com o máximo de 20 metros de desenvolvimento; 
 Fosso: cavernas predominantemente verticais, apresentando desníveis inferiores a 10 metros; 
 Abismo: cavernas predominantemente verticais, apresentando desníveis superiores a 10 metros. 

 
Destaca ainda que os abismos e os fossos podem possuir formas cilindróides, em funil, em sino, fenda, em “Y”, 
trama vertical, ou ainda serem combinados. 
CAMARGO e SPOLADORE (2009) afirmam que o Estado do Paraná apresenta uma sequência de cavernas, 
notavelmente alinhadas. A RMC, segundo o GEEP-Açungui (apud VESTENA; KOBIYAMA; SANTOS, 2002) 
apresenta 197 cavidades, distribuídas em diversos municípios com formações cársticas, e sobre diversos 
núcleos urbanos, como em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Colombo. No entanto NERI e SÁNCHEZ 
(2007 apud GASPARIN, 2009) afirmam que na RMC foram contabilizadas (15) cavidades parcialmente e (39) 
totalmente destruídas. Essa realidade pode ser percebida no Quadro 2, que apresenta as cavernas identificadas 
em Rio Branco do Sul. Para ilustrar essa situação é apresentada a Figura 22. 
 

FIGURA 22: VIBRAÇÕES CAUSADAS PELAS EXPLOSÕES EM ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

 
Fonte: OLIVEIRA (1997 apud GASPARIN, 2009) 

 
 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
54 
  
 

Segundo ROCHA (1993) o Município de Rio Branco do Sul possui algumas grutas principais: 
 Gruta da Lancinha: é uma das maiores grutas do Paraná, recebendo visitação humana especialmente 

na galeria do rio. Apresenta três entradas de grandes dimensões; o sumidouro, a ressurgência e urna 
terceira, localizada entre as duas primeiras, em local onde houve um desabamento. Possui uma galeria 
percorrida por rio, com vários salões superiores de pequenas dimensões, e outra seca, com salões de 
grandes dimensões. 

 Gruta de Bromados: possui três entradas, duas delas de pequenas dimensões, comunicando-se com a 
galeria principal, que apresenta pequenos salões; 

 Gruta da Toca: apresenta duas entradas de pequenas dimensões e uma galeria com desnível de 17 cm 
(ameaçada pela ocupação urbana (GEEP – Açungui; MINEROPAR; IAP; 2007)); 

 Gruta de Toquinhas: apresenta urna entrada próxima ao sumidouro impenetrável e outra a 60m desta; 
possui urna galeria percorrida por rio e outras duas secas, paralelas a esta (parcialmente destruída por 
mineração (GEEP – Açungui; MINEROPAR; IAP; 2007). 

 
Com relação a cavernas, Rio Branco do Sul possui diversas cavernas e com base em MINEROPAR (2010a) foi 
elaborado o Quadro 2 que as apresenta (grande parte espacializadas na Figura 24), e a situação em que se 
encontram.  

QUADRO 2: CAVERNAS IDENTIFICADAS EM RIO BRANCO DO SUL 
Nome Local Altitude (m) Informações 

Abismo de Bromado Bromado 785 - 
Abismo do Deslize Bromado 783 - 

Abismo do Erro Bromado 90 - 
Abismo Saiva Saiva 982 Destruída por mineração 

Gruta Campina dos Pintos Campina dos Pintos 994 Destruída por mineração 
Gruta Curriola Itaretama 638 Destruída por mineração 

Gruta da Boa Vista I Boa Vista 994 Destruída por mineração 
Gruta da Boa Vista II Boa Vista 985 Destruída por mineração 
Gruta da Cachimba Cachimba 900 Sistema Gruta da Cachimba 

Gruta da Casa Zona urbana 884 Gruta no porão de uma casa 
Gruta da Caveira Bromado 750 - 

Gruta da Lancinha Lancinha 855 Coordenadas da ressurgência 
Gruta da Piedade Piedade 590 Sin: Gruta Itupava 

Gruta da Toca Zona Urbana 888 Ameaçada pela ocupação urbana 
Gruta de Bom Jardim I Bom Jardim 973 Destruída por mineração 
Gruta de Bom Jardim II Bom Jardim 956 Destruída por mineração 

Gruta de Bromado I Bromado 800 - 
Gruta de Bromado II Bromado 780 - 

Gruta de Campestrinho I Campestre 965 Parcialmente destruída por mineração 
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Nome Local Altitude (m) Informações 
Gruta de Campestrinho II Campestre 965 Destruída por mineração 
Gruta de Campestrinho III Campestre 965 Destruída por mineração 

Gruta de Taici I Bromado 948 Entrada em Dolina 
Gruta de Taici II Bromado 872 - 

Gruta de Toquinhas Toquinhas 922 Parcialmente destruída por mineração 
Gruta do Abelheiro Bromado 827 - 

Gruta do Bento Areias 975 Parcialmente destruída por mineração 
Gruta do Chocolate Cachimba 922 Presença de fósseis 
Gruta do Cotovelo Cachimba 943 - 
Gruta do Edifício Cachimba 949 Inter. com Abismo do Saca Rolha 
Gruta do Estilo Paiol do Fundo 944 Parcialmente destruída por mineração 

Gruta do Pessegueiro Pessegueiro 890 - 
Gruta do Pilãozinho Cachimba 931 Sistema Gruta da Cachimba 

Gruta do Sapato Cachimba 940 Parcialmente destruída por mineração 
Gruta dos Ossos Areias 1020 Destruída por mineração 
Gruta Itaretama Itaretama 635 Destruída por mineração 

Gruta Paiol do Fundo Paiol do Fundo 962 Ameaçada por avanço urbano 
Gruta Primeiro de Abril Cachimba 942 Inter. com a Gruta da Chaminé 

Gruta Queimada I Bom Jardom 954 Ameaçada por mineração 
Gruta Queimada II Bom Jardom 974 Destruída por mineração 
Gruta Rio Branco I Areias 1006 Parcialmente destruída por mineração 
Gruta Rio Branco II Areias 998 Destruída por mineração 

Gruta Touceira da Lagoa Paiol do Fundo 950 Ameaçada por avanço urbano 
Gruta Último Suspiro Bom Jardim 976 Destruída por mineração 

Gruta Vinte e Um de Abril Paiol do Fundo 957 Ameaçada por avanço urbano 
Fonte: GEEP – Açungui; MINEROPAR; IAP, 2007. 

 
Das 44 de cavernas identificadas em Rio Branco do Sul no ano de 2007, verifica-se que quatro são abismos 
(sendo que um já foi destruído devido às atividades de mineração) e as demais são grutas. Do total de cavernas 
do município mais da metade (54%) estão ameaçadas ou já foram destruídas; considerando-se apenas estas 
cavernas foi elaborado o gráfico apresentado na Figura 23. Com base nesse gráfico observa-se que a mineração 
é a principal atividade responsável pela destruição e também por colocar em situação de ameaça a existência 
das cavernas no município. 
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FIGURA 23: GRÁFICO DAS CAVERNAS AMEAÇADAS OU DESTRUÍDAS EM RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010. 
 

FIGURA 24: VISTA DA LOCALIZAÇÃO DAS CAVERNAS MUNICIPAIS DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em GEEP – Açungui; MINEROPAR; IAP, 2007. 
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Lapies (ou lapiás) 
Os lapiás são formas de relevo calcário que, devido à ação erosiva da água sobre a rocha, aparece sulcado e 
rendilhado. Constituem-se em fraturas nas rochas superficiais que se expandem por meio da dissolução da 
rocha, ocasionando grandes canais que sulcam as rochas horizontal ou verticalmente, são depressões que 
ocorrem ao longo da superfície da rocha que podem ou não serem fragmentadas. 
Lapiás são formados inicialmente pela dissolução da rocha na interface com o solo e fendas são abertas, e como 
as fendas continuam sofrendo processo de expansão, eventualmente as rochas são completamente separadas e 
formam campos de rochas niveladas ou padrões de sulcos e gretas, e o solo e a vegetação podem preencher os 
espaços entre rochas. 
CHRISTOFOLETTI (1980 apud GASPARIN, 2009) conceitua lapiás como feições que correspondem aos sulcos 
superficiais esculpidos nas rochas calcárias e podem apresentar-se recobertas por uma camada de solo raso ou 
aflorando a céu aberto. E podem apresentar infinitas formas, sejam simples ou complexas, e com grandes 
variedades de profundidade. Para ilustrar o que são lapiás é apresenta a Figura 25. 

FIGURA 25: REPRESENTAÇÃO DE UM CAMPO DE LAPIÁS 

 
Fonte: LOPES e MONTEIRO, 2004 
 
Dolinas 
As dolinas são consideradas as formas mais freqüentes e típicas de paisagens cársticas. CHRISTOFOLETTI 
(1980 apud GASPARIN, 2009) define essas formas como depressões fechadas de formato circular ou elíptico, 
com contornos sinuosos, e as bordas podem apresentar declividades acentuadas, a rocha aflora e o fundo pode 
estar recoberto por uma camada argilosa. CVIJIC (1983 apud ARAÚJO, 2006) acrescenta ainda que essas 
depressões são causadas devido à dissolução da rocha, e que podem atingir de poucos metros a centenas de 
metros de profundidade por várias centenas de metros de diâmetro. 
De acordo com KARMANN 2000, apud GASPARIN, 2009, as dolinas podem ser classificadas em dois tipos: 
dolinas de dissolução ou dolina de colapso. A primeira está relacionada ao fluxo de águas superficiais que 
percolam pelas fraturas da rocha e fazem com que essas fraturas aumentem em profundidade e diâmetro. Já o 
segundo tipo de dolina, as de colapso, acontece de forma mais rápida, e estão associadas ao abatimento de 
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cavidades em profundidade, que podem atingir grandes dimensões e dão origem aos sumidouros. A Figura 26 
apresenta os dois tipos de dolinas. 

FIGURA 26: REPRESENTAÇÃO DE DOLINAS 

 
Fonte: Cartilha da SANEPAR 
 
Uvalas 
As uvalas morfologias “podem ser interpretadas como conseqüência da dinâmica de um conjunto de depressões 
de dissolução que, com o tempo, vão crescendo e coalescendo” (WHITE, 1998, apud ARAÚJO, 2006). Ou de 
maneira mais simples, como define ALBRECHT e ZUQUETTE (1996 apud GASPARIN, 2009), as uvalas são “a 
união de várias dolinas que podem produzir vastas depressões topográficas, com superfícies totalmente 
irregulares”. As uvalas são consideradas a forma intermediária entre as dolinas e os poljés. A Figura 27 
representa a origem de uma uvala. 

FIGURA 27: ORIGEM DE UMA UVALA A PARTIR DA COALESCÊNCIA DE DUAS DOLINAS 

 

 
Fonte: LOPES e MONTEIRO, 2004 
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Poljés 
Poljés são planícies cársticas que corresponde a “largas depressões fechadas, com comprimentos e larguras 
que chegam a dezenas de quilômetros de largura, com paredes abruptas, fundo plano rochoso ou, mais 
comumente, recoberto por argilas de descalcificação, aluviões ou depósitos lacustres” (PILÓ, 2000 apud 

ARAÚJO, 2006). 
Apresentam-se como uma extensa planície cárstica, em resultado da dissolução extensiva de áreas calcárias 
pela ação da água. Os fundos dos poljés dão origem a bacias niveladas, preenchidas por aluviões, que 
geralmente são atravessados por um fluxo contínuo de água. Trata-se da área do carste de maior fertilidade 
(BIGARELLA; BECKER; SANTOS, 1994 e KOHLER, 2001 apud GASPARIN, 2009). A Figura 28 mostra a 
formação e um esquema representativo de um poljé. 

FIGURA 28: REPRESENTAÇÃO DE UM POLJÉ EM SUA FORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA 

 

 

Fonte: ARAÚJO, 2006 Fonte: LOPES e MONTEIRO, 2004 

 
Cones Cársticos 
Os cones cársticos se constituem em paredes rochosas de elevações alternadas de colinas de formato mais ou 
menos cônico, que podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto, se mostrando como morros testemunhos 
que resistiram à dissolução (BIGARELLA; BECKER; SANTOS, 1994 e KARMANN, 2000 apud GASPARIN, 
2009). 

Sumidouros e Ressurgência 
Os sumidouros são áreas que podem evoluir de dolinas, que possuem uma grande capacidade de absorção e 
drenagem das águas superficiais (OLIVEIRA, 1997 apud ARAÚJO, 2006). Os sumidouros, então, são pontos de 
absorção das águas superficiais, fazendo com que estas “desapareçam” e “reapareçam” em outros pontos, que 
são denominados ressurgências. 
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A existência de sumidouros pode dar a impressão de que os rios da região cárstica, embora perenes, tenham 
secado, mas na verdade esses rios apenas se tornaram subterrâneos. O rio pode se tornar subterrâneo devido à 
existência de apenas um sumidouro ou devido à presença de vários sumidouros ao longo do leito do rio. E em 
cotas inferiores, devido às ressurgências, os rios podem voltar a correr na superfície.  
A presença dos sumidouros garante que os terrenos cársticos não apresentem muitos cursos d’água 
superficiais. 
 
Zoneamento do Carste 
Para melhor ordenar o uso urbano da região do carste a COMEC elaborou o Plano de Zoneamento do Uso e 

Ocupação do Solo da Região do Karst na Região Metropolitana de Curitiba. A COMEC utilizou diferentes 
condicionantes para propor o zoneamento na região cárstica da RMC, como condicionantes hidrogeológicas e 
geotécnicas. 
O zoneamento atentou especialmente para duas unidades do carste, a Zona de Influência Direta e a Zona de 
Influência Indireta. A primeira se constitui de uma zona de extrema fragilidade, e é caracterizada por 
metacalcários dolomíticos. Já a segunda zona, de influência indireta, apresenta-se de forma envolvente e 
intercalar à primeira, e é constituída quase que exclusivamente por filitos, que são rochas impermeáveis. A Zona 
de Influência Indireta possui drenagem que corre para a Zona de Influência Direta, e é constituída por gnaisses 
do Embasamento Cristalino, pelos xistos do Grupo Setuva e pelos filitos da Formação Votuverava, que 
apresentam características adequadas à ocupação urbana, quando não são afetadas localmente por zonas de 
preservação ou de declividade excessiva; isso faz com que essa zona apresente excelentes características 
ambientais e geotécnicas para que a urbanização possa ocorrer livre de preocupações quanto à preservação do 
manancial do carste (COMEC, 2002). 
Com base nas características destas zonas, a proposta de zoneamento do Plano de Zoneamento do Uso e 

Ocupação do Solo da Região do Karst na Região Metropolitana de Curitiba (COMEC, 2002) apresenta Áreas de 
Restrição à Ocupação, Área de Proteção Permanente, Áreas de Ocupação Orientada, Área de Expansão 
Urbana e Corredor Especial de Comércio e Serviços e Área Rural. 
Segundo o Plano de Zoneamento do Karst da RMC (COMEC, 2002) as Áreas de Restrição à Ocupação 
compreendem os elementos da base natural que se constituem objeto de proteção permanente, aqueles 
protegidos pela legislação vigente como nascentes e leitos dos fundos de vales, topos dos morros e áreas com 
declividade superior a 30%, já que representam as áreas que devem permanecer isentas de ocupação por não 
se mostrarem técnica e ambientalmente adequadas à urbanização. 
A COMEC (2002) ressalta que outros elementos podem pertencer às Áreas de Restrição à Ocupação, embora 
não exista uma base legal de exigência, como é o caso das áreas com matas nativas8 e das áreas com dolinas, 
estas por oferecerem riscos às pessoas e ao patrimônio, assim como à qualidade das águas subterrâneas. 
                                                           
8 A Lei da Mata Atlântica 11.428/06 - “Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.” 
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Já as Áreas de Ocupação Orientada, definidas pela COMEC (2002), são zonas objeto de ordenamento 
normativo pelo fato de exigirem intervenção do poder público, objetivando minimizar os efeitos poluidores sobre 
os mananciais hídricos superficiais e subterrâneos. Essas áreas são subdivididas dois grupos: as áreas 
assentadas sobre Zonas de Influência Direta do carste (que apresentam um segundo nível de diferenciação, 
correspondente as áreas em que se verificavam a ocorrência de poljés ou solos aluviais, isolada ou 
combinadamente) e áreas sobre Zonas de Influência Indireta do aqüífero.  
A COMEC (2002) identificou a Área de Ocupação Orientada I, que são áreas urbanizadas localizadas sobre 
Zonas de Influência Direta do carste que “assumem uma relação bastante crítica com a base física, devendo ser 
objeto de tratamento especial quanto à dotação de infra-estrutura, representada por rede de esgoto, secundada 
por rede de drenagem e pavimentação viária, além de medidas urbanísticas voltadas ao controle dos níveis de 
adensamento e percentuais de permeabilidade dos lotes”. A COMEC (2002) apresenta uma ordem temporal de 
prioridade de investimentos em infraestrutura sanitária e viária, a saber: área urbanizada sobre terreno com 
ocorrência simultânea de “poljé” e solo de aluvião em Zonas de Influência Direta do carste; área urbanizada 
sobre terreno com ocorrência isolada de “poljé” ou de aluvião em Zonas de Influência Direta do carste; e área 
urbanizada em Zonas de Influência Direta do carste. 
Já a Área de Ocupação Orientada II, proposta pela COMEC (2002) refere-se às áreas urbanizadas situadas 
em Zonas de Influência Indireta do carste. As características físicas desta área de ocupação orientada impõem 
restrições ao uso urbano devido ao escoamento superficial, pois a impermeabilidade dessas áreas alimenta 
indiretamente os mananciais cársticos, o que faz com que os investimentos prioritários se concentrem nas redes 
de drenagem e pavimentação viária.  
No que se refere às Áreas de Expansão Urbana, a COMEC (2002) salientou seis áreas distintas. As Áreas 
Urbanas, fora da região do carste, são áreas declaradas por lei como urbanas e que não se encontram loteadas 
nem ocupadas (embora essas áreas apresentem boas condições geotécnicas para urbanização e edificação, já 
que estão situadas em solo do Embasamento Cristalino ou em solos de filito, cujo escoamento não contribui para 
a região do carste), são áreas preferenciais para a expansão urbana e podem ser livres de restrições no que se 
refere à preservação do manancial cárstico. 
Já as Áreas Urbanas sobre Zonas de Influência Indireta do carste são áreas declaradas por lei como urbanas e 
não se encontram ainda loteadas nem ocupadas, e que para essas áreas as restrições indicadas são idênticas 
àquelas estabelecidas para a Área de Ocupação Orientada II (COMEC, 2002). As Áreas Urbanas sobre Zonas 
de Influência Direta do carste são áreas que não estão loteadas nem ocupadas, e embora sejam declaras por lei 
como urbanas, por se localizarem sobre zonas de influência direta do carste em princípio deveriam ser revertidas 
do uso urbano para o rural. Entretanto, a COMEC (2002) salienta que essas áreas devem ser estudadas com 
maior cuidado para se avaliar quais precisarão ser revertidas ao uso rural e quais poderão ser mantidas como 
urbanas, mediante a adoção de medidas como o controle do adensamento urbano em níveis estritos. 
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No que se refere às áreas rurais, a COMEC (2002) faz três divisões. A primeira são as Áreas Rurais Externas à 
Área do carste, que apresentam situação similar às áreas contidas em perímetro urbano fora da área do carste e 
que poderiam constituir uma reserva de expansão urbana sem restrições para preservação da qualidade do 
aqüífero cárstico. A segunda divisão se refere às Áreas Rurais sobre Zonas de Influência Indireta do carste, que 
são áreas que podem ser ocupadas com poucas restrições quanto à preservação do aqüífero do carste e 
desfrutar da infra-estrutura e dos serviços já instalados nas áreas urbanizadas vizinhas. A terceira divisão se 
refere às Áreas Rurais sobre Zonas de Influência Direta do carste, que são áreas rurais que em casos 
excepcionais seriam destinadas a uso urbano, como exemplo a COMEC (2002) cita a impossibilidade de se 
encontrar espaços suficientes para a expansão sobre zonas de influência indireta do carste ou para preencher 
vazios entre ocupações urbanas fragmentadas. 
As áreas de Corredor Especial de Comércio e Serviços, segundo a COMEC (2002), são compreendidas do 
“trecho da PR-092, entre as malhas urbanas de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, delimitado em 
150,00m de cada lado da faixa de domínio da Rodovia, o qual será destinado à localização de atividades 
comerciais e de prestação de serviços, inclusive aqueles vinculados ao transporte rodoviário”. 
A COMEC (2002) especifica o zoneamento para a área rural dividindo em dois grandes grupos: Áreas de 
Restrição à Ocupação e Áreas Rurais de Exploração Econômica. A primeira divisão é equivalente à divisão da 
Área de Restrição à Ocupação já descrita, e o segundo grupo, Áreas Rurais de Exploração Econômica, é 
subdividido em seis situações. As Áreas Rurais de Manejo Intensivo, áreas da Zona de Influência Indireta do 
carste que apresentam relevo dobrado e solos de com baixa fertilidade, devem ser destinadas a culturas 
temporárias não mecanizadas e a culturas permanentes como fruticultura e erva-mate, além de pastagens e 
silvicultura em geral (COMEC, 2002). Outra classificação se refere às Áreas Rurais de Manejo Extensivo, que 
são destinadas à exploração silviagropastoril, devendo ser ocupadas por lavouras temporárias com práticas 
complexas de manejo e em regime de rotação de terras (pousio), já que essas áreas são compostas de solos 
com elevada fragilidade geotécnica e recursos hídricos subterrâneos com alta suscetibilidade à poluição. 
As áreas constituídas por poljés constituem as Áreas Rurais de Manejo Restrito, para evitar a degradação da 
qualidade da água do aqüífero, uma vez que os poljés são estruturas de recarga direta do carste; o que exige 
que as atividades primárias desenvolvidas nessas áreas apresentem níveis de manejo extremamente criteriosos, 
restringindo nessas áreas a utilização de uso de agrotóxicos e adubos orgânicos, recomendando-se que sejam 
destinadas a formas de agricultura orgânica e não mecanizada, de preferência de cunho familiar em pequenas 
propriedades. As Áreas Rurais de Manejo Florestal são constituídas principalmente por solos de filitos que 
devem ser voltadas preferencialmente para a manutenção da cobertura vegetal, ou para reflorestamento 
econômico. Áreas onde ocorrem jazidas minerais potencialmente aptas à exploração constituem as Áreas Rurais 
de Exploração Minerária, essas áreas não se explicitam espacialmente como zonas diferenciadas de maneira 
autônoma, mas que se “superpõem às áreas rurais destinadas ao uso agrossilvipastoril, de modo que, quando 
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ainda não sujeitas à exploração minerária, seria normalmente objeto de atividades agropecuárias ou de 
reflorestamento econômico” (COMEC, 2002). 
As Áreas Rurais de Interesse para o Turismo são constituídas por antigos caminhos coloniais ligados às etnias 
européias assentadas na Região de Curitiba no século XIX, cuja riqueza de tradições, da culinária e do 
artesanato se mostra como atrativos para o turismo; e a isto soma-se o potencial de explorar turisticamente as 
grutas existentes na região, como é o caso da Gruta da Lancinha que está localizada próxima da área urbana 
apresentando grande acessibilidade viária e serviços urbanos, podendo ser facilmente visitada por turistas 
(COMEC, 2002). 
Além de apresentar o zoneamento do uso e ocupação do solo cárstico na RMC, a COMEC (2002) apresenta 
algumas considerações das áreas de florestas e do patrimônio espeleológico. No que se refere a este último 
aspecto das considerações feitas no estudo, esclarece que as grutas de processos naturais cársticos deveriam 
ser “objeto de proteção especial” devido à fragilidade ambiental e ao potencial turístico que possuem. A COMEC 
(2002) esclarece ainda que instituir essa proteção teria o intuito de possibilitar que fosse feita a distinção segura 
das grutas que devem ser protegidas daquelas que permitem a exploração econômica, seja pela extração 
minerária ou pela atividade agrossilvipastoril. Para garantir esta proteção, em nível preliminar, a COMEC (2002) 
aponta como área de proteção o círculo de 300m de raio centrado na entrada da gruta, e afirma que essa área 
poderia ser posteriormente modificada. Ainda se tratando do patrimônio espeleológico é ressaltada a importância 
das dolinas, que são estruturas de realimentação direta do carste, a COMEC (2002) afirma que essas estruturas 
deveriam ser cercadas por renques de arborização perene com o objetivo de evitar a degradação da água do 
aqüífero devido ao escoamento superficial, e que não deveriam receber qualquer tipo de resíduo. Mas é 
importante destacar que a COMEC (2002) afirma que a inclusão das dolinas como áreas de proteção deveria 
vigorar por tempo determinado para permitir o estudo e a caracterização dos acidentes geográficos e determinar 
o grau de fragilidade, assim como determinar as medidas a serem tomadas para proteger de forma adequada e 
permanente essas estruturas cársticas. 
A COMEC (2002) no Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo da Região do Karst na Região 

Metropolitana de Curitiba faz algumas recomendações para as áreas urbanas (referente às áreas industriais, 
comerciais e de usos especiais) e rural (atividades silviagropastoris e atividades minerárias), e ainda faz 
recomendações sobre edificações, e aponta as ações emergenciais tanto a nível urbano quanto a nível rural. 
A Figura 29 espacializa as zonas propostas pela COMEC, com detalhe sobre a sede urbana de Rio Branco do 
Sul. 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
64 
  
 

  
FIGURA 29: DETALHE DO ZONEAMENTO DO CARSTE PROPOSTO PELA COMEC INCIDENTE NA ÁREA URBANA DE RIO 
BRANCO DO SUL 

 
Fonte: COMEC, 2002 
 

2.2.3 Solos 

O solo é o material inconsolidado que recobre a superfície terrestre. É resultante da ação integrada do clima e 
organismo sobre o material de origem, condicionado pelo relevo em diferentes períodos de tempo, o qual 
apresenta características que constituem a expressão dos processos e dos mecanismos dominantes na 
formação do solo (PALMIERI; LARACH, 2010); que está constantemente em desenvolvimento, nunca estando 
estático, por mais curto que seja o tempo considerado, pois desde a escala microscópica (diária) há alteração do 
solo devido às atividades dos organismos vivos ali presentes, em uma escala maior o clima, ao longo de 
milhares de anos, também o modifica; esse constante processo de modificação do solo faz com que os solos 
sejam recentes, quase nunca ultrapassando idades Terciárias. Outro aspecto importante de ser mencionado é 
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que o solo é constituído de três fases: sólida (minerais e matéria orgânica), líquida (água) e gasosa (ar), que 
podem ser encontradas em diferentes proporções. 
De acordo com PALMIERI e LARACH (2010) após o material originário do solo ser produzido e/ou depositado 
processa-se a diferenciação de camadas e/ou zonas mais ou menos paralelas à superfície; estas camadas, que 
representam a expressão dos processos e dos mecanismos de formação do solo, são denominados horizontes. 
Segundo os autores, os horizontes são identificados e diferenciados a partir das características examinadas in 

situ e complementadas com análises químicas, físicas e mineralógicas. Afirmam ainda que o solo é descrito e 
examinado em seu ambiente natural, e esta unidade é chamada de perfil; que compreende os horizontes 
pedogenéticos identificados, contidos em uma seção vertical, que pode ser desde a superfície até 2 m de 
profundidade, ou até o aparecimento da rocha em fase inicial de decomposição. O perfil do solo pode ser 
examinado ao longo de cortes de estradas ou em trincheiras abertas especificamente para a descrição, exame e 
coleta de amostras de solo (EMBRAPA, 1979 apud PALMIERI; LARACH, 2010). 
A classificação brasileira dos solos, chamada de Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), é 
desenvolvida e constantemente atualizada pela EMBRAPA. A última versão dessa classificação foi atualizada 
em 2005 e apresentam 13 ordens (já que houve a eliminação da ordem dos Alissolos), as ordens são: Argissolo, 
Cambissolo, Chernossolo, Espodossolo, Gleissolo, Latossolo, Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Organossolo, 
Planossolo, Plintossolo e Vertissolo (EMBRAPA, 2005). 
É importante salientar que a classificação dos solos possui seis níveis categóricos (ordem é apenas o primeiro 
nível), embora os quatro primeiros níveis sejam mais desenvolvidos, os níveis categóricos são: ordem (já 
explicitada), subordem, grande grupo e subgrupo. E conforme se avança nos níveis categóricos aumenta o 
detalhe na classificação dos solos (KONDO [entre 2008 e 2010]). 
É fundamental salientar que os níveis possuem representações para determinar a classificação dos solos, o 
Quadro 3 traz a representação dos primeiros níveis categóricos. 

QUADRO 3: SÍMBOLOS PARA REPRESENTAÇÃO DOS PRIMEIROS NÍVEIS CATEGÓRICOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 
1° Nível 2° Nível 3° Nível 

Símbolo Ordem Símbolo Ordem Símbolo Ordem 
P Argissolo AC Acinzentado af Aluminoférrico 

C Cambissolo B Bruno b Argila atividade baixa 

M Chernossolo C Crômico ou Cromado c Concrecionário 

E Espodossolo D Rêndzico d Distrófico 

G Gleissolo E Ebânico df Distroférrico 

L Latossolo F Pétrico e Eutrófico 

T Luvissolo G Hidromórfico ef Eutroférrico 

R Neossolo H Húmico f Férrico 

N Nitossolo I Hístico m Fíbrico 
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1° Nível 2° Nível 3° Nível 
Símbolo Ordem Símbolo Ordem Símbolo Ordem 

O Organossolo J Tiomórfico g Hidromórfico 

S Planossolo K Cárbico h Húmico 

F Plintossolo L Lítico u Hiperespesso 

V vertissolo M Melânico y Hêmico 

  
N Nátrico i Hístico 

  
O Fólico k Carbonático 

  
P Hipocrômico l Lítico 

  
Q Quartzarênico lf Litoplíntico 

  
R Regolítico n Sódico 

  
S Ferrocárbico o Órtico 

  
T Argilúvico p Pálico 

  
U Flúvico j Perférrico 

  
V Vermelho q Psamítico 

  
VA Vermelho-Amarelo r Saprolítico 

  
X Háplico s Sáprico 

  
Y Mésico t Argilúvico 

  
Z Sálico v Argila atividade baixa 

  
  w Ácrico 

  
  wf Acriférrico 

  
  x Coeso 

  
  z Sálico ou salino 

Fonte: KONDO [entre 2008 e 2010] 

 
Tratando-se especificamente da classificação dos solos de Rio Branco do Sul, foram identificados 13 diferentes 
classificações de solos (como mostra a Figura 30), as tipologias encontradas se enquadram em cinco ordens do 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS).  
Os solos identificados no município são elencados no Quadro 4. 
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FIGURA 30: SOLOS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: MINEROPAR, 2010a. 

 
QUADRO 4: CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS IDENTIFICADOS EM RIO BRANCO DO SUL 
Legenda Grupo Classe 

AR2 Afloramento de rocha Associação Afloramentos de Rocha + Neossolo 
Litólico, hístico, álico 

CHa3 Cambissolos Húmicos Alumínicos Cambissolo Húmico Alumínico típico, álico 

CXbd22 Cambissolos Háplicos Tb Distróficos Associação Cambissolos Háplicos Tb Distróficos típico 
+ Latossolo Bruno Distrófico câmbico 

CXbd26 Cambissolos Háplicos Tb Distróficos Associação Cambissolos Háplicos Tb Distróficos típico 
+ Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 

CXbd21 Cambissolos Háplicos Tb Distróficos Associação Cambissolos Háplicos Tb Distróficos típico, 
alíco + Neossolo Litólico Distrófico típico 

LVd16 Latossolos Vermelhos Distróficos Latossolo Vermelho Distrófico típico 

PVAe1 Argissolos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico típico 

PVAd15 Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 

PVAd14 Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
típico + Latossolo Vermelho Distrófico típico 

PVAd10 Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
típico + Latossolo Bruno Distrófico típico 
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Legenda Grupo Classe 

PVAs21 Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
típico + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
latossólico 

RLd12 Neossolo Litólico Distrófico Associação Neossolo Litótico Distrófico típico + 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico 

NXa1 Nitossolo Háplicos Alumínicos Associação Nitossolo Háplico Alumínico típico + 
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 

NVdf7 Nitossolos Vermelhos Distroférricos Associação Nitossolo Vermlho Distroférrico típico + 
Latossolo Vermelho Distroférrico típico 

Fonte: MINEROPAR; 2010a. 

 
A ordem dos Argissolos representa os solos que apresentam horizonte B textural mediatamente abaixo do A ou 
E, com argila de atividade baixa ou de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa ou com caráter 
alítico (EMBRAPA, 2005; ZARONI, 2006a). Esta ordem apresenta cinco subordens e no caso de Rio Branco do 
Sul foi identificado o Argissolo Vermelho-Amarelo, que segundo o SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO 
DE SOLOS (2005?) e ZARONI (2006a), é a classificação dos solos que não se enquadram nas demais classes 
(Argissolo Bruno-Acinzentado, Argissolo Acinzentado, Argissolo Amarelo e Argissolo Vermelho). 
O município apresenta duas categorizações dos Argissolos Vermelhos-Amarelos como apresentado no Quadro 
4 que segundo ZARONI (2006a) o Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico é solo distrófico (saturação por bases 
< 50%) na maior parte do primeiro 1m do horizonte B (inclusive BA), e se tratando especificamente do Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico típico ZARONI (2006a) afirma que é uma categorização que não se enquadra nas 
demais classes. 
Com relação ao Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, que também está presente no município de Rio Branco 
do Sul, ZARONI (2006a) afirma que são solos eutróficos (saturação por bases ≥ 50%) na maior parte do primeiro 
1m do horizonte B (inclusive BA), e especificamente o Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico típico, também é 
uma categorização dos solos que não se enquadram nas demais classes. 
A ordem dos Cambissolos, segundo o SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (2005), 
engloba os solos não hidromórficos com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte 
superficial, para ZARONI (2006b) são solos com “horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte 
superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente 
apresenta argila de atividade alta e saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte 
vértico, se presentes, não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente”. 
Esta ordem apresenta três subordens e no caso de Rio Branco do Sul foram identificados o Cambissolo Húmico 
e o Cambissolo Háplico, este último é a classificação dos solos que não se enquadram nas demais 
categorizações (Cambissolo Húmico e Cambissolo Flúvico), segundo o SISTEMA BRASILEIRO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (2005?) e ZARONI (2006b). No caso do município a categorização é Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico, que, segundo ZARONI (2006b) refere-se aos solos com argila de atividade baixa e baixa 
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saturação por bases (V < 50%) na maior parte do primeiro 1m do horizonte B (inclusive BA), e especificando esta 
categorização até o 4° nível, tem-se que este solo é Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico, que (assim como 
os demais solos de classificação “típico” para o 4° nível) referem-se aos solos que não se enquadram nas 
demais classes. 
Quanto ao Cambissolo Húmico o SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (2005?) e ZARONI 
(2006b) afirmam ser um solo com horizonte A húmico. ZARONI (2006b) na categorização de 3° nível, afirma que 
os Cambissolos Húmicos Alumínicos (identificados em Rio Branco do Sul) são solos com caráter alumínico na 
maior parte do primeiro 1m do horizonte B (inclusive BA), e em 4° nível Rio Branco do Sul apresenta 
categorização Cambissolos Húmicos Alumínicos típico (assim como nos demais casos explicitados, são solos 
que não se enquadraram nas demais classes). 
No que tange a terceira ordem de solos identificada em Rio Branco do Sul, ZARONI (2006c) afirma que os 
Latossolos apresentam horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 
2m da superfície do solo ou dentro de 3m, se o horizonte A apresenta mais que 1,5m de espessura. 
Especificando a subordem deste solo identificado em Rio Branco do Sul, Latossolo Vermelho, a autora afirma 
que são solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte do primeiro 1m do horizonte B (inclusive BA). 
Detalhando mais a categorização desse solo tem-se Latossolo Vermelho Distrófico, que, de acordo com a 
autora, são solos com saturação por bases baixa (V < 50%) na maior parte do primeiro 1m do horizonte B 
(inclusive BA). O detalhamento de 4° nível aponta para o subgrupo “típico”. 
Quanto aos Neossolos, também identificados no município de Rio Branco do Sul, o SISTEMA BRASILEIRO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (2005?) afirma que são “solos minerais não hidromórficos, pouco desenvolvidos, 
com pequena expressão dos processos pedogenéticos” e ZARONI (2006d) afirma que são “solos pouco 
evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico com menos de 20cm de espessura, não 
apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Horizontes glei, plíntico, vértico e A chernozêmico, 
quando presentes, não ocorrem em condição diagnóstica para as classes Gleissolos, Plintossolos, Vertissolos e 
Chernossolos, respectivamente”. Melhorando o nível de detalhamento do solo de Rio Branco do Sul observa-se 
que os Neossolos Litólicos, que segundo ZARONI (2006d) são solos que apresentam horizonte A ou hístico, 
assentados sobre a rocha ou sobre o horizonte C ou Cr ou ainda sobre material com 90% (por volume) ou mais 
de massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior do que 2mm, e que apresentam contato lítico 
típico ou fragmentário dentro da faixa de 50cm da superfície do solo. Este tipo de solo admite um horizonte B em 
início de formação, com espessura que não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. O detalhamento 
de 3° nível do solo de Rio Branco do Sul se classifica como Neossolo Litólico Distrófico, que são solos que, 
segundo ZARONI (2006d), apresentam saturação por bases baixa (V < 50%). 
No que se refere à quinta ordem existente em Rio Branco do Sul, os Nitossolos, ZARONI (2006e) afirma que são 
solos que apresentam mais de um terço de argila (350g/kg ou mais), inclusive no horizonte A. Segundo a autora 
esse solo é constituído por material mineral que apresentam horizonte B nítico (abaixo do horizonte A) com 
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argila de atividade baixa ou caráter alítico na maior parte do horizonte B, dentro da faixa de 1,5m da superfície 
do solo. Quanto à coloração a autora afirma que esses solos praticamente não apresentam policromia 
acentuada no perfil, e em relação aos critérios de cor esse solo deve satisfazer os seguintes critérios: 

a) “para solos com todas as cores dos horizontes A e B, exceto BC, dentro de uma mesma página de 
matiz, admitem-se variações de no máximo 2 unidades para valor e 3 (*) unidades para croma; 
b) para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em duas páginas de matiz, 
admite-se variação de £ 1 unidade de valor e £ 2 (*) unidades de croma; 
c) para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em mais de duas páginas de 
matiz, não se admite variação para valor e admite-se variação de £ 1 (*) unidade de croma. (*) admite-
se variação de uma unidade a mais que a indicada, para solos intermediários (latossólicos, rúbricos, 
etc), ou quando a diferença ocorrer entre o horizonte A mais superficial e horizonte(s) da parte inferior 
do perfil, situado(s) a mais de 100cm da superfície do solo”. 

 
Identificaram-se duas subordens desse solo em Rio Branco do Sul, a saber: Nitossolo Vermelho e Nitossolo 
Háplico. Este último, segundo ZARONI (2006e) são solos que não se enquadram nas demais subordens (Brunos 
e Vermelhos). O terceiro nível de categorização enquadra o solo de Rio Branco do Sul como Nitossolo Háplico 
Alumínico, que são solos com caráter alumínico na maior parte do primeiro 1m do horizonte B (inclusive BA) 
(ZARONI, 2006e). Detalhando mais a categorização do solo: Nitossolo Háplico Alumínico típico, que agrupa os 
solos que não se enquadram nas demais classes. 
Quanto à segunda subordem identificada no município, ZARONI (2006e) define Nitossolo Vermelho como solos 
com “matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (exclusive BA)”. No 
detalhamento de 3° nível a autora afirma que o Nitossolo Vermelho Distroférrico são solos com “saturação por 
bases baixa (V < 50%) e teores de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 150g/kg a <360g/kg na maior parte dos primeiros 
100cm do horizonte B (inclusive BA)”. O 4° de detalhamento do solo é: Nitossolo Vermelho Distroférrico típico, 
que são os solos que não se enquadram nas demais classes. 
 

2.2.4 Riscos Geológicos e Ambientais 

Entende-se por risco a ocorrência de um evento adverso, seja de origem natural, antrópica ou mista (devido à 
ação antrópica e natural), em um ecossistema vulnerável e cause danos a vidas humanas, ao meio ambiente 
e/ou danos materiais, trazendo prejuízos sociais e/ou econômicos. Sendo assim, os riscos geológicos e 
ambientais estão associados às situações que alterem o meio físico provocando danos. 
Com base nisto, verifica-se que os principais riscos geoambientais a que está exposto o município de Rio Branco 
do Sul englobam: processos erosivos, instabilidade de encostas, subsidências/colapsos de solo e contaminação 
de água (sendo que estes últimos apresentam forte relação com a região do carste) e áreas de alagamento. 
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Estas situações estão diretamente vinculadas às questões de uso e ocupação do solo, que pode se mostrar fator 
de potencialização de desastres naturais.  
A MINEROPAR (2010a) classifica as vulnerabilidades geoambientais (movimentos de massa, quedas de blocos, 
processos erosivos, subsidências/colapsos de solo, colapso por compactação, quedas, recalques, contaminação 
de água, instabilidade de taludes) no estado do Paraná, como Baixa, Média e Alta. 
Os riscos geoambientais de Rio Branco do Sul são apontados pela MINEROPAR (2010a) conforme Figura 31. 
Estes são de classe média e alta, sendo esta última evidente na porção sudoeste, leste e noroeste.  

FIGURA 31: VULNERABILIDADE GEOAMBIENTAL 

 
Fonte: MINEROPAR, 2010a 

2.2.4.1 Erosão 

A erosão é um processo gradual de transporte de elementos sólidos, assim como a sedimentação desses 
elementos (CES – Centre for Ecological Sciences, [2003-2010]). De acordo com o CES, a erosão constitui-se 
como parte de um processo natural do ciclo de nutrientes, entretanto a intervenção antrópica pode alterar esse 
processo de tal maneira que seja necessária a tomada de medidas corretivas para a adequada proteção das 
áreas ameaçadas. Para o CES (2003-2010) as principais intervenções antrópicas causadoras da erosão são 
relacionadas com o uso do solo, a deteriorização da camada vegetal, intervenções na estrutura do terreno e 
intervenções no sistema hidrográfico, além de considerar as características do próprio solo. 
De modo geral, pode-se afirmar que a constituição geológica e pedológica, a declividade dos terrenos, a forma e 
extensão das vertentes e a cobertura vegetal são os principais fatores que condicionam a origem e evolução dos 
processos erosivos. 
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Existem três tipos distintos de erosão: laminar, em sulcos e voçorocas. A erosão laminar, também chamada de 
superficial, corresponde à remoção das camadas superficiais do solo, é originária principalmente por chuvas e 
exposição ao vento. A erosão em sulcos corresponde a uma etapa mais avançada do que a erosão laminar. 
Neste tipo de erosão a água é capaz de abrir caminhos preferenciais para o escoamento superficial, 
ocasionando rachaduras e fraturas do terreno. O terceiro tipo de erosão, o mais agressivo, é a erosão em 
voçorocas, que corresponde ao aprofundamento das rachaduras e fraturas da erosão em sulcos, ocasionando 
grandes lesões ao solo, mudando o fluxo hídrico superficial e subsuperficial, prejudicando a vegetação e a 
infraestrutura antrópica (CES, [20003 – 2010]). 
No município de Rio Branco do Sul, ocorre a erosão do tipo laminar por todo o terreno descoberto por 
vegetação. Com o impacto da chuva, é o principal agente erosivo laminar, no solo seguido pelo escoamento da 
água no terreno, o fluxo da água superficial promove o desgaste e carreamento das partículas do solo, 
constituindo-se na lavagem da superfície do solo, rica em matéria orgânica. 
Na área urbana as ruas não pavimentadas estão suscetíveis ao processo erosivo laminar, que retira a camada 
superficial do solo, transportando-a até os rios receptores da drenagem pluvial. 
De modo geral, os fatores agravantes da erosão laminar são: a ausência da cobertura vegetal e a declividade, 
quanto maior a inclinação do terreno, maior a velocidade do fluxo do escoamento superficial, e 
conseqüentemente, maior a lavagem do solo, ou seja, maior a quantidade de solo superficial a ser carreado pela 
água, acelerando o processo erosivo laminar, oportunizando que este evolua para processos em sulcos e 
posteriormente em voçorocas. 
Como alternativa para redução do processo erosivo laminar, e conter o assoreamento dos cursos d'água, é 
necessário recompor a cobertura vegetal (gramíneas, mata ciliar) e implantar um sistema eficiente de drenagem. 
No caso das vias, é preciso promover a pavimentação, implantação de sistemas de drenagem e captação das 
águas, com bocas de lobo em quantidades e disposição adequadas, além de outros elementos urbanos. 
Além do processo erosivo laminar, existem casos de erosão em sulcos, que de modo resumido, abre o caminho 
referencial do escoamento superficial. Este tipo de erosão é facilmente identificado nas vias não pavimentadas 
da área urbana, como mostra a Figura 32. E mesmo nas vias pavimentadas é possível identificar processo 
erosivo em sulco, devido à falta de drenagem urbana. 
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FIGURA 32: VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, COM OCORRÊNCIA DE EROSÃO EM 
SULCOS NA ÁREA URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

  

  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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2.2.4.2 Instabilidade de Encostas 

Dentre as várias formas e processos de movimentos de massa, destacam-se os deslizamentos nas encostas, 
devido à interferência nas atividades antrópicas, da extrema variância de escala, da complexidade das causas e 
pela variabilidade dos materiais envolvidos (GUERRA; CUNHA, 2010). 
Os movimentos de massa podem ser provocados pela pluviosidade, erosão pela água, variações de 
temperatura, ação de fontes ou mananciais, ou ainda, oscilação do nível freático e ação antrópica 
(desmatamentos, mutilações, dentre outros). 
TABALIPAI e FIORIII (2008) afirmam que a estabilidade natural de uma encosta é condicionada por três fatores: 
características geométricas, características geológicas, e ambiente fisiográfico em que se insere o clima, 
cobertura vegetal, drenagens naturais, entre outros. Para os autores os escorregamentos são todo e qualquer 
movimento que envolva materiais terrosos ou rochosos que, por qualquer causa, processos ou velocidades, 
sofrem deslocamentos induzidos pelo agente gravidade. 
GUERRA e CUNHA (2010) apresentam uma definição mais detalhada, afirmando que os deslizamentos são 
fenômenos naturais contínuos de dinâmica externa, que modelam a paisagem da superfície terrestre, e se 
caracterizam como movimentos rápidos, de curta duração, com plano de ruptura bem definido, permitindo a 
distinção entre o material deslizado e aquele não movimentado. 
De acordo com TABALIPAI e FIORIII (2008) diversos autores ressaltam a importância da vegetação na proteção 
do solo e das encostas, e que o desmatamento pode ser o responsável pelo surgimento de áreas de risco e 
escorregamentos. Para os autores o desmatamento de uma encosta gera efeitos que reduzem o coeficiente de 
segurança da mesma encosta, pois cessa a proteção realizada pelas partes aéreas da floresta, reduz os efeitos 
mecânicos do sistema radicular por deteriorização dos tecidos vegetais e faz com que os efeitos climáticos 
ocorram diretamente sobre o solo. 
GRAY (1995 apud TABALIPAI; FIORIII, 2008) na medida em que a vegetação das encostas é removida, é 
potencializado o enfraquecimento e a desestabilização dos solos das encostas. TABALIPAI e FIORIII (2008) 
atentam ainda para a proteção vegetal no que se refere à quebra da ação dos ventos sobre o solo. 
Segundo o CNEC ([entre 1994-2010]) a instabilidade de encostas abrange: terrenos de alta suscetibilidade a 
escorregamentos, associados a faixas de terrenos com alta suscetibilidade a erosão, induzida por movimentos 
de terra. Há, também, nas áreas com alta suscetibilidade a escorregamentos, intercalações de terrenos 
altamente suscetíveis a desenvolvimento de processos cársticos. 
Rio Branco do Sul apresenta rochas metacalcárias, que por suas características de solubilidade e de alteração 
intempérica, geram solos muito espessos e feições de dissolução (feições cársticas), oferecendo maior risco e 
são as menos adequadas à ocupação urbana, o que se agrava quando o terreno é declivoso, como observado 
no bairro Albarana (entre as Ruas Amazonas e Santa Catarina). Nesse local a ocupação ocorreu na meia 
encosta de um alto topográfico e foram identificados indicadores de movimentos de massa: troncos de árvores e 
postes inclinados. Na Figura 33 é possível observar que o tronco da árvore inclina-se para a montante da 
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encosta e o poste para jusante, o que significa que houve pelo menos duas movimentações de solo de caráter 
distinto (o tronco indica movimento lento, de rastejo da encosta, ao passo que o poste para jusante sugere 
movimento rápido, de escorregamento). Igualmente a Figura 34 ilustra o fenômeno de rastejo, evidenciado pelo 
tronco curvo cuja base aponta para jusante e a copa para montante. 
O risco de ocorrência destas movimentações é agravado pelo fato de não haver infraestrutura adequada como 
sistemas de drenagem, pavimentação viária e saneamento. A ausência deste último implica na utilização de 
encanamentos de esgoto doméstico com extremidades abertas e enterradas no solo. O lançamento do esgoto 
no solo (valetas), além dos problemas de contaminação, encharca o terreno, tornando-o muito suscetível aos 
deslocamentos de massa. 

FIGURA 33: INDICADORES DE MOVIMENTO DE MASSA EM MEIA-ENCOSTA (TRONCO DE ÁRVORE INCLINADO PARA 
MONTANTE E POSTE INCLINADO PARA JUSANTE, NO BAIRRO ALBARANA - RUA SANTA CATARINA). 

 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 34: DETALHE DE TRONCO CURVO DE ÁRVORE COM BASE INCLINADA PARA JUSANTE E COPA PARA MONTANTE 
INDICANDO MOVIMENTO DE RASTEJO (BAIRRO ALBARANA - RUA SANTA CATARINA) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Ainda no bairro Albarana, há um novo loteamento (Figura 35), que aparentemente não apresenta risco, pois está 
em área aplainada, porém, a presença de uma possível dolina ou uvala nas imediações denuncia que o terreno 
pode ceder. A Figura 36 mostra as novas residências do loteamento e a Figura 37 evidencia a porção onde 
ocorre a feição cárstica. Já a Figura 38 ilustra uma dolina em meio às residências que é usada para a disposição 
de resíduos sólidos e, provavelmente, de esgoto doméstico no bairro Nodari II. 

FIGURA 35: DETALHE NA PORÇÃO ESQUERDA, AO FUNDO, DE ÁREA DE VÁRZEA (LOCALIZADO NO BAIRRO ALBARANA)  

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 36: DETALHE DE RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS EM 
NOVO LOTEAMENTO  

FIGURA 37: DETALHE DE DEPRESSÃO NO TERRENO AO 
FUNDO DO VALE, POSSIVELMENTE FEIÇÃO CÁRSTICA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 38: VISTAS DE DOLINA NO BAIRRO NODARI II 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Assim, verifica-se que Rio Branco do Sul é bastante suscetível a processos de escorregamento (instabilidade de 
encostas), principalmente na área urbana, tendo em vista as elevadas declividades, conforme já mencionado e 
visualizado na Figura 39. 
Foram pontuadas algumas regiões em que já ocorreram situações de deslizamentos (Figura 40), evidenciando 
as diversas situações de risco verificadas no município de Rio Branco do Sul. 

FIGURA 39: OCUPAÇÃO URBANA DE RIO BRANCO DO SUL EM ENCOSTAS 

  

  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 40: ÁREAS DE DESLIZAMENTOS IDENTIFICADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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É importante destacar a importância econômica dos terrenos calcários e o desenvolvimento econômico que a 
exploração destas rochas traz ao município. Os mármores dolomíticos da Formação Capiru são intensamente 
lavrados nas imediações do município e seu uso é destinado à fabricação de cal. Já os mármores calcíticos da 
Formação Votuverava, que ocorrem na porção norte e nordeste de Rio Branco do Sul são explotados para a 
produção de cimento.  
A Figura 41 mostra uma lavra de calcário dolomítico da Mineração Fiorese e área utilizada como bota-fora. 

FIGURA 41: VISTAS DA ÁREA DE “BOTA-FORA” DA MINA DE CALCÁRIO FIORESE 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Os filitos dão origem a solos predominantemente argilosos e muito comumente com relevo mais rugoso, o que 
pode significar encostas declivosas. Em geral, as áreas onde afloram filitos na região de Rio Branco do Sul não 
apresentam grandes problemas quanto à ocupação urbana, porém é necessário atentar para que as 
porcentagens de declividade não sejam elevadas, pois o risco de instabilidade das encostas e escorregamentos 
é elevado, principalmente nos planos das encostas que são paralelos ou sub-paralelos aos planos de foliação da 
rocha. 
Os diques de diabásio cortam toda a sede municipal na forma de um denso enxame de direção NW. Totalizam 
20 corpos, com espessura média de 49 m. Estes diques formam cristas no terreno, normalmente com encostas 
bastante declivosas, restringindo sua ocupação urbana. Algumas encostas de diques estão com ocupações 
irregulares o que identifica locais de risco geológico. É comum também a ocorrer matacos provenientes de 
decomposição esferoidal dessas rochas, o que pode ocasionar recalques em fundações e dificuldades para 
infraestrutura enterrada.  
Além dos aspectos já mencionados é importante colocar a situação de risco geológico de várias ocupações em 
áreas de alta declividade que se perpetuam pela sede em outros sítios geológicos. 
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2.2.4.3 Vulnerabilidade Física em Áreas de Carste 

A vulnerabilidade ambiental nos municípios com áreas cársticas é muito exacerbada, pois elementos do relevo 
permitem a circulação relativamente rápida de fluidos desde a superfície até o aqüífero (FILHO, 2006 apud 

GASPARIN; BOLLMANN; SILVA [2009?]). Além do aspecto da vulnerabilidade, os autores ressaltam também a 
existência de problemas relacionados à fragilidade estrutural do ponto de vista geológico-geotécnico. 
De acordo com ARAÚJO (2006) a ocupação urbana desordenada, a exploração sem critério dos recursos 
naturais do carste, a mineração de calcário e a extração de águas subterrâneas constituem um conjunto de 
fatores que podem causar acidentes geológicos nas áreas de carste. 
VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) salientam que as áreas cársticas sofrem com a ação antrópica, e 
afirmam que essa alteração negativa ocorre devido à ocupação da terra, das atividades agrícolas, da captação 
de água subterrânea e da mineração, e enfatizam a extração de calcário para correção da acidez do solo e para 
a construção civil. Os autores afirmam que essas atividades quando desenvolvidas de forma desorganizada e 
predatória, sem os devidos critérios técnicos e o planejamento adequado, induzem a ocorrência de acidentes 
geológicos, como subsidências e colapsos, e ainda podem degradar áreas de valor espeleológico e poluir as 
águas subterrâneas. 
GASPARIN (2009) afirma que o uso e a ocupação urbana em áreas cársticas devem considerar as 
características físicas, geológicas e hidrogeológicas do ambiente, uma vez que estas áreas apresentam risco de 
acidentes geológicos e ainda risco de contaminação dos aqüíferos subterrâneos. 
As conseqüências principais do uso e da ocupação desordenado de áreas cársticas, apontadas por VESTENA, 
KOBIYAMA e SANTOS (2002), são: as mudanças rápidas nos regimes hidrológicos superficiais e subterrâneos 
(como o desaparecimento de fontes, a diminuição na vazão dos cursos de água, e inundações), 
impermeabilização do solo, vibrações (que induzem aos acidentes geotécnicos, como subsidências e colapso de 
solo e rocha), e poluição rápida do aqüífero. 
Os autores afirmam que geralmente as áreas cársticas são ocupadas de forma desordenada e quando a 
ocupação está vinculada a algum tipo de planejamento, este desconsidera as características físicas, geológicas 
e hidrogeológicas do ambiente. 
OLIVEIRA (1997 apud VESTENA; KOBIYAMA; SANTOS, 2002) destaca que muitas vezes as planícies cársticas 
por se mostrarem com topografia favorável a ocupação, tornam-se convidativas e atraentes para a ocupação 
urbana, porém a topografia encobre a complexidade da dinâmica do ambiente cárstico, as estruturas 
subterrâneas, como cavidades e cavernas, e zonas de extrema sensibilidade. Porém, como afirma GASPARIN 
(2009), as porções rebaixadas da paisagem cárstica (que são porções atraentes a ocupação) quando são 
ocupadas podem apresentar comportamentos geotécnicos indesejáveis. 
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VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) salientam que as áreas cársticas são naturalmente susceptíveis a 
colapso9 e subsidência10, tanto do solo quanto da rocha, processos que são decorrentes do estágio evolutivo das 
formas cársticas; e que o uso e a ocupação antrópica nas áreas cársticas altera o meio abiótico e biótico, a 
qualidade dos recursos naturais e ainda pode acelerar os riscos potenciais que essas áreas apresentam, que 
são colapsos e subsidências. 
VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) salientam que os colapsos e as subsidências são decorrentes do 
estágio de evolução do modelo cárstico, e também do grau de dissolução da rocha, ligados à evolução de 
cavidades no subsolo, que podem ocasionar riscos e prejuízos, não apenas econômicos, pois quando essas 
áreas são ocupadas podem prejudicar e colocar em risco vidas humanas. Os autores afirmam que os processos 
de colapso e subsidência ocorrem em condições naturais devido à evolução da morfologia cárstica, mas que 
podem ser acelerados ou induzidos por atividades antrópicas. A diferença das causas naturais para as induzidas 
é a velocidade de deflagração dos efeitos que resultam dos processos de dissolução (ALBRECHT, 1996 apud 

VESTENA; KOBIYAMA; SANTOS, 2002). 
Para ilustrar o processo e os resultados desses acidentes geológicos é apresentada a Figura 42, que mostra o 
processo de desenvolvimento de uma subsidência, e a Figura 43, que mostra o processo de desenvolvimento de 
um colapso. Já a Figura 44 e Figura 45 mostram um caso de subsidência no município de Rio Branco do Sul, 
apresentando a evolução das rachaduras do ano de 2008 para 2010. 

FIGURA 42: DESENVOLVIMENTO DE UMA SUBSIDÊNCIA EM TERRENO CÁRSTICO 

 
Fonte: OLIVEIRA (1997 apud GASPARIN, 2009) 

 

                                                           
9 Colapso de solo e rocha = são movimentos bruscos, circulares em forma de cratera e com seção lateral de tronco invertido, a ocorrência não 
necessariamente indica sinais prévios do acidente geológico (VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS, 2002). 
10 Subsidência = são processos lentos de adensamento ou rebaixamento do solo, que causam trincas, rachaduras e desabamentos de pequenas porções 
(VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS, 2002). 
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FIGURA 43: DESENVOLVIMENTO DE UM COLAPSO EM TERRENO CÁRSTICO 

 
Fonte: OLIVEIRA (1997 apud GASPARIN, 2009) 

 
O caso evidenciado na Figura 44 e Figura 45 é decorrente do solapamento das cavidades subterrâneas, 
gerando afundamentos na superfície do terreno, cujas dimensões variam muito e podem propiciar o 
desabamento de construções, rachaduras, além de danos à infra-estrutura enterrada (canos e dutos). 

FIGURA 44: EDIFICAÇÃO SOBRE TERRENO CÁRSTICO COM ESTRUTURA COMPROMETIDA PELO SOLAPAMENTO DE 
CAVIDADE – ANO DE 2008  

 
Fonte: GASPARIN, 2009 
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FIGURA 45: EDIFICAÇÃO SOBRE TERRENO CÁRSTICO COM ESTRUTURA COMPROMETIDA PELO SOLAPAMENTO DE 
CAVIDADE – ANO DE 2010 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

2.2.4.4 Vulnerabilidade à Contaminação das Áreas de Carste 

Com relação a contaminações do aqüífero cárstico, pode-se relacioná-la à ocupação e uso do solo que se faz 
dessas áreas, que, dependendo do grau e tipologia de ocupação, poderá interferir mais ou menos na qualidade 
de suas águas. Dentre as principais fontes de contaminação, citam-se: lançamento de esgotos domésticos e 
industriais; produtos da percolação de resíduos sólidos (chorume); cemitérios (necro-chorume); resíduos e 
produtos oriundos da atividade agrícola (fertilizantes e agroquímicos); ferro velho; postos de combustível, dentre 
outras (GASPARIN, BOLLMANN e SILVA, [2009?] apud MINEROPAR, 2005). 
GASPARIN (2009) salienta ainda que as áreas de recarga do aqüífero devem ser devidamente identificadas e 
protegidas para evitar a contaminação da água. ARAÚJO (2006) afirma que a partir do estudo da COMEC 
(2002), que trata do zoneamento do carste na RMC, as áreas de maior restrição do terreno cárstico passaram a 
ser conhecidas em detalhe, destacando a localização e dimensão dos poljés, aluviões e dolinas, assim como as 
células com potencial hidrogeológico.  
Além de proteger os pontos mais sensíveis do ambiente cárstico, existem outros cuidados que devem ser 
tomados para evitar a contaminação das águas do aqüífero. VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) afirmam 
que a construção de aterros sanitários em áreas cársticas representa um risco potencial para a poluição dos 
recursos hídricos, pois o chorume que é produzido pela deposição do lixo pode atingir com facilidade as águas 
subterrâneas, por meio dos dutos e fissuras presentes nas rochas calcárias. 
O lixão do Limoeiro de Rio Branco do Sul está instalado sobre a Zona de Influência Indireta do aqüífero carste, 
apesar disto tem acesso imediato ao sistema de drenagem para os metacalcários dolomíticos, e ainda tem um 
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dos limites próximo da bacia de drenagem do rio que corre dentro da Gruta da Lancinha (COMEC, 2002). 
Maiores detalhes encontram-se no item de Resíduos Sólidos. Cabe destacar que foi elaborado pela Prefeitura 
Municipal de Rio Branco do Sul (2009), o Diagnóstico Ambiental do Lixão do Limoeiro cujos impactos ambientais 
foram avaliados a partir de metodologia proposta pela CETESB. Os resultados apontam que as condições do 
lixão estão totalmente inadequadas, sem quaisquer mecanismos de controle da qualidade ambiental, e de forma 
arbitrária às legislações vigentes como a Lei Estadual nº 12.493/99; SEMA/IAP/SUDERHSA 01/2006 e normas 
técnicas como a ABNT NBR 10.157/97, dentre outros. 
Além dos problemas causados pela destinação inadequada dos resíduos urbanos, Rio Branco do Sul tem ainda 
a questão do cemitério localizado na área urbana, que está sobre um terreno cárstico. 
De acordo com DOMAKOSKI e REZENDE ([2009?]) as áreas cársticas devem ser monitoradas, especialmente 
aquelas com indústrias, moradias ou cemitérios, mesmo que estejam desativados, pois representam áreas que 
são naturalmente vulneráveis aos impactos ambientais. 
O problema dos cemitérios se concentra na geração de necrochorume, líquido gerado devido à decomposição 
dos cadáveres. Para BARBOSA e COELHO ([entre 2003 e 2010]) o principal risco associado aos cemitérios 
reside em possibilitar a ocorrência ou disseminar doenças a partir de microrganismos, por contato direto (risco 
maior para os funcionários) ou por meio da contaminação de fontes de abastecimento de água para consumo 
humano e corpos d’água nas vizinhanças. É importante salientar que se tratando de uma área cárstica a 
contaminação das águas é um fator de extrema relevância, pois devido às características geológicas, 
especialmente a água do aqüífero pode ser contaminada. 
BARBOSA e COELHO ([entre 2003 e 2010]) afirmam que nas condições usuais é interessante manter uma 
camada de solo não-saturado entre qualquer fonte potencial de contaminação e o aqüífero, pois a condutividade 
hidráulica cai rapidamente, em ordens de grandeza, com a diminuição do grau de saturação. Segundo os 
autores, a partir do momento em que atingirem o lençol freático, as espécies solúveis terão a sua velocidade de 
deslocamento condicionada pela velocidade da água subterrânea. Por outro lado, os compostos voláteis e os 
gases migram mais rapidamente em direção à superfície através do solo não-saturado. 
Considerando que o cemitério da área urbana está em um terreno cárstico, a legislação referente aos cemitérios 
deveria ser criteriosamente respeitada a fim de evitar a contaminação do aqüífero cárstico. Vale ressaltar a 
Resolução CONAMA 335/2003, que no art. 5°, I esclarece que para cemitérios horizontais (que é o caso de Rio 
Branco do Sul) o nível inferior das sepulturas deve estar a uma distância mínima de 1,5m do nível mais alto do 
lençol freático, medido no fim da estação das cheias. E a Resolução SEMA 02/2009 esclarece no § 2° do art. 5° 
que é proibida a implantação de cemitérios em terrenos cársticos. Sendo assim, o cemitério da área urbana 
apresenta um risco do ponto de vista ambiental, devido à alta probabilidade de contaminação do solo e da água, 
e também se mostra em operação fora das exigências legais vigentes. 
De acordo com KOHLER (2001 apud GASPARIN, 2009) outro fator relacionado às zonas de recarga é o uso de 
agroquímicos e fertilizantes nas atividades rurais. GASPARIN (2009) ressalta ainda que além de comprometer 
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a qualidade das águas subterrâneas pelo uso extenso e inadequado de produtos agroquímicos, soma-se a 
retirada excessiva da água para irrigação, que pode contribuir para o rebaixamento do nível freático, o que pode 
facilitar a ocorrência de subsidências, e pode até ocasionar o secamento das ressurgências. 
As atividades agrícolas convencionais associadas à exploração de água para irrigação constituem um grande 
problema para as áreas de carste, pois alteram o ciclo hidrológico, essa alteração ocorre devido ao aumento do 
escoamento superficial, ao transporte de elementos químicos tóxicos à saúde humana, oriundos da aplicação de 
agrotóxicos, como herbicidas, fungicidas e inseticidas na agricultura (VESTENA; KOBIYAMA; SANTOS, 2002). 
Os autores salientam que devido à morfologia das áreas cársticas as águas superficiais carregam consigo os 
agrotóxicos escoando até as dolinas, úvulas e poljés, que representam pontos de contato direto com o aqüífero 
cárstico, resultando em uma contaminação rápida do aqüífero. 
No que se refere às atividades de mineração, GASPARIN (2009) afirma que a mineração de recursos não-
metálicos gera impactos, como alteração do perfil topográfico, desconfiguração da paisagem, impacto visual e 
sonoro, poluição do ar, do solo e da água, e destruição do patrimônio espeleológico; a autora esclarece que as 
atividades de mineração podem comprometer gravemente a estabilidade do ambiente cárstico. 
VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) afirmam que as rochas calcárias e dolomíticas aflorantes constituem 
a matéria-prima para a indústria produtora de cimento, cal e corretivo do solo. Embora seja uma atividade 
atraente, a mineração pode acelerar os acidentes geotécnicos nas áreas cársticas, devido às vibrações 
produzidas pelo uso de explosivos nas pedreiras (VESTENA; KOBIYAMA; SANTOS, 2002). 
OLIVEIRA (1997 apud GASPARIN, 2009) esclarece que as explosões efetuadas nas lavras para o desmonte da 
rocha se propagam pela superfície, e ao atingirem edificações, que estão localizadas nas áreas vizinhas, podem 
causar danos às estruturas e fundações. Além desses danos, o autor salienta que as vibrações podem provocar 
trincas e desestabilizar o teto das cavidades subterrâneas, o que potencializa o risco de abatimentos dos 
terrenos cársticos. A desestabilização das cavidades subterrâneas pode provocar a destruição de cavernas e 
grutas, que poderiam ser exploradas para a atividade turística na região.  
Além dos riscos já expostos, ARAÚJO (2006) atenta que as atividades de mineração apresentam problemas 
relacionados aos resíduos resultantes da exploração mineral, que, entre outros aspectos, podem 
comprometer a saúde da população. De acordo com a COMEC (2002) a indústria mineradora se constitui a 
“quinta maior indústria poluidora, pela média de resíduos por estabelecimento industrial, da Região 
Metropolitana”.  
Ainda se tratando de atividade mineradora, ARAÚJO (2006) e GASPARIN (2009) concordam que o 
desenvolvimento dessa atividade, somado ao processo de urbanização aumenta a demanda pelo uso da água, o 
que conseqüentemente intensifica a extração da água no aqüífero subterrâneo. 
A COMEC (2002) ressalta que um dos aspectos mais problemáticos da exploração do aqüífero é devido à 
“ocorrência de subsidências e recalques, que comprometem o uso da área e acarretam em prejuízos materiais e 
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riscos à população. Sob a perspectiva ambiental, passam a ser um ponto vulnerável de erosão com riscos de 
poluição, podendo alterar o funcionamento do aqüífero”. 
A extração excessiva da água subterrânea pode ocasionar subsidências ou colapsos. VESTENA, KOBIYAMA e 
SANTOS (2002) defendem que a extração de água subterrânea em áreas cársticas deve ser realizada de forma 
ordenada e após estudos adequados do ciclo hidrológico, para se estimar a quantidade e a freqüência da 
retirada da água do aqüífero, já que a extração excessiva acarreta alterações no ciclo hidrológico. 
Outro aspecto relacionado aos riscos geológicos e ambientais das áreas cársticas é apresentado por GASPARIN 
(2009), que atenta para a questão da impermeabilização do solo nas áreas urbanas, alterando a recarga do 
aqüífero o que oportuniza uma recarga em quantidade insuficiente, resultando no rebaixamento do lençol 
freático, comprometendo a disponibilidade hídrica, podendo ocasionar processos de subsidências. 
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2.2.5 Adequabilidade à Ocupação Antrópica 

No que tange a adequabilidade à ocupação antrópica em áreas cársticas, devem ser considerados os riscos 
potenciais e fragilidades dessas áreas, ou seja, a ocupação antrópica não deve ocorrer em áreas que, embora 
planas estão em zonas de influência do carste, pois são áreas de extrema fragilidade ambiental.  
A COMEC (2002) ressalta que as planícies cársticas designam-se por poljés, e que nelas ocorrem diferentes 
estruturas de absorção, como as dolinas. Sendo assim, as planícies em terrenos cársticos não significam 
adequabilidade para ocupação antrópica, pois a sustentabilidade do aqüífero depende da recarga oriunda das 
águas superficiais, que são absorvidas por dolinas, poljés e sumidouros, e quaisquer poluentes líquidos 
derramadas sobre a superfície cárstica encontram facilmente meios de infiltração e atingem o aqüífero. 
Assim, as áreas de contato direto com o aqüífero não devem ser ocupadas, e estruturas morfológicas, como 
dolinas, uvalas e poljés devem ser identificadas e protegidas, para que não sejam ocupadas por quaisquer 
atividades antrópicas a fim de evitar a contaminação do aqüífero. No que se refere ao zoneamento da área 
cárstica, o Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo na Região do Karst na Região Metropolitana de 
Curitiba elaborado pela COMEC, pode ser utilizado como um instrumento de auxilio na determinação de áreas a 
não serem destinadas a ocupação antrópica. 
ARAÚJO (2006) salienta que nas áreas de alta declividade, assim como as faixas de drenagem e dolinas, a 
cobertura vegetal é de extrema relevância no que se refere à proteção dessas áreas, pois evita o processo 
erosivo, o fluxo de sedimentos para os corpos hídricos e a poluição das águas do aqüífero. 
Se tratando da poluição das águas do aqüífero cárstico, é importante ressaltar a inexistência da rede de esgoto 
sanitário no município, que constitui uma grande ameaça ao aqüífero, pois o efluente infiltra-se rapidamente nos 
condutos cársticos, e a ocupação urbana apresenta uma descarga grande e contínua de esgoto. Outro aspecto 
ligado a adequação da ocupação urbana se refere à necessidade de um sistema de drenagem pluvial. A 
COMEC (2002) afirma que em outros países observou-se que nas áreas de ocorrência de carste os sistemas de 
drenagem pluvial não consideram a estrutura diferenciada em que se constitui o carste, e acabam por 
sobrecarregar a capacidade de absorção das dolinas e poljés, o que ocasiona desmoronamentos e subsidências 
nas dolinas e enchentes nas estruturas de poljés. 
As áreas de elevada declividade, potencializam a ocorrência de deslizamentos, especialmente por se tratar de 
um terreno cárstico. As áreas de topo de morros também não devem ser objeto de ocupação antrópica para 
evitar deslizamentos. 
Segundo VESTENA, KOBIYAMA e SANTOS (2002) “o crescimento urbano vem, cada vez mais, impulsionando 
o uso e a ocupação do solo e do subsolo em áreas sujeitas à ocorrência de acidentes geotécnicos, dentre elas 
as áreas cársticas”. Por isso é importante relacionar a ocupação antrópica com a adequabilidade do local 
determinado para este fim. 
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Conforme comentado acima o município de Rio Branco do Sul possui um arcabouço geológico notável pela sua 
complexidade e variedade litológica, o que confere a toda a abrangência do município bem como à área da sede 
urbana características que variam drasticamente de local para local. É necessário então, para afirmar quais 
áreas do município são adequadas para ocupação antrópica, voltar especial atenção a cada unidade de terreno, 
levando-se em consideração a situação de cada local. Para tanto, seria necessária a elaboração de um 
mapeamento em escala de detalhe de toda a sede urbana e seu entorno (que foge ao escopo mínimo do Plano 
Diretor), a fim de caracterizar e descrever cada compartimento geológico e ainda dar enfoque às características 
geotécnicas, identificando os problemas inerentes a cada uma destas unidades. 
Apesar do Mapa Geológico fornecido pela SANEPAR (USHG), na escala 1:15.000,auxiliar na análise integrada 
dos diversos aspectos para subsidiar a proposta de zoneamento, sabe-se que o grau de detalhamento não é 
suficientemente preciso para a adequada tomada de decisão e sim apenas para a indicação das diretrizes de 
ocupação e embasamento da proposta de zoneamento, indicando as áreas mais favoráveis ou passíveis de 
ocupação, tendo em vista a fragilidade ambiental do município e a conformação atual da realidade que se mostra 
de uma ocupação já consolidada. 
O Termo de Referência de elaboração do Plano Diretor Municipal para os aspectos físicos é atendido, porém o 
detalhamento do Mapeamento Geológico-Geotécnico não atende à necessidade que a complexidade de Rio 
Branco do Sul possui em relação ao seu meio físico. Existe uma carência de informações e mapeamentos, 
inclusive das agências estaduais como COMEC e MINEROPAR ou mesmo em trabalhos científicos. Sugere-se, 
assim, que o município realize um mapeamento de risco geológico detalhado, na escala 1:10.000 ou menor, com 
vistas para a adequabilidade dos loteamentos residenciais. 
A MINEROPAR desenvolveu um trabalho de detalhe nesse tipo de estudo em uma área próxima, Almirante 
Tamandaré, porém, não abrangeu a área de Rio Branco do Sul. Esse tipo de mapeamento do meio físico é um 
trabalho que demoraria um mínimo de 6 meses para ser realizado na área da sede e entorno imediato. Já a 
COMEC (2002) destaca que ao longo da estrada Colombo – Rio Branco do Sul, numa extensão prolongando-se 
cerca de 7 quilômetros e uma faixa de cerca de 2 quilômetros de largura apresentam declividades entre 0 e 10%, 
o que representa uma área quase plana atravessando o relevo ondulado da região. Esta situação se mostra 
atraente para ocupação urbana numa primeira análise, mas que se constitui uma zona de recarga de aqüífero 
importante, e assim deveria ser mantida uma baixa densidade demográfica nesse local. 
Por conseguinte, elaborou-se um mapeamento das áreas de suscetibilidade física, detalhadas no item seguinte, 
mediante o cruzamento da declividade com a geologia e posterior análise da ocupação antrópica. Cabe 
ressaltar, que embora a ocupação antrópica seja normalmente atraída por áreas com declividades suaves, na 
sede urbana de Rio Branco do Sul a realidade é outra. Tal mapeamento também irá auxiliar o estabelecimento 
das áreas futuras de expansão e ocupação urbana. 
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2.2.5.1 Suscetibilidade à Degradação Física 

A análise do relevo permite sintetizar a história das interações dinâmicas que ocorreram entre o substrato litólico, 
a tectônica e as variações climáticas. O estudo da conformação atual do terreno permite deduzir a tipologia e 
intensidade dos processos erosivos e deposicionais, bem como a capacidade potencial de uso (SANTOS, 2004). 
A suscetibilidade à degradação do meio físico da sede urbana de Rio Branco do Sul foi elaborada por meio do 
uso de softwares específicos que se utilizam do cruzamento de informações de compartimentos geológicos e 
declividades, sendo estas as principais variáveis:  

 Geologia: Estudos geológicos permitiram a análise de compartimentos específicos da sede urbana de 
Rio Branco do Sul, sendo os níveis de vulnerabilidade classificados em:   

o (1) Baixa Vulnerabilidade: Quartzito Capiru, Quarzito Votuverava, consideradas em 
geral como boas para ocupação urbana, porém devem-se tomar cuidados com os solos 
litólicos e a ausência de solo que podem gerar dificuldades para a instalação de 
infraestrutura. 

o (2) Média Vulnerabilidade: Filito Capiru, Filito Votuverava, geralmente apresentam 
boas condições para ocupação sendo necessários cuidados com os planos de foliação, 
que podem potencializar escorregamentos de solos em declividades acentuadas. 
Também classificados nessa categoria o Xisto Capiru e Xisto Votuverava, merecem 
atenção e alguns cuidados relacionados aos planos de xistosidade que da mesma 
forma podem favorecer escorregamentos em áreas declivosas. 

o (3) Alta Vulnerabilidade: Diques de Diabásio (responsáveis pelo seccionamento dos 
compartimentos hidrogeológicos definindo-os), podem gerar problemas de recalques 
em fundações e dificuldades de instalação de infraestrutura enterrada. Os Mármores 
Calcíticos e Dolomíticos que constituem áreas cársticas contêm cavernas e dolinas e 
a evolução natural do terreno ocasiona afundamentos. Áreas de recarga de aqüíferos, 
que resultam em risco elevado de problemas geotécnicos e de contaminação de 
aqüíferos.  

 Declividade: As declividades no município foram agrupadas da seguinte maneira para o cruzamento de 
dados: 

o (1) Baixas declividades: de 0 a 20 %; 
o  (2) Médias declividades: de 20 a 30 %  
o (3) Altas declividades: acima de 30%. 

 
A partir do cruzamento das informações acima, gerou-se uma matriz com valores, em que cada malha contém 
um código onde a centena representa o compartimento geológico, a dezena representa as classes de 
declividade, tendo como resultado os aspectos geoambientais do município de Rio Branco do Sul, 
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principalmente com vistas à susceptibilidade a deslizamentos de encostas, afundamentos e problemas 
geotécnicos, conforme Mapa 11. 
A suscetibilidade à degradação do meio físico foi subdividida em três classes, quais sejam: alta, média e 
baixa suscetibilidade à degradação do meio físico, sendo: 

 Áreas de Alta Suscetibilidade: representam todas as áreas de ocorrência de declividades acima de 30% 
(suscetíveis a fenômenos erosivos devido ao escoamento superficial e deslizamentos) para qualquer 
compartimento geológico. Independente da declividade são considerados também extremamente 
suscetíveis os Diques de Diabásio e os Mármores Calcítico e Dolomítico (áreas cársticas), por serem de 
alta fragilidade ambiental (afundamentos). Os Xistos Capiru e Votuverava e Filitos Capiru e Votuverava 
apresentam riscos em declividades acentuadas de 20 a 30%, sendo assim considerados nesta categoria, 
por sua potencialidade a deslizamentos.  

 Áreas de Média Suscetibilidade: correspondem às regiões com declividades médias (10 a 20%) para 
compartimentos geológicos como Filitos Capiru e Votuverava e os Xistos Capiru e Votuverava, por 
apresentarem maiores riscos com o aumento das declividades. Para os Quartzitos Capiru e Votuverava 
(áreas caracterizadas como de baixa fragilidade) são estabelecidos como de média suscetibilidade as 
regiões com declividade de 20 a 30%. 

 Áreas de Baixa Suscetibilidade: correspondem às áreas que apresentam declividades menos acentuadas 
com compartimentos que não apresentam grandes riscos relacionados à suscetibilidade física, como por 
exemplo os Quartzitos Capiru e Votuverava (baixa suscetibilidade para 0 a 20% de inclinação). 
Compartimentos como Xistos e Filitos Capiru e Votuverava se apresentam com a mesma classificação 
apenas para baixas declividades (0 a 10%). 

Desta forma, como exemplificado acima, a consultoria, com base nos parâmetros adotados, definiu uma matriz 
de cruzamento que definiu a suscetibilidade física do município em alta, média e baixa, como demonstra o 
Quadro 5. 

QUADRO 5: MATRIZ DE SUSCETIBILIDADE FÍSICA 

COMPARTIMENTOS 
GEOLÓGICO 

DECLIVIDADES 

0 a 5 %  5 a 10 % 10 a 20 %  20 a 30 %  > 30 %  

Diques de Diabásio 
     

Filito Capirú 
     

Filito Votuverava 
     

Mármore calcítico 
     

Mármore dolomítico 
     

Quartzito Capirú 
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COMPARTIMENTOS 
GEOLÓGICO 

DECLIVIDADES 

0 a 5 %  5 a 10 % 10 a 20 %  20 a 30 %  > 30 %  

Quartzito Votuverava 
     

Xisto Capirú 
     

Xisto Votuverava 
     

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
NOTA: 
 Alta suscetibilidade 
 Média suscetibilidade 
 Baixa suscetibilidade 
 
 
A partir do Mapa 11, resultante da matriz de suscetibilidade, é possível verificar o quão a grave é a situação de 
suscetibilidade do município. O mapa gerado, a partir da metodologia apresentada, identifica como de alta 
suscetibilidade a maior parte do território urbano, visto que a maior parte da sede está sobre área cárstica, onde 
se caracteriza por apresentar cavernas e dolinas e a evolução natural do terreno ocasiona afundamentos, 
trazendo um risco elevado de problemas geotécnicos e de contaminação de aqüíferos. Tem-se ainda, na área 
urbana os diques diabásicos, que seccionam os compartimentos hidrogeológicos, podendo gerar problemas de 
recalques em fundações e dificuldades de instalação de infraestrutura enterrada.  Somando, ainda a todos as 
condicionantes apontadas acima, verifica-se que grande porção da sede também se encontra em área de 
declividades acentuadas. 
Adiante será tratado especificamente no item 3.2.7 um cruzamento de informações obtidas na análise de 
suscetibilidade física com as características de uso e ocupação do solo urbano.  
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22..33  RReeccuurrssooss  MMiinneerraaiiss  

São partes integrantes do setor mineral de uma região ou município, suas potencialidades, as áreas em 
pesquisa e produção, suas empresas, mercados e legislações a ele relacionadas.  
Para a caracterização do setor mineral do município de Rio Branco do Sul, procedeu-se o levantamento da 
situação legal dos títulos minerários ativos perante o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).  
As principais substâncias minerais solicitadas em Rio Branco do Sul para pesquisa e ou lavra, cadastradas no 
DNPM são calcáreos (mármores) e dolomitos. Porém, também estão registrados vários processos que envolvem 
as substâncias; argila (diversos tipos), filito, talco, ferro, caulim, saibro, areia, feldspato, água mineral, barita, 
gnaisse, limonita, fosfato, ilmenita e minério de cobre. 
O Anexo 01 apresenta os 286 processos de mineração ativos do município, destacando o número do processo, 
a nominação dos titulares, a fase do processo e os títulos sob os quais as áreas estão oneradas, bem como 
substâncias relacionadas a cada processo. 
Cerca de 60% do território municipal de Rio Branco de Sul é ocupado por processos de mineração, ver Mapa 12. 
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Como pode ser constatado no Anexo 01, dos 286 processos de mineração existentes, 77 estão enquadrados no 
Regime de Concessão de Lavra, 13 correspondem a processos de Requerimento de Pesquisa e 42 no de 
Requerimento de Lavra. Existem 113 processos enquadrados no regime de Autorização de Pesquisa e 34 
processos estão em disponibilidade. 
O registro das noções básicas sobre legislação mineral e recuperação ambiental se presta a subsidiar as 
autoridades municipais, sobre suas competências e obrigações para com o setor mineral. Recomenda-se a 
estas, estreita vigilância no cumprimento da legislação, pois os bens minerais constituem patrimônio da 
sociedade. Desta forma, além de coibir as lavras clandestinas, o município deve manter um cadastro das 
empresas produtoras de bens minerais, uma vez que a comunidade local deve ser recompensada 
financeiramente pelo retorno em impostos, pelos minerais extraídos do município. 
Compete à Prefeitura Municipal fiscalizar e exigir os títulos mencionados em conjunto com as Licenças 
Ambientais inerentes a cada área de extração, viabilizando, deste modo a harmonia entre as glebas minerais e a 
comunidade, promovendo assim melhor qualidade de vida. Além disso, com a atual obrigatoriedade das 
empresas produtoras de bens minerais pagarem "royalties" (Compensação Financeira pela Exploração de 
Minério - CFEM) pela sua produção, espera-se que a municipalidade motive-se para exigir que as empresas 
regularizem sua situação. 
A MINEROPAR elaborou um resumo da legislação vigente denominado Mineração Regularizada - Manual de 
Orientação, que é distribuído às Prefeituras Municipais do Estado com o objetivo de informar sobre os aspectos 
legais da mineração. Recomenda-se assim que a atual gestão obtenha tais informações uma vez que existem 
muitas áreas de exploração mineral em Rio Branco do Sul, clandestinas, dispersas por todo o município. 
 

2.3.1 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 

Instituída pela Lei Federal no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, a CFEM é devida pelos detentores de direitos 
minerários, em decorrência da exploração dos recursos minerais para fins de aproveitamento econômico. Para 
os minérios regidos pelo sistema de licenciamento, é calculada sobre o valor de 2% do faturamento líquido, 
considerado como tal o valor de venda do produto mineral, deduzidos os impostos incidentes na 
comercialização, bem como as despesas com transporte e seguro. 
Quando não ocorre a venda, porque o produto mineral é consumido, transformado ou utilizado pelo próprio 
minerador, considera-se então como valor para efeito de cálculo da CFEM a soma das despesas diretas e 
indiretas ocorridas até o momento da utilização do produto mineral.  
Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 12% para a União, 23% para o Estado e 65% para o 
município produtor. Considera-se como município produtor aquele no qual ocorre a extração da substância 
mineral. Caso a área licenciada abranja mais de um município, deverá ser preenchida uma guia de recolhimento 
para cada município, observada a proporcionalidade da produção efetivamente ocorrida em cada um deles. 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
96 
  
 

O recolhimento da CFEM deverá ser efetuado mensalmente até o último dia útil do segundo mês subseqüente 
ao fato gerador, nas agências do Banco do Brasil, por meio da guia de recolhimento/CFEM 
 

22..44  ÁÁgguuaa  

O complexo hidrográfico do Estado do Paraná abrange dois grandes sistemas: a Bacia Atlântica, cuja área 
representa apenas 7,3% do território paranaense e a Bacia do Rio Paraná, cujos rios penetram para o interior do 
continente, desaguando no oceano Atlântico pela foz do Rio da Prata, percorrendo aproximadamente de 2.500 
km (COMEC, 2002). A Figura 46 apresenta as bacias hidrográficas do Estado do Paraná. 
Segundo a COMEC (2002) os maiores gradientes fluviais da Bacia do Rio Ribeira em relação aos da Bacia do 
Rio Iguaçu provocaram, ao longo do tempo geológico, o recuo de cabeceiras do Ribeira em detrimento da Bacia 
do Rio Iguaçu. 
Segundo MONTEIRO (2006) a geomorfologia da Bacia Sedimentar do Paraná apresenta leve inclinação para o 
oeste e sudoeste, o que influencia para que a maioria dos rios do Primeiro Planalto sejam endorréicos, ou seja, 
corram para o interior do continente, dirigindo-se para a escarpa Devoniana. Esta escarpa tem como função 
gerar a Bacia do Rio Açungui, que desloca as águas para o norte, na Bacia do Rio Ribeira, que corre em direção 
ao Estado de São Paulo (MAACK, 1981 apud MONTEIRO, 2006). 
O município de Rio Branco do Sul está totalmente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira, que 
apresenta área de 9.129 km² no Estado do Paraná (SUDERHSA, 2006). 
De acordo com RIO BRANCO DO SUL (2009) um dos principais rios da área é o Rio Abaixo, de caráter 
secundário, e os outros cursos d’água são os Ribeirões Rio Branco e Capiru, sendo tributários de afluentes do 
Rio Açungui. 

FIGURA 46: BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ  

 
Fonte: ECOTÉCNCIA, 2009. Modificado de SUDERHSA, 2006 
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O município de Rio Branco do Sul pode, portanto ser subdividido em quatro Regiões Hidrográficas (Mapa 13), 
cada qual com seus afluentes que compõem as sub-bacias, sendo estas: 

 Região Hidrográfica do Rio Açungui e Curriola: O Rio Açungui intercepta o município na porção 
noroeste, passando pelo distrito de Açungui. O Rio Curriola é um importante afluente do Rio Açungui, 
que percorre o município no sentido noroeste-sudeste;  

 Região Hidrográfica do Rio Piedade: Estabelece parte do limite com o município de Cerro Azul, tendo 
como principais tributários os rios: Bromado, Caetê e Votuverava; 

 Região Hidrográfica do Rio Santana: Constitui um dos afluentes do rio Piedade e se direciona para o 
interior da região hidrográfica no sentido sudeste. Alguns de seus afluentes são: Rio São Pedro, e 
Ribeirão da Lança; 

 Região Hidrográfica do Rio Abaixo: Região Hidrográfica que comporta a sede urbana e rios como: Rio 
Rancharia e Tacaniça. 

 
A área urbana apresenta várias nascentes dentro de seu perímetro, alguns apresentam trechos canalizados. 
Dentre os rios presentes no território urbano, destacam-se: 

 Afluente do Rio Rancharia interceptando a sede na porção nordeste; 
 Afluente do Rio Abaixo, passando pela região centro-norte, denominado Rio Rosinha; 
 O Rio Tacaniça que passa pelo Jardim Garcia, percorrendo próximo à Votorantim e o bairro Tacaniça 

dos Falcões; 
 Rio Santaria que corta diagonalmente no sentido noroeste-sudeste a sede urbana. 
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2.4.1 Hidrogeologia 

Além do potencial hídrico representado pela rede de drenagem superficial, existem os reservatórios 
subterrâneos, que se configuram em grande alternativa para o abastecimento, caracterizando-se como reserva 
estratégica. A hidrogeologia estuda a movimentação, qualidade, volume e distribuição das águas subterrâneas 
relacionando o tipo de solo com a capacidade de absorção de água. 
No contexto regional de Rio Branco do Sul são identificados quatro sistemas aqüíferos principais, denominados: 
Cristalino, Karst, Fissural Indiferenciado e aluviões, que podem ter reflexos locais no condicionamento das águas 
na área de pesquisa (RIO BRANCO DO SUL, 2009). Esses sistemas aqüíferos são caracterizados em função do 
tipo de permeabilidade, grau de confinamento, mineralização e condutividade das águas além da quantidade das 
reservas de água armazenadas e vazões médias de exploração; e os parâmetros hidráulicos, como vazão 
específica e transmissividade, são variáveis nestes sistemas e devem ser considerados com critério em cada 
estudo em função da grande ansitropia regional imposta pelos diques de diabásio/dolerito que cortam a região, 
sobre tudo no sistema carste (RIO BRANCO DO SUL, 2009). 
As unidades aqüíferas do Estado do Paraná são apresentadas na Figura 47. Nesta figura pode-se perceber que 
o município de Rio Branco do Sul se concentra em duas unidades aqüíferas, a saber: Karst e Pré-Cambriana. 

FIGURA 47: UNIDADES AQÜÍFERAS DO PARANÁ 

 
Fonte: ITCG, 2009. 
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2.4.1.1 Unidade Aqüífera Pré-Cambriana 

Este aqüífero compreende as rochas gnáissico-migmatíticas do Embasamento Cristalino, nas quais o 
armazenamento de água subterrânea está condicionado ao maior ou menor desenvolvimento das fraturas ou 
sistemas de fraturas que afetaram essas rochas.  
Levantamentos de campo e estudos fotogeológicos revelam que os sistemas de fraturas dominantes na área da 
RMC estão dispostos nas direções preferenciais N30º-50ºW, N40º-60ºE e N-S.  
O aqüífero cristalino fraturado, encontra-se coberto por um manto de intemperismo de espessura variável - em 
geral entre 5 e 20 m - que lhe confere, localmente, características confinantes ou semi-confinantes, favorecendo 
por outro lado condições para uma recarga contínua do sistema através da drenagem vertical descendente. 
Apesar dessas condições, o aqüífero cristalino, por sua própria natureza, não oferece condições de 
armazenamento de volumes consideráveis de água subterrânea, muito embora, em situações especiais - com 
zonas de fraturas desenvolvidas e abertas - seja possível obter-se poços com vazões excepcionais da ordem de 
100 m³/h. 
Admite-se para a área aproximada da ocorrência 7.540 km², um potencial hidrogeológico de 5,6 L/s/km². 
(SUDERHSA, 2007). Sua abrangência pode ser visualizada na Figura 48. 

FIGURA 48: UNIDADE AQÜÍFERA PRÉ-CAMBRIANA.  

 
Fonte: Modificado de SUDERHSA, 2007 
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2.4.1.2 Unidade Aqüífera Carste 
Atualmente, o termo é utilizado para designar “as áreas calcárias ou dolomíticas que possuem uma topografia 
característica, oriunda da dissolução de tais rochas.” (CHRISTOFOLETTI, 1980). 
O aqüífero carste está diretamente relacionado à existência de rochas carbonáticas, cujo poder de dissolução 
permite a formação de cavidades onde a água fica alojada e seu armazenamento é favorecido pela presença de 
limitantes impermeáveis como as rochas do embasamento cristalino e cristas de filitos e quartzitos, com direção 
NE-SW. Os diques de diabásio, cuja direção preferencial é NW-SE, seccionam transversalmente todas estas 
estruturas, criando assim células aproximadamente losangulares, com comportamento hidrogeológico similar 
entre si. Ao contrário dos demais aqüíferos, apresenta a característica peculiar de variação de volume de 
armazenamento, ao longo do tempo, através do consumo da massa carbonática pelos processos de dissolução. 
(SUDERHSA, 2007) 
No contexto geral da Região Metropolitana de Curitiba, o compartimento qualifica-se por aptidão natural para 
exploração da água subterrânea para abastecimento público, uso agrícola com cinturão verde e reflorestamento, 
bem como exploração mineral do calcáreo, sendo inadequado para assentamento urbano adensado (LISBOA, 
1997), cuja abrangência pode ser visualizada na Figura 49. 

FIGURA 49: UNIDADE AQÜÍFERA CARSTE 

 
Fonte: Modificado de SUDERHSA, 2007 
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2.4.1.3 Compartimentos Hidrogeológicos para Abastecimento Público 
Atualmente a SANEPAR vem desenvolvendo estudos, na área da sede urbana de Rio Branco do Sul, para o 
aproveitamento das águas subterrâneas provenientes das células com comportamento hidrogeológico similar 
nesse contexto cárstico. Em função desses estudos a SANEPAR - USHG desenvolveu um mapeamento 
geológico na escala 1:15.000, o qual foi cedido e reproduzido por meio do Mapa 14. 
Nesse sentido, a SANEPAR - USHG definiu regiões, isto é, os compartimentos hidrogeológicos de interesse 
para abastecimento público da sede municipal que deverão ser contemplados nas propostas de zoneamento 
como áreas de manancial a serem preservadas e evitando-se ou restringindo a ocupação sobre elas. 
Os compartimentos hidrogeológicos expostos no Mapa 14 são os seguintes: 
 

 Compartimento a continuar abastecimento: compreende células em que o aproveitamento da água 
subterrânea já vinha sendo efetuado através da captação de poços tubulares profundos (PTPs). 

 Compartimento imediato: compreende as células definidas para a instalação de novos PTPs, que 
devem ser utilizadas assim que o sistema for implantado. 

 Compartimento futuro: compreende as células pretendidas para a expansão do sistema de 
abastecimento à medida que a demanda do sistema exigir a integração. 
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2.4.1.4 Outorgas 

De acordo com Instituto das Águas do Paraná (2009) qualquer interferência que se pretenda realizar na 
quantidade ou na qualidade das águas de um manancial necessita de uma autorização do Poder Público. A 
Outorga é o ato administrativo mediante o qual o Poder Público outorgante faculta ao outorgado o uso de 
recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. Destina-se a 
todos que pretendam utilizar11, para as mais diversas finalidades, as águas de um rio, lago ou mesmo de águas 
subterrâneas. 
Há no território municipal de Rio Branco do Sul 45 pontos destinados ao consumo de recursos hídricos 
outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (antiga SUDERHSA), que podem ser visualizados no Mapa 15. 
Destes, 05 são operados pelo Instituto das Águas do Paraná, voltados ao abastecimento humano; 26 para a 
indústria; 08 são para agropecuária; 04 administrados pela Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul; 01 para 
comércio e/ou serviço; e 01 para outras12, conforme Figura 50 (Instituto das Águas do Paraná, 2009). 

 

FIGURA 50: GRÁFICO DAS TIPOLOGIAS DE CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS OUTORGADOS PELO INSTITUTO DAS 
ÁGUAS DO PARANÁ 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010 
 
A Tabela 2, abaixo, apresenta as principais características de cada ponto outorgado, sendo que cada número 
constante da Tabela 2 corresponde ao respectivo ponto demarcado no Mapa 15, sendo assim possível sua 
identificação espacialmente. 

Dentre a tipologia de manancial requerido para outorga verifica-se que há o predomínio de poços, 
correspondendo a 40,91% do total das outorgas, seguido pelos rios ou córregos (34,09%) e pelas minas 
(25,00%). 

                                                           
11 Os usos mencionados referem-se à captação de água para o abastecimento doméstico, para fins industriais ou para irrigação; ao lançamento de 
efluentes industriais ou urbanos, à construção de obras hidráulicas como barragens e canalizações de rio, ou, ainda, à serviços de desassoreamento e de 
limpeza de margens (Instituto das Águas do Paraná, 2009). 
12 A classificação “outras” significa pessoas físicas (Instituto das Águas do Paraná, 2009). 
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TABELA 2: PONTOS DE CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS OUTORGADOS PELO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ 
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Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010 
NOTA: 
Dados disponibilizados em junho de 2010 
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2.4.1.5 Carste 
De acordo com a cartilha da SANEPAR, os aqüíferos cársticos são encontrados em aproximadamente 12% da 
superfície terrestre, e estima-se que quase 25% da população mundial sejam abastecidas com água deste tipo 
de manancial. Ainda com base na cartilha, as principais áreas cársticas situam-se no sul da China, Europa 
Ocidental, Mediterrâneo, Estados Unidos e no Caribe. 
A COMEC (2002) afirma que o Aqüífero Carste da RMC “ocorre em metacalcários dolomíticos, intercalados 
entre camadas de filitos e quartzitos, constituindo um conjunto de rochas que foi submetido a intenso 
dobramento e falhamento, resultando em fraturamento generalizado em toda a sua área de ocorrência”.  
É interessante reafirmar que o carste ocorre devido à dissolução da rocha carbonática, e é esta dissolução que 
possibilita a entrada de água para alimentar o aqüífero. A estrutura geológica do carste faz com que a circulação 
da água ocorra predominantemente por circulação interna, que se dá por meio de pontos de absorção, como 
fissuras, dolinas, uvalas e poljés; nesses pontos as águas superficiais “desaparecem” e voltam “reaparecem” na 
superfície em pontos diferentes por meio de fontes ou ressurgências, esses pontos podem estar próximos ou 
não ao ponto de desaparecimento (CHRISTOFOLETTI, 1980 apud ARAÚJO, 2006). O “desaparecimento” das 
águas faz com que a drenagem seja predominantemente vertical e subterrânea (como mostra a Figura 51), 
resultando quase que na completa ausência de cursos d’água superficiais (OLIVEIRA, 1997 apud ARAÚJO, 
2006; BIGARELLA; BECKER; SANTOS, 1994 apud GASPARIN, 2009). 
Já nas regiões em que ocorrem rochas carbonáticas impuras ou intercaladas por rochas não carbonáticas, os 
corpos hídricos superficiais são mais freqüentes (UNESCO, 2001 apud GASPARIN, BOLLMANN, SILVA [2009]). 

FIGURA 51: REPRESENTAÇÃO DA HIDROLOGIA EM TERRENOS CÁRSTICOS 

 
Fonte: GEOSCAPE NANAIMO (2007 apud GASPARIN, 2009)  
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Como apresentado anteriormente e de acordo com a cartilha da SANEPAR, o carste integra formações 
geológicas constituídas por rochas frágeis (calcários), por rochas mais resistentes (filitos e quartzitos), e por 
rochas mais recentes, que são diabásios. Visto que os diques de diabásio se constituem fronteiras praticamente 
impermeáveis, e as massas carbonáticas apresentam excelentes condições de permeabilidade, o contexto 
morfoestrutural do carste é formado por uma compartimentação, denominada célula (LISBOA; BONACIM, 1995 
apud ARAÚJO, 2006), que é apresentada na Figura 52. 

FIGURA 52: CÉLULA DO CARSTE 

 
Fonte: ARAÚJO, 2006 

 
As células do carste podem agir como pontos de recarga, sendo assim se mostram capazes de absorver 
qualquer elemento poluidor que seja transportado pela água das chuvas, o que exige que a ocupação seja 
controlada nas áreas de influência direta do carste, assim como a drenagem superficial e o esgotamento 
sanitário das áreas de influência indireta (ARAÚJO, 2006). 
A recarga do aqüífero cárstico é proveniente de águas superficiais, e é realizada por sumidouros, dolinas e 
poljés (as áreas onde essas morfologias cársticas existem são chamadas de Zonas de Influência Direta do 
Aqüífero); os sumidouros são formas abertas que se conectam diretamente com o aqüífero, as dolinas 
apresentam-se como depressões de solo permeável, geralmente em forma de cones de base circular de 
diversos diâmetros, os poljés apresentam diversas estruturas de absorção, incluindo as dolinas. A recarga do 
aqüífero se dá ainda de forma difusa, que ocorre em toda a área dos metadolomitos (COMEC, 2002). 
Esses pontos de recarga além de alimentar o aqüífero podem ser considerados pontos de poluição, uma vez que 
os pontos de recarga da zona de influência direta se conectam diretamente com o aqüífero, comprometendo a 
qualidade da água armazenada. 
A COMEC (2002) afirma que os metacalcários dolomíticos exibem extrema fragilidade devido às características 
que possuem, seja em termos de agentes poluidores, seja em termos geotécnicos, qualquer poluente derramado 
sobre sua superfície de ocorrência, encontra diversas vias de infiltração e atinge facilmente o aqüífero. Devido a 
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esta característica ARAÚJO (2006) afirma que as áreas de carste possuem uma excelente estrutura 
armazenadora de água que pode ser facilmente contaminada por ação de despejo de efluentes domésticos e 
industriais. 
 

22..55  VVeeggeettaaççããoo  

A seguir são apresentados os principais aspectos da vegetação da região de Rio Branco do Sul, contemplando o 
enquadramento fitogeográfico regional e a cobertura vegetal. 

2.5.1 Enquadramento Fitogeográfico Regional 

Geograficamente, o Estado do Paraná é caracterizado por uma grande diversidade de microambientes, os quais 
se diferenciam pelos fatores climáticos, edáficos, geomorfológicos e altimétricos. A vegetação natural que é 
observada nos diferentes locais retrata, de certa forma, a interação destes fatores ambientais, podendo até 
mesmo ser considerada como um indicador para os mesmos (IAP, 2002). 
No Estado do Paraná, segundo o sistema de classificação do ITCG (2010) os principais tipos de formações 
fitogeográficas são as descritas no Quadro 6. 

QUADRO 6: FORMAÇÕES FITOGEOGRÁFICAS DO PARANÁ 

Floresta Estacional Semidecidual 
 (Floresta Fluvia Subcaducifólia) 

Formação Pioneira com Influência Fluvial (Várzeas do 
rio Paraná) 

Aluvial 
Montana 

Submontana 

Floresta Ombrófila Densa 
(Floresta Atlântica)  

Altomontana 
Aluvial e Terras Baixas  

Montana  
Submontana 

Floresta Ombrófila Mista 
(Floresta com Araucária, Mata dos Pinhais) 

Altomontana (Mata dos Pinhais) 
Aluvial (Formação Pioneira de Influência Fluvial) 

Montana 
Submontana 

Formações Pioneiras: 
Com influência Marinha (Vegetação de Duna e 
Restinga); 
Com influência Fluviomarinha (Manguezal); 
Com Influência Fluvial (Caxetal, Taboal, etc.). 

Savana Arborizada Cerrado 
Estepe Gramíneo-Lenhosa Campo Natural 

Fonte: ITCG, 2010 
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Rio Branco do Sul está enquadrado na classificação Floresta Ombrófila Mista com as subclassificações 
Montana, Altomontana e uma pequena porção na região norte Aluvial, segundo o ITCG (2010) (Figura 53).  
A descrição de ambas as classificações ocorrem a seguir. 

 
FIGURA 53: FORMAÇÕES FITOGEOGRÁFICAS DE RIO BRANCO DO SUL 
Fonte: ITCG, 2010 
 

2.5.1.1 Floresta Ombrófila Mista 

Segundo IBGE (1992) o conceito de Floresta Ombrófila Mista deriva da mistura da flora tropical (afro-brasileira) e 
temperada (austral-antártica), definindo padrões fisionômicos típicos, em zona climática pluvial. Também 
conhecida como Floresta com Araucária devido à presença de Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná ou 
araucária), o qual domina o dossel e caracteriza fisionomicamente esta formação florestal. Não é uma formação 
homogênea e contínua, mas formada por múltiplas associações e agrupamentos que se encontram em 
diferentes estágios de sucessão, cada um composto por espécies características. 
São quatro as tipologias desta formação vegetacional, para a faixa de latitude entre 16o e 24o latitude Sul, que, 
segundo hierarquia topográfica, refletem diferentes fisionomias, de acordo com as variantes altitudinais (IBGE, 
1992): 

 Floresta Ombrófila Mista Aluvial, em terraços antigos situados ao longo dos flúvios. 
 Floresta Ombrófila Mista Submontana, de 50 até mais ou menos 400 m de altitude. 
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 Floresta Ombrófila Mista Montana, de 400 até mais ou menos 1.000 m de altitude. 
 Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana, situados a mais de 1.000 m de altitude. 

 
Apesar da Floresta Ombrófila Mista não receber influência direta do oceano, tem igualmente chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, compondo um ambiente bastante úmido. A diferenciação climática, determinante 
para a florística, é a ocorrência regular de geadas (RODERJAN et al., 2002). 
A manta orgânica é normalmente espessa, influenciada pelas baixas temperaturas, mesmo a produção de 
serrapilheira sendo menor do que na Floresta Ombrófila Densa, porque a matéria orgânica é decomposta com 
maior dificuldade. Pode-se dizer que a A.angustifolia prefere solos com nível freático pouco profundo, sendo as 
encostas mais povoadas pelo gênero Podocarpus (HUECK, 1953). 
Nas porções do Primeiro Planalto Paranaense, local onde se encontra o Município de Rio Branco do Sul, esta 
tipologia florestal é representada por três formações distintas de acordo com critérios altitudinais e fisionômicos: 
“Aluvial”,  “Montana” e “Altomontana” (Figura 53).   
O Quadro 7 apresenta a relação das principais espécies vegetacionais ocorrentes na Floresta Ombrófila Mista 
no Paraná. 

QUADRO 7: ESPÉCIES VEGETAIS DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO PARANÁ 
Espécie Nome Científico Espécie Nome Científico 

justicia-vermelha Justicia brasiliana   Tillandsia recurvata  
justicia-rosa Justicia carnea cravo-do-mato Tillandsia stricta 

  Bomarea edulis cravo-do-mato Tillandsia tenuifolia 
bugreiro Lithraea brasiliensis barba-de-velho Tillandsia usneoides  

bugreirinho Lithraea molleoides   Vriesea friburgensis 
aroeira-mansa Schinus terebinthifolius   Vriesea guttata  

ariticum Annona cacans   Vriesea platynema 
embira Duguetia lanceolata   Vriesea reitzii  

envira-preta Guateria australis   Vriesea X morreniana  
ariticunzinho Rollinia emarginata   Wittrockia cyathiformis  

envira Rollinia sylvatica flor-de-maio Hatiora gaertneri  
congonha Ilex brevicuspis cacto-de-árvore Hatiora salicornioides 

congonha-graúda Ilex dumosa conambaia Lepismium cruciforme 
orelha-de-mico Ilex microdonta conambaia Lepismium houlletianum 

erva-mate Ilex paraguariensis conambaia Lepismium lumbricoides 
caúna-da-serra Ilex taubertiana conambaia Lepismium warmingianum 

caúna Ilex theezans conambaia Rhipsalis baccifera  
antúrio Anthurium gaudichaudianum  cacto-de-árvore Rhipsalis camposportoana  

  Asterostigma lividum cacto-de-árvore-miúdo Rhipsalis cereuscula 
costela-de-adão Philodendron bipinnatifidum cacto-de-árvore Rhipsalis floccosa  

imbé Philodendron loefgrenii cacto-de-árvore Rhipsalis nevesarmondii  
embaubarana Oreopanax fulvum  cacto-de-árvore Rhipsalis teres  

pinheiro  Araucaria angustifolia  pimenteira Capsicodendron dinisii  
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Espécie Nome Científico Espécie Nome Científico 
butiá Butia eriospatha  cancorosa-graúda Maytenus aquifolium  

guaricana Geonoma schottiana  periquiteira Maytenus evonymoides  
jerivá Syagrus romanzoffiana periquiteira-miúda Maytenus glaucescens  

carandaí Trithrinax brasiliensis espinheira-santa Maytenus ilicifolia  
  Asplenium clausenii  coração-de-bugre Maytenus robusta  
  Asplenium gastonis carne-de-vaca Clethra scabra  
  Asplenium incurvatum  amarelinho Terminalia australis  

vassourinha Baccharis dracunculifolia trapoeraba Tradescantia fluminensis  
vassourinha Baccharis semiserrata   Tripogandra diuretica  

carqueja Baccharis trimera  erva-de-passarinho Griselinia ruscifolia  
pente-de-macaco Pithecoctenium crucigerum  vassourinha Baccharis uncinella 
pente-de-macaco Pithecoctenium dolichoides  sucará Dasyphyllum brasiliense  
pente-de-macaco Pithecoctenium echinatum  guaiapá Dasyphyllum tomentosum  
cipó-de-são-joão Pyrostegia venusta  vassoura Eupatorium tremulum 

ipê-amarelo Tabebuia alba cambará Gochnatia polymorpha 
ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha  vassourão-preto Piptocarpha angustifolia  
samambaia Blechnum binervatum pau-toucinho Piptocarpha axillaris 

xaxim-do-banhado Blechnum brasiliense  vassoura Piptocarpha regnellii  
  Aechmea cylindrata  vassoura-branca Piptocarpha sellowii 

pé-de-pombo Aechmea distichantha  vassourão-branco Vernonanthura discolor 
  Aechmea recurvata  azedinha Begonia cucullata  
  Bilbergia nutans begonia Begonia similis  
  Tillandsia crocata  são-joão Berberis laurina 

cravo-do-mato Tillandsia geminiflora cipó-de-flor-roxa Clytostoma binatum 
  Tillandsia linearis carobinha Jacaranda puberula  
  Tillandsia mallemontii    

 Fonte: BLUM (2009) 

 
Inicialmente a FOM ocupava, no Paraná, uma extensão de 73.780 km2, recobrindo cerca de 37% da superfície 
do Estado (MAACK, 1981) e abrigando uma grande diversidade de espécies. Porém, desde o século XVIII, vem 
sofrendo intensa devastação, que se acentuou no começo do século passado até a década de 60. Atualmente, 
somando-se os três Estados do Sul, restam cerca de 10% de florestas manejadas e cerca de 2% de florestas 
originais dessa fitofisionomia (KOCH, 2002). Segundo dados de Britez et al. (2000) e Castella & Britez (2004), no 
Estado do Paraná resta menos de 1% de composições da FOM em estágio avançado. Dentre as principais 
ameaças a esta formação florestal, estes autores citam: a extração de madeira, as queimadas, a substituição da 
flora original pelo plantio de espécies exóticas (culturas agrícolas ou florestais), a pressão urbana e a ocupação 
de terras por movimentos sociais. 
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2.5.2 Cobertura Vegetal 

A cobertura florestal da região é bastante reduzida, restando apenas alguns pequenos fragmentos da vegetação 
nativa original, na maioria dos casos, totalmente degradados. Entretanto, existem algumas áreas contíguas de 
floresta relativamente bem conservadas, que estão situadas principalmente na parte leste do município, essas 
formações pontuais devem-se ao fato da região apresentar um terreno bastante acidentado, dificultando a sua 
exploração para fins agropecuários.  
Tal situação pode ser comprovada através da Figura 54, onde são ilustradas as áreas com cobertura vegetal no 
Município de Rio Branco do Sul, segundo dados do site da MINEROPAR. 

FIGURA 54: COBERTURA VEGETAL EM RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: modificado de MINEROPAR, 2010. 

 
O impacto de atividades como a mineração e a própria exploração direta dos recursos florestais, tiveram grande 
influência nesta transformação. O tipo florestal dominante na região caracterizava-se por ser de riqueza 
pungente e, do ponto de vista madeireiro, possuidor de vastos estoques. Espécies como a Araucaria angustifolia 

(Pinheiro) e a Ocotea porosa (Imbuia), ofereciam oportunidades comerciais lucrativas, que pela exploração não 
planejada, acabou por depauperar os recursos antes existentes. 
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O grau de isolamento dos fragmentos florestais é bastante acentuado, comumente sendo encontradas áreas 
separadas entre si por vários quilômetros. Nota-se ainda a generalizada ausência de cobertura florestal junto aos 
corpos d’água, que segundo a legislação vigente, é considerada como Área de Preservação Permanente (APP) 
e desta forma protegida.  
Da falta de vegetação ciliar, tem-se acentuada dificuldade de conexão dos fragmentos entre si, o que é 
evidentemente negativo à dinâmica e à perpetuidade dos ecossistemas florestais.  Mesmo a conexão com as 
áreas florestais mais próximas é dificultada pela necessidade de transposição das áreas de agricultura e de 
estradas. 
O processo de fragmentação ocorrido tem aliado ainda problemas inerentes ao isolamento no que tange a 
manutenção dos próprios fragmentos. O efeito de bordadura pode ser observado e evidenciado por um tipo de 
vegetação limítrofe de menores dimensões, normalmente composto por espécies pioneiras e/ou secundárias, 
incluindo algumas herbáceas e arbustivas. Os ventos que penetram no fragmento tendem a alterar as condições 
micro-climáticas locais, aumentando a incidência luminosa e a temperatura, reduzindo a umidade e, finalmente, 
tornando as espécies de grande porte mais susceptíveis a queda ou quebra por efeito dos ventos. 
Os fragmentos florestais remanescentes sofrem de forma recorrente pressão no sentido de sua redução para o 
aumento da área agrícola. As formas mais comuns neste sentido são a redução direta da área florestal por 
desmatamento, queimadas e ainda a destinação destes locais para o pastoreio, que gradualmente tende a 
reduzir a regeneração natural e do componente herbáceo, arbustivo e arbóreo de baixas dimensões.  
Outra forma de utilização do solo que vem crescendo bastante no Município de Rio Branco do Sul são os 
reflorestamentos, por todo o município verificam-se locais de plantio de Pinus e Bracatinga. 
Na região central do município há concentração do maior número de reflorestamentos (Figura 54), mas também 
é possível observar o incremento desse tipo de cultura nas demais localidades do município. 

FIGURA 55: EXEMPLO DA PRESSÃO ANTRÓPICA A REMANESCENTES FLORESTAIS EM RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA 2010 
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No município de Rio Branco do Sul verificam-se diversos fragmentos isolados que variam segundo a diversidade 
e especialidade das espécies, de acordo com os grupos de associações vegetais abaixo ilustrados: 

 Espécies Pioneiras – espécies menos exigentes, com crescimento rápido; 
 Espécies Secundárias Iniciais – necessitam de alguma matéria orgânica no solo; 
 Espécies Secundárias Tardias – desenvolve-se em ambientes com estágios médios de regeneração; 

 
As áreas antes desprovidas de vegetação e que começam a serem povoadas por pioneiras rasteiras são 
denominadas como sistema secundário de ocupação (IBGE, 1992). Essas se caracterizam pelo baixo número de 
espécies associadas e por não recobrirem totalmente a superfície ocupada. Este tipo de vegetação avança em 
terrenos geralmente desprovidos de matéria orgânica e apresentam um estrato herbáceo raleado, composto 
principalmente por Poáceas e Ciperáceas. Em áreas de queimadas surge a samambaia (Pteridium aquilinum) 
que é uma pteridófita muito agressiva. 

FIGURA 56: EXEMPLO DE ÁREAS EM FASE INICIAL DE SUCESSÃO VEGETACIONAL – RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA 2010 

 
Quanto às espécies arbustivas, antes esparsas, dominam o ambiente, sendo a área ocupada pela copa dos 
arbustos passa a ser maior que a ocupada pelas plantas rasteiras. Nesta fase começam a aparecer os primeiros 
indivíduos de porte arbóreo, porém isolados e em estágios iniciais de desenvolvimento, caracterizando a 
passagem do estágio vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração, que apresenta fisionomia 
campestre, para o estágio vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, que apresenta fisionomia 
arbustiva tendendo para arbórea. 
As áreas caracterizadas como vegetação secundária em estágio inicial de regeneração começam a apresentar 
maiores teores de matéria orgânica com o domínio de espécies arbóreas pioneiras, formando um estrato arbóreo 
de baixo porte. Existe ainda um estrato arbustivo, que vai sendo formado por espécies diferentes das heliófilas 
pioneiras, e outro herbáceo que apresenta também uma especialização por níveis de insolação, competição e 
matéria orgânica.  
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A regeneração de indivíduos arbóreos fica mais complexa, ocorrendo no decorrer do desenvolvimento o 
aparecimento de espécies secundárias tardias, que são mais exigentes, ocupando e dominando o estrato 
arbustivo. A diversidade de espécies começa a crescer com a presença de camboatá, uvarana, pau-sangue num 
primeiro estágio e, a seguir outras árvores como guaçatunga, o ingá, além das canelas do gênero Ocotea e 
Nectandra, dentre outras. 
Com o aumento do porte e da diversidade de espécies começam a ocorrer fases de transição entre a vegetação 
secundária em estágio inicial de regeneração e a vegetação secundária em estágio intermediário de 
regeneração (Figura 57) onde as espécies secundárias tardias começam a dominar o dossel superior da 
vegetação ocorrendo a substituição gradativa das espécies pioneiras por outras mais exigentes.  

FIGURA 57: EXEMPLOS DE ÁREAS EM FASE INTERMEDIÁRIA DE SUCESSÃO VEGETACIONAL – RIO BRANCO DO SUL 

   

 
Fonte: ECOTÉCNICA 2010. 

 
Este estágio só tem seu fim quando a floresta atinge o estágio denominado vegetação secundária em estágio 
avançado de regeneração (Figura 58) que apresenta o equilíbrio das formações originais. A floresta caminha 
para o equilíbrio, ocorrendo uma associação de espécies mais valiosas que as que vão sendo dominadas e 
eliminadas, surgindo por vezes algumas pioneiras remanescentes como a aroeira e a corticeira. 
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FIGURA 58: EXEMPLO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO 

 
Fonte: ECOTÉCNICA 2010. 
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333...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAAIIISSS   

 
Em relação aos aspectos territoriais, neste capítulo apresentam-se as principais características gerais da 
demografia; uso e ocupação do solo urbano (contemplando o perímetro urbano, bairros, zoneamento vigente e 
parcelamento do solo urbano); tipologias de uso; áreas verdes urbanas; habitação; preço da terra; uso e 
ocupação do solo rural; paisagem rural e potencial turístico do município de Rio Branco do Sul. 
 

33..11  DDeemmooggrraaffiiaa  

Demografia pode ser entendida como a ciência que estuda a dinâmica populacional humana, tendo seu foco 
voltado ao estudo das populações humanas, em que são verificadas as taxas de natalidade, mortalidade 
imigração e emigração de uma região, dentre outros, possibilitando às políticas públicas o direcionamento dos 
recursos necessários para o atendimento das necessidades básicas da população.  
A dinâmica demográfica das regiões metropolitanas do Brasil aponta para um desaceleramento do crescimento 
populacional. Inicialmente a Região Metropolitana de Curitiba foi caracterizada pelo seu processo de forte 
adensamento o que ocasionou o fenômeno da conurbação urbana. Em um processo de estabilização, a RMC 
teve seu crescimento reduzido, conforme apresentado na Tabela 3, sendo que entre os anos de 1991 e 1996, 
sua taxa de crescimento anual foi de 3,32%, e referente ao intervalo entre os anos 1996 e 2000 a taxa 
apresentada foi de 2,87%.  
Rio Branco do Sul especificamente apresenta peculiaridades em sua dinâmica populacional em comparação ao 
contexto da RMC, apresentando índices negativos e de 1996 a 2000 a taxa de crescimento foi de 6,03%. 

TABELA 3: TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL POR PERÍODOS 
Taxa de Crescimento Anual 

Ano 1970/80 1980/91 1991/96 1996/00 

RMC 5,44 2,90 3,32 2,87 

Rio Branco do Sul 2,37 -1,29 -3,36 6,03 
Fonte: IPPUC, dados sobre a RMC 
 
 

Segundo dados dos censos demográficos realizados pelo IBGE e apresentados na Tabela 4, verifica-se que Rio 
Branco do Sul sofreu as conseqüências de migração de uma parcela da população rural para a sede urbana, em 
concordância com o fenômeno de êxodo rural, de contexto nacional e mais evidente nas regiões metropolitanas. 
Porém como afirmado anteriormente, a dinâmica populacional de Rio Branco do Sul apresenta situações 
peculiares em relação ao contexto metropolitano. Do ano de 1980 a 1991 o crescimento absoluto foi de 20,55% 
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com um incremento da população urbana na ordem de 64,57%. Para a Contagem da População realizada no 
ano de 1996 houve uma queda brusca no número de habitantes rio-branquenses. Tal fato ocorreu devido ao 
desmembramento de Itaperuçu no ano de 1992, ocasionando em um decréscimo populacional de 39,39%. O 
Censo Demográfico realizado no ano de 2000 aponta um crescimento de 26,4% com incremento tanto da 
população residente na área urbana quanto na área rural, o mesmo ocorre para a Contagem da População em 
2007, porém de forma mais contida, com aumento absoluto da população de 7,3%.  

TABELA 4: EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 
 ANO 

1980 1991 1996 2000 2007 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

14.410 17.357 23.714 14.582 15.401 7.811 20.049 9.292 21.356 10.130 

TOTAL 31.767 38.296 23.212 29.341 31.486 
Fonte: IPARDES, 2010 
 
Na Figura 59 fica ilustrada graficamente a proporcionalidade de população residente na área urbana e rural ao 
longo dos anos tratados. Observa-se o aumento progressivo da população urbana até 1996, apresentando 
desde então poucas alterações. 

FIGURA 59: GRÁFICO DA RELAÇÃO ENTRE AS POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS 

 
Fonte: elaborado por Ecotécnica, baseado em IPARDES (2010). 

 
O gráfico apresentado na Figura 60 demonstra a evolução populacional de Rio Branco do Sul entre 1980 e 2007, 
com crescimento progressivo desde a Contagem da População realizada em 1996. 
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FIGURA 60: GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado por Ecotécnica, baseado em IPARDES (2010). 

 
O município tem população predominantemente jovem, conforme dados do Censo 2000 do IBGE. Tal fato é 
bastante característico de regiões em desenvolvimento, que por conseqüência apresenta baixa população idosa. 
A faixa etária predominante no município é a entre 5 e 09 anos, seguida da faixa etária de 15 e 19 anos. A 
população de 0 a 24 anos representa aproximadamente 54% da população, conforme apontado na Figura 61.  

 FIGURA 61: GRÁFICO DA PIRÂMIDE ETÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, PARA O ANO DE 2000 

 
Fonte: IPARDES, 2010 

 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
121 

  
 

3.1.1 Projeção da População 

A institucionalização do planejamento em nível municipal em bases mais técnicas tem gerado uma demanda por 
informações sócio-demográficas cada vez mais abrangentes, em escopo, e mais detalhadas em escala 
geográfica. Dentre essas informações demandadas, vêm ganhando destaque as projeções demográficas, pois a 
definição sobre volume e espacialização dos investimentos em geral requerem um conhecimento 
circunstanciado da dinâmica de crescimento (ou decrescimento) das distintas zonas e bairros do município 
(JANNUZZI, 2002).  
A taxa de crescimento geométrico populacional geral de Rio Branco do Sul (IBGE, 2000) é de 0,7%, sendo que 
para a população urbana especificamente apresenta taxa de 0,62% e rural 0,89%. 
Devido à importância do cálculo de projeções demográficas, insere-se aqui a projeção populacional de Rio 
Branco do Sul para os próximos 20 anos, utilizando-se para essa finalidade a fórmula explicitada abaixo, 
seguindo a metodologia do IBGE, cujos resultados de projeção estão demonstrados na Tabela 5.  
 
 
Sendo: 
Pp= população futura 
P= população atual 
I= taxa de crescimento geométrica anual 
n= número de anos 
 

TABELA 5: PROJEÇÃO POPULACIONAL – CENÁRIO FUTURO DE RIO BRANCO DO SUL 
 ANO  

 2000* 2010 2015 2020 2025 2030 

População Urbana (projetada) 20.049 20.173 20.806 21.459 22.132 22.827 

População Rural (projetada) 9.292 10.153 10.613 11.093 11.596 12.121 

TOTAL 29.341 30.326 31.419 32.522 33.728 34.948 
*CENSO 2000 - IBGE 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 baseado em IBGE 2000 
 
 
Conclui-se então que o crescimento populacional para os próximos 20 anos será pequeno, com aumento 
absoluto da população de 19,1%, chegando a 22.827 habitantes na área urbana. A área rural com taxa de 
crescimento pouco maior terá um crescimento de 40,4%.  Portanto, a projeção populacional traz uma reflexão 
quanto ao futuro do município no sentido de nortear seu desenvolvimento. Não obstante, o poder público, por 
meio de ações, muitas previstas no Plano Diretor Municipal, deverá realizar incentivos econômicos para atração 
de empreendimentos e habitantes ao município e mesmo assegurar a permanência de sua população atual no 
campo, evitando o êxodo rural e assim, reverter a taxa de crescimento para um montante positivo.  
 

nIPPp )1(* +=
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3.1.2 Densidade Demográfica 

Densidade demográfica ou populacional é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do 
território, geralmente expressa em habitantes por quilômetro quadrado (km²).  
Conforme dados do IBGE (2007) o município de Rio Branco do Sul apresenta uma baixa densidade 
demográfica, de 38,07 hab/km² (para o ano de 2007), estando abaixo da densidade do estado (51,45 hab/km²). 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007) subdividiu o município em 50 setores censitários, 
sendo 23 setores rurais (Mapa 16) e 27 setores urbanos (Mapa 17). 
A partir da Tabela 6 pode-se verificar a população residente em cada setor censitário e sua respectiva densidade 
demográfica.  
Dos setores urbanos, 23 correspondem à sede urbana de Rio Branco do Sul, com o maior adensamento 
populacional do município. De uma maneira geral a porção norte da sede é caracterizada por ser uma região 
mais adensada, sendo o setor 18 o mais povoado do município, onde hoje se situa a Vila São Pedro. A região 
com densidade mais baixa na sede urbana é a região do Jardim dos Minérios, onde está implantada a 
Votorantim. 

TABELA 6: DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR SETORES CENSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL (2007) 

 Setores Censitários (1) Habitantes por setor Área 
(km²) 

Densidade Demográfica 
(hab/km²) 

SE
DE

 U
RB

AN
A 

412220605000001 1399 0,26 5.380,77 

412220605000002 640 0,47 1.361,70 

412220605000003 837 1,48 565,54 

412220605000004 565 0,27 2.092,59 

412220605000005 922 0,19 4.852,63 

412220605000006 1319 0,87 1.516,09 

412220605000007 1206 0,52 2.319,23 

412220605000008 1585 1,43 1.108,39 

412220605000009 654 1,54 424,67 

412220605000010 451 1,26 357,94 

412220605000011 275 3,91 70,33 

412220605000012 1062 0,17 6.247,06 

412220605000013 1474 0,18 8.188,89 

412220605000014 680 0,14 4.857,14 

412220605000015 810 0,09 9.000,00 

412220605000016 1102 0,12 9.183,33 
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 Setores Censitários (1) Habitantes por setor Área 
(km²) 

Densidade Demográfica 
(hab/km²) 

412220605000017 874 0,12 7.283,33 

412220605000018 1787 0,13 13.746,15 

412220605000019 1155 1,43 807,69 

412220605000020 970 3,31 293,05 

412220605000021 677 0,15 4.513,33 

412220605000022 703 1,41 498,58 

412220605000023 136 1,70 80,00 
DISTRITO 

DE 
AÇUNGUI 

412220610000001 73 0,69 105,79 

 
ÁR

EA
 R

UR
AL

 
 

412220610000002 422 32,66 12,92 

412220610000003 424 25,50 16,63 

412220610000004 346 19,13 18,09 

412220605000024 320 20,75 15,42 

412220605000025 173 19,58 8,83 

412220605000026 420 55,37 7,58 

412220605000027 684 54,16 12,63 

412220605000028 295 35,78 8,24 

412220605000029 645 38,28 16,85 

412220605000030 484 26,19 18,48 

412220605000031 446 33,34 13,37 

412220605000032 347 59,37 5,84 

412220605000033 150 53,79 2,79 

412220605000034 244 34,07 7,16 

412220605000035 253 54,93 4,61 

412220605000036 373 35,38 10,54 

412220605000037 45 16,76 2,68 

412220605000038 331 39,46 8,39 

412220605000039 529 30,80 17,17 

412220605000040 256 26,59 9,63 
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 Setores Censitários (1) Habitantes por setor Área 
(km²) 

Densidade Demográfica 
(hab/km²) 

412220605000041 141 25,77 5,47 

412220605000042 211 5,66 37,28 

412220605000043 307 12,16 25,25 

412220605000044 1460 10,66 136,96 

412220605000045 643 1,67 385,03 

412220605000046 181 18,22 9,93 
Fonte: IBGE – Contagem Populacional 2007 

 
 (1) Código dos setores censitários conforme classificação do IBGE 
 Refere-se aos setores classificados como Urbanos (IBGE) 
 Refere-se aos setores classificados como Rurais (IBGE) 
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33..22  UUssoo  ee  OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo  UUrrbbaannoo  

O processo de desenvolvimento urbano observado no Brasil, nas últimas décadas, tem-se mostrado 
excessivamente rápido e desordenado, propiciando o aparecimento de uma série de problemas urbanísticos e 
ambientais. Aliado a esse aspecto é freqüente a ausência de planejamento urbano para orientar e disciplinar a 
expansão demográfica e o uso e ocupação do solo. Tal situação é agravada pela falta de políticas claras e 
objetivas de desenvolvimento, tanto de ordem físico-territorial como econômica ou social. 
O município de Rio Branco do Sul também se insere nesse atual contexto urbano e o Plano Diretor pode 
contribuir para revertê-lo. Como instrumento político e normativo da administração pública, o PDM não tem o 
poder de resolver por si só, problemas estruturais. No entanto, pode ser peça fundamental no esforço coletivo 
para a resolução de graves problemas urbanos e pode se tornar um real instrumento de planejamento e gestão 
local. 
Segundo IPARDES (2010), o grau de urbanização de Rio Branco do Sul é de 68,33% (para o ano de 2000), 
sendo a área urbana responsável por exercer o papel de centro referencial do município, com destaque para os 
setores de serviços e indústria (principalmente do calcário e cimento).  
O município de Rio Branco do Sul apresenta poucas normatizações legais, ou as que existem não são 
cumpridas, de modo a disciplinar e direcionar o desenvolvimento municipal, em especial, voltadas ao 
ordenamento do espaço urbano e demais questões urbanísticas e de obras em geral. 
Cabe reforçar aqui que Rio Branco do Sul já foi objeto de alguns disciplinamentos territoriais e do 
estabelecimento de diretrizes urbanísticas e ambientais pela COMEC, porém, não chegaram a ser aprovados em 
âmbito municipal e, por conseguinte, não foram aplicadas. Ainda, foi iniciado no ano de 2003 pela empresa 
SEPLAN Serviços e Planejamento S/C Ltda. o Plano Diretor Municipal, mas este não foi concluído. 
 

3.2.1 Limite Territorial e Perímetro Urbano 

Os limites físicos tanto da área territorial municipal de Rio Branco do Sul quanto da área urbana (perímetro) são 
objeto de algumas divergências de entendimento.  
O PARANACIDADE, responsável pela supervisão deste PDM e pelo fornecimento das bases cartográficas não 
dispõe do limite municipal de Rio Branco do Sul. Consultou-se então o ITCG para comprovação e averiguação 
do limite utilizado pela Prefeitura Municipal e verificaram-se diferenças de traçado na porção sul, conforme ilustra 
o Mapa 18. O limite oficial do ITCG (também utilizado pelo IBGE) é menor que o utilizado pela prefeitura. Essa 
incompatibilidade traz prejuízos uma vez que afeta algumas localidades rurais até então pertencentes a Rio 
Branco do Sul e mantidas por esse município. Porém, a partir da real apuração do limite e aceitação daquele 
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definido pelo ITCG as localidades podem estar dentro do território dos municípios de Colombo ou Bocaiúva do 
Sul. 
Diante do exposto e do fato da administração pública não reconhecer o limite municipal do ITCG, foi utilizado 
para todos os mapas temáticos do presente diagnóstico o limite reconhecido pelo município. 
Igualmente ocorre com o perímetro urbano, o qual é estabelecido legalmente pela Lei Municipal nº 484, 
publicada em 30 de dezembro de 1998, que apesar de não possuir uma descrição clara, a equipe técnica 
municipal não o reconhece, fazendo uso de um polígono retangular (afetando assim delimitações como os 
limites de bairros, dentre outros). Contudo, não forram encontradas quaisquer referências legais para tal 
polígono. Assim sendo, a delimitação do perímetro urbano utilizada para o presente diagnóstico segue o limite 
traçado pela COMEC em 1997, bastante próximo do descrito na supracitada lei. 
Portanto, a área urbana de Rio Branco do Sul encontra-se na porção sudoeste do município ao longo da rodovia 
estadual PR-092, perfazendo uma área de 14,22 km². Na porção noroeste há o Distrito de Açungui, conforme se 
pode visualizar no Mapa 18. 
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3.2.2 Bairros 

A sede urbana de Rio Branco do Sul está passando por um processo de subdivisão de bairros, sendo que 
alguns já foram aprovados em lei. Cabe destacar que a Figura 62, abaixo apresenta a delimitação preliminar 
digitalizada pela consultoria com base em dados fornecidos pela Prefeitura e, portanto, passíveis de alteração 
tanto dos limites físicos quanto de nomenclatura. 
Há um total de 24 bairros, conforme Quadro 8. 

QUADRO 8: RELAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE URBANA 
Bairros Urbanos 1 

São Pedro Racharia 

Madre Jardim Garcia  

Itucuri Pedro 

Mina Saiva Vila Buava 

Vila Abrão Centro 

Nossa Senhora de Fátima Nodari I 

Papanduva Nodari II 

Natânia São Luiz 

Jardim dos Minérios Tacaniça dos Falcões 

Vila Velha Vila Ricarda 

Albarana Santaria 

Johnson Toquinhas 2 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
NOTA: 
1 Trata-se ainda de uma relação preliminar de bairros e ainda não há Lei Municipal regulamentando todos os bairros. 
2 Bairro que apresenta quase sua totalidade fora do perímetro urbano. Contudo, quando da reformulação da Lei de Perímetro haverá sua 
inserção na área urbana. 
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FIGURA 62: DELIMITAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em Prefeitura Municipal, 2010 
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3.2.3 Zoneamento  

Rio Branco do Sul possui a Lei Municipal nº 482, de 30 de novembro de 1998 (RIO BRANCO DO SUL, 1998), 
que dispõe sobre o zoneamento do uso do solo urbano da sede municipal, estabelecendo além das zonas, 
parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo como número de pavimentos, coeficiente de 
aproveitamento, recuos frontais e laterais, dentre outros. O lote mínimo estabelecido pela citada lei é de 360 m², 
exceto para a porção industrial que é de 5.000 m² e para a zona de restrição a ocupação que é de 10.000 m², 
conforme Tabela 7.  Não foi localizado pelo município o anexo do mapa de zoneamento. 
O zoneamento é assim composto por: 

 Zona Central; 
 Zona de Uso Misto; 
 Zona de Ocupação Orientada; 
 Zona de Expansão Urbana; 
 Zona Industrial Especial; 
 Zona de Indústrias e Serviços; 
 Zona de Restrição à Ocupação. 

TABELA 7: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA A ÁREA URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 
Zona Testada 

(m) 
Área do 
lote (m²) 

Número de 
pavimentos 

Coeficiente de 
aproveitamento 

Taxa de 
ocupação 

(%) 

Recuo 
frontal 

(m) 

Recuo 
lateral 

(m) 

Zona Central 12(1) 360 4 3,00 75 5 1,50(5) 

Zona de Uso 
Misto 

12(1) 360 2 1,00 50 5 1,50(5) 

Zona de 
Ocupação 
Orientada 

12(1)(2) 360(1)(2) 2 1,00 50 5 1,50(5) 

Zona de 
Expansão 
Urbana 

12(1)(3) 360(4) 2 1,00 50 5 1,50(5) 

Zona Industrial 
Especial 

40(1) 5.000 - - 20 10 5,00 

Zona de 
Indústrias e 
Serviços 

20(1) 2.000 - 1,00 50 10 2,00 

Zona de 
Restrição à 
Ocupação 

50(1) 10.000 2 0,10 10 20 5,00 

Fonte: Anexo – Tabela 1 da Lei Municipal nº 482/98 (RIO BRANCO DO SUL, 1998). 
 
(1) Os projetos de parcelamento do solo dependerão de laudos geotécnico, geológico e geofísico que comprovem as condições de 
ocupação do terreno. 
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(2) Área sujeita a diretrizes específicas para aprovação de projetos de loteamento de acordo com a localização e as características do 
terreno com a anuência prévia dos órgãos estaduais ambiental e metropolitano. 
(3) Serão admitidas testadas de no mínimo dez metros, em loteamentos destinados a habitação de interesse social, efetuados por 
Companhias de Habitação. 
(4) Serão admitidos lotes com área mínima de 200 m², em loteamentos destinados a habitação de interesse social, efetuados por 
companhias de habitação. 
(5) Recuo lateral somente se houver aberturas. 
 
 

3.2.4 Uso do Solo Atual 

Apesar da sede urbana possuir um zoneamento disciplinado legalmente, conforme indicado no item anterior, 
verifica-se que na prática o uso do solo foi se conformando de maneira arbitrária à lei, sem planejamento e 
controle. 
O uso do solo atual da sede urbana configura-se pela ocupação residencial em quase todo o perímetro urbano, 
com a existência ainda de algumas áreas verdes. Ao longo das vias principais como a Carlos Cavalcanti 
(também denominada de Cel. Carlos Pioli), Padre Ribeiro, Domingos de Faria e Sete de Abril é bastante 
evidente o uso pelo comércio e serviços de pequeno e médio porte. Na porção sul, há áreas industriais, 
principalmente ao longo da rodovia estadual PR-092 e algumas áreas de extração de calcário. E a porção oeste 
é praticamente toda voltada à produção de cimento, onde se localiza a fábrica da Votorantim Cimentos. Ainda, 
são evidentes cinco focos de invasão em áreas públicas, cujo detalhamento está no item seguinte. 
A Figura 63 a seguir, gerada a partir de análise de imagem aérea, observa-se manchas de uso antrópico, que se 
subdividem em: pastagens e agricultura dentro da sede urbana, que representam cerca de 32% da área 
delimitada pelo perímetro urbano; as áreas de solo exposto e algumas áreas de atividades relacionadas à 
mineração, corresponde a 17%; áreas urbanizadas com infraestrutura e ocupações antrópicas representam 
aproximadamente 18% da sede. Ainda estão destacadas as regiões com vegetação arbórea esparsas em toda a 
região analisada, predominando na região oeste da sede urbana, próxima à Votorantim. Ressalta-se aqui que as 
áreas de vegetação arbórea apontadas variam entre matas nativas e de reflorestamento.  
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FIGURA 63: USO DO SOLO ATUAL DA SEDE URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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3.2.5 Parcelamento do Solo Urbano 

O parcelamento do solo urbano, de acordo com a Lei Federal nº 6.766/79 (BRASIL, 1979), é realizado através 
de loteamento13 ou desmembramento. Rio Branco do Sul possui sua Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 
481/98.  
Atualmente, segundo informações da Prefeitura Municipal, a sede urbana de Rio Brando do Sul apresenta 78 
loteamentos, conforme relação da Tabela 8, sendo possível apenas a espacialização de 46, constantes do Mapa 
19, com auxílio da equipe de cadastro técnico municipal, uma vez que a prefeitura não dispõe de dados digitais.  
Apenas a Planta Jardim Albarana é regular, isto é, aprovada pela COMEC e todos os demais loteamentos são 
irregulares, ou seja, a prefeitura não possui documentos do processo de aprovação, porém, de acordo com 
informações da própria prefeitura houve a participação desta nos processos de implantação desses loteamentos. 
Exceção da Vila Costa, que está atualmente em processo de instalação, de forma clandestina, como demonstra 
a Figura 64. Os demais loteamentos estão todos consolidados. 
Sob o ponto de vista urbanístico, os problemas dos loteamentos, de modo geral, referem-se à implantação 
irregular (o módulo dos lotes, diretriz viária, documentação, instalação em altas declividades e topos de morro), 
precariedade de infra-estrutura urbana e saneamento, tendo como conseqüência prejuízos ambientais, 
urbanísticos, colocando em risco a salubridade e integridade física da população. 
Quanto aos vazios urbanos verificam-se diversas áreas desocupadas na malha consolidada devendo ser 
incentivada sua ocupação de acordo com os parâmetros urbanísticos legalmente definidos e o respeito às áreas 
reservadas ao Poder Público Municipal.  

FIGURA 64: VISTA DA VILA COSTA EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

                                                           
13 Loteamentos são considerados como a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes (Lei nº 6.766/79). 
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TABELA 8: RELAÇÃO DOS LOTEAMENTOS URBANOS 
RELAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS 

1 ALCEBIADES MULLER DE CRISTO 40 JOÃO ALBERTO FILUZ 

2 ANTONIO TEIXEIRA DE BARROS (1) 41 JOÃO BRANDT 

3 ARISTIDES DOS SANTOS (1) 42 JOSÉ BUENO DE FREITAS 

4 BENEDITO LILIES TEIXEIRA I 43 JOSÉ LINO DO NASCIMENTO (1) 

5 BENEDITO LILIES TEIXEIRA II 44 LUIZ MERCILIO COSTA 

6 BENJAMIN BURIGO 45 MANOEL ARTIGAS 

7 BERTOLDO SOUZA ROSA (1) 46 MAX GOLDESTEIN PACIORNICK (1) 

8 BONIFÁCIO M. DE ALMEIDA I (1) 47 NHO CIDOCA (1) 

9 BONIFÁCIO M. DE ALMEIDA II (1) 48 Nª Sª DE FÁTIMA 

10 C.C.P.R.B 49 Nª Sª DO AMPARO 

11 DANIEL BUENO DE FREITAS 50 PEDRO WOSCH 

12 DARCY RIEIRO DE CRISTO 51 PRESTES 

13 DINARTE PEDROSO (MATOSO) 52 RECORD 

14 ELIZETE ROCHA (1) 53 SANTARIA I 

15 ESPIDIO COSTA (1) 54 SANTARIA II 

16 ESTEVÃO NEPOMUCENO 55 SANTO ANTÔNIO 

17 EUGENIO NOVAK (1) 56 SÃO PEDRO II (1) 

18 FAMILIA SILVA 57 VALDOMIRO XEM 

19 FLAVIO JHONSSON I (1) 58 VILA ABRÃO 

20 FLAVIO JHONSSON II (1) 59 VILA BUAVA 

21 GERTRUDES FARIA I (1) 60 VILA COSTA (1) (3)  

22 GERTRUDES FARIA II (1) 61 VILA FROMA 

23 JARDIM CASTRO ALVES (1) 62 VILA NODARI 

24 JARDIM DOS MINÉRIOS 63 VILA PAPANDUVA II 

25 JARDIM FRANCISCO NODARI 64 VILA PAPANDUVA II 

26 JARDIM GARCIA (1) 65 VILA RICARDA (1) 

27 JARDIM ITACURI (1) 66 VILA TACANIÇA 

28 JARDIM JOÃO MALTACA 67 VIRGINIO FERRO (BAIDO?) (1) 

29 JARDIM MARLI DO ROCIO (1) 68 WINKERT 
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RELAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS 

30 JARDIM PARAISO (1)  69 PARAISO II 

31 JARDIM PEDRO WOCH II (1) 70 LA SANTA (1) 

32 JARDIM SANTA TEREZINHA I (1) 71 JARDIM ALBARANA 

33 JARDIM SANTA TEREZINHA II (1) 72 NATANEA 

34 JARDIM SÃO GABRIEL (1) 73 VILA COSTA (SADI COSTA) 

35 JARDIM SÃO JORGE 74 JOÃO ANTONIO MORAES (1) (2) 

36 JARDIM SÃO JOÃO BATISTA 75 MOACIR JOSÉ NODARI (1) (2) 

37 JARDIM SÃO JOSÉ (1) 76 JARDIM SANTO ANTÔNIO (1) (2) 

38 JARDIM SÃO LUIZ I (1) 77 RECORD (1) (2) 

39 JARDIM SÃO LUIZ II (1) 78 ADÃO LESNIOVISKI (1) (2) 

  79 ANTÔNIO SOUZA ROSA (1) (2) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
 
NOTA: 
(1) Loteamentos espacializados pela consultoria para o Plano Diretor Municipal com auxílio na equipe de cadastro técnico 
(2) Loteamentos atualizados e espacializados pela consultoria para o Plano Diretor Municipal com auxílio na equipe de cadastro técnico 
(3) Vila Costa em processo de instalação, sem consentimento da Prefeitura 
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3.2.5.1 Invasões 

Na sede urbana de Rio Branco do Sul há 06 (seis) focos de invasão identificados em áreas públicas dos 
seguintes loteamentos: Nossa Senhora de Fátima (Figura 65), Jardim Froma (Figura 66), fundos do CAIC 
(Figura 67), Jardim Record (Figura 68), Vila Ricarda (Figura 69) e São Luiz (Figura 70), totalizando mais de 300 
famílias, sendo o CAIC o responsável pelo maior número de famílias nessa situação. E ainda há 1 (um) foco de 
invasão em área particular (São Luiz) na confluência do rio Santaria com o Tacaniça (final da Rua Ermínio de 
Moraes). Destaca-se ainda que ao longo da ferrovia (faixa de domínio), há algumas ocupações. 
A Tabela 9 elenca o loteamento e o quantitativo de famílias que o invadiram, as figuras que seguem ilustram 
cada um desses focos de invasão e sua espacialização pode ser visualizada na Figura 71. 

TABELA 9: RELAÇÃO DOS LOTEAMENTOS COM FOCOS DE INVASÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 
Loteamento com área pública invadida Quantidade aproximada de famílias 

Nossa Senhora de Fátima 50 

Jardim Froma 30 

Fundos do CAIC 170 

Jardim Record 40 

Vila Ricarda 10 

São Luiz (fundos da linha férrea) 06 

São Luiz II (confluência do rio Santaria com o Tacaniça 02 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
 

FIGURA 65: INVASÃO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA 

FIGURA 66: INVASÃO NO LOTEAMENTO JARDIM FROMA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 67: INVASÃO NOS FUNDOS DO CAIC 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 68: INVASÃO NO JARDIM RECORD FIGURA 69: INVASÃO NA VILA RICARDA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 70: INVASÃO NO BAIRRO SÃO LUIZ  

 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  
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FIGURA 71: CROQUI ESQUEMÁTICO DAS ÁREAS DE INVASÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DE LOTEAMENTOS 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em informações da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
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3.2.6 Tipologias de Uso Urbano 

A característica principal das tipologias urbanas de Rio Branco do Sul é o predomínio de edificações térreas e 
unifamiliares, além de sobrados, em praticamente toda a extensão da malha urbana, acompanhando a 
conformação do relevo (por vezes muito acidentado), com poucos edifícios superiores a 4 pavimentos. 
A seguir são explicitadas as tipologias de uso dos espaços da sede urbana, destacando-se os seguintes usos: 
residenciais, comerciais, industriais, institucionais e especiais, assim como as tipologias das edificações, 
respectivas a cada uso. 
A Figura 72 ilustra a vista geral da área urbana e suas diversas tipologias de uso. 

FIGURA 72: VISTA GERAL DA ÁREA URBANA E TIPOLOGIAS DE USO 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 

3.2.6.1 Usos Residenciais 

O uso residencial destaca-se como sendo o uso predominante na sede urbana municipal. Em sua maioria, as 
residências são térreas (um único pavimento), unifamiliares, de características construtivas mistas (alvenaria e 
madeira) e também há diversas casas assobradadas, além de alguns prédios de até 04 pavimentos ou mais 
(Figura 74). Os lotes residenciais, segundo a Lei Municipal nº 482/1998 (RIO BRANCO DO SUL, 1998), 
deveriam possuir área mínima de 360 m², contudo, na prática essa lei não foi respeitada ou mesmo cobrada pela 
administração pública (fiscalização), havendo lotes com os mais diversos tamanhos, inclusive bem menores do 
que o indicado, e sem recuos frontais, laterais e áreas permeáveis, de onde decorrem altas densidades de 
ocupação (Figura 73). 
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FIGURA 73: USO RESIDENCIAL - CASAS TÉRREAS E SOBRADOS - ALTAS TAXAS DE DENSIDADE DE OCUPAÇÃO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 74: USO RESIDENCIAL - EDIFÍCIOS FIGURA 75: DETALHE DE EDIFÍCIO COM CONSTRUÇÃO 
EMBARGADA POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

3.2.6.2 Usos Comerciais e Serviços  

O uso comercial e de serviços de pequeno porte, em geral, concentra-se na porção central da cidade, ao longo 
das ruas Carlos Cavalcanti (também denominada de Cel. Carlos Pioli), Padre Ribeiro e Domingos de Faria. 
Destacam-se as atividades comerciais: mercados e mercearias, lanchonetes, padarias, bares, lojas de insumos 
agrícolas, lojas de confecções e roupas, dentre outros e serviços como: cabeleireiros, salões de beleza, 
consultórios odontológicos (Figura 76). Já ao longo da Rua Sete de Abril (continuidade da Rua Domingos de 
Faria) há também serviços como oficinas mecânicas, borracharias, entre outros (Figura 77). 
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FIGURA 76: USOS COMERCIAIS  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 77: USO SERVIÇOS (MECÂNICAS) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

3.2.6.3 Usos Industriais e de Mineração 

Os usos industriais caracterizam-se pela existência de indústrias de médio e grande porte, como a fábrica da 
Vorotantim Cimentos (porção oeste da sede urbana, Figura 78) e demais indústrias de extração de calcário 
“branco” – cal (porção sul do município, ao longo da rodovia PR-092). Também há pequenas fábricas que 
utilizam mão-de-obra artesã na quebra das pedras calcárias para a produção do petit pavê, localizadas na área 
rural do município (Figura 79). 
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FIGURA 78: USO INDUSTRIAL DE GRANDE PORTE – VOTORANTIM CIMENTOS  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 79: USOS INDUSTRIAIS MÉDIO PORTE - EXTRAÇÃO DE CAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 

3.2.6.4 Usos Institucionais 

Destacam-se como usos institucionais os órgãos municipais, como a Prefeitura Municipal (Figura 80), a Câmara 
de Vereadores (Figura 81), as Secretarias Municipais, as praças, Igreja Matriz, dentre outros. 
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FIGURA 80: USO INSTITUCIONAL – PREFEITURA MUNICIPAL FIGURA 81: USO INSTITUCIONAL – CÂMARA DE 
VEREADORES 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

3.2.6.5 Usos Especiais 

Para efeito deste documento considerou-se como uso especial os cemitérios. 
Na área urbana de Rio Branco do Sul há apenas 01 cemitério localizado na porção centro-leste da sede urbana 
(ao longo da Rua Generoso Marques). Atualmente está no limite de sua capacidade (Figura 82) e torna-se 
urgente a elaboração de estudos de alternativas locacionais para seleção de nova área, levando-se em conta as 
questões geológicas-geotécnicas e hídricas (em função do aqüífero carste). Deverá ser seguido o processo de 
licenciamento ambiental mediante a instalação dos sistemas de tratamento e controle ambiental adequados, tais 
como: sistemas de impermeabilização, tratamento das águas superficiais e percoladas, poços de 
monitoramento, dentre outros. 

FIGURA 82: USO ESPECIAL - CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE URBANA 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Em paralelo à busca de novas áreas faz-se necessário o comprometimento do poder público com as condições 
ambientais do cemitério urbano existente e também daqueles instalados na área rural, face à peculiaridade das 
condições hidrogeológicas de Rio Branco do Sul e exigências legais como a Resolução SEMA nº 02/2009 14 (que 
estabelece critérios para a implantação e/ou regularização de cemitérios). Em atendimento ao artigo 7º, § 2º da 
citada resolução “o cemitério que, na data de publicação desta Resolução, estiver operando sem a devida 
licença ambiental, deverá requerer a regularização de seu empreendimento junto ao Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP até 31 de dezembro de 2010”.  
Assim, poderão ser feitos estudos para levantamento dos passivos ambientais existentes e instalação de poços 
de monitoramento, para identificação dos graus de contaminação ou não e assim tomar as medidas mitigadoras 
necessárias, de modo a garantir a qualidade hídrica e do solo, evitando-se assim contaminações. 
Na área rural há 11 cemitérios, alguns atualmente sem utilização, cujas localizações podem ser visualizadas na 
Figura 83. 

FIGURA 83: LOCALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

                                                           
14 Fica estabelecido no Artigo 5º, § 2º a proibição da “implantação de cemitérios em Áreas de Preservação Permanente ou em outras que exijam 
desmatamento de Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, em terrenos predominantemente cársticos, 
que apresentam cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naquelas que tenham seu uso restrito pela legislação vigente, ressalvadas as 
exceções legais revistas” (Resolução SEMA nº 02/2009). 
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3.2.7 Análise de Uso do Solo e Suscetibilidade Física 

Segundo análise do Mapa 11(Suscetibilidade Física) e a descrição obtida a respeito do Uso do Solo Urbano, é 
possível verificar que a porção leste (bairros Rancharia e Albarana) está em áreas de alta suscetibilidade física à 
degradação, contudo, são bairros ainda pouco ocupados, havendo agricultura e/ou pastagem e portanto, 
fornecem posicionamentos para as futuras proposições de que deverão apontar para ocupações de baixa 
densidade, mediante estudos geológico-geotécnicos.  
A porção central da sede urbana também apresenta alta suscetibilidade física e há intensa ocupação urbana. A 
região sul da sede possui algumas porções com média e baixa suscetibilidade, evidenciadas nos bairros Nodari, 
Vila Buava, Santaria, Vila Ricarda e Tacaniça dos Falcões que inclusive não estão ocupados com habitações e 
sim com agricultura e/ou pastagem ou ainda vegetação arbórea, sendo pois, locais potenciais para ocupação 
urbana. 
No extremo sul da sede, ao longo da PR-092 verifica-se que as ocupações existentes (indústrias de cal e áreas 
de extração mineral) ocorreram em áreas de baixa e média suscetibilidade. 
A porção oeste que apesar das regiões de alta fragilidade ambiental, são de propriedade da fábrica da 
Votorantim Cimentos, cujo uso do solo apresenta vegetação arbórea, não traz preocupação à administração 
pública em termos de ocupação urbana. 
Já a porção norte, ainda que fora da área de carste, possui locais de alta suscetiblidade física e fortemente 
adensada, inclusive com focos de invasão. Os locais propícios à ocupação nessa região seriam o extremo norte. 
Diante do exposto pode-se concluir que o crescimento urbano de Rio Branco do Sul é bastante delicado por 
questões geoambientais e que de forma alguma deve ocorrer sem planejamento e estudos específicos. O Plano 
Diretor vem como uma ferramenta de auxílio para indicar aos administradores públicos as diretrizes urbanísticas 
de ocupação e áreas passíveis de expansão urbana ou adensamento. Para tanto, o município deve se estruturar 
com equipamentos e técnicos capacitados para orientar o mercado imobiliário e liberar com firmeza e 
responsabilidade os alvarás de construção. 
 

33..33  ÁÁrreeaass  VVeerrddeess  UUrrbbaannaass  

Este item trata exclusivamente das áreas verdes urbanas, uma vez que no item 3.9.2 Cobertura Vegetal, já 
houve menção das áreas verdes da área rural. 
A sede urbana é provida por alguns remanescentes florestais, que se encontram na porção central, na direção 
leste-oeste e também na região nordeste. Logo à frente da Prefeitura há o Bosque Municipal (Figura 84). 
As demais áreas verdes urbanas referem-se à arborização viária que apesar da existência relevante de áreas 
arborizadas na sede, constata-se a ausência de planejamento evidenciada pelo plantio desordenado de árvores 
e sem padronização de espécies, sendo que cada via apresenta uma tipologia de espécie e em alguns casos 
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várias espécies diferentes concorrendo entre si (Figura 85). Em outras situações as árvores apresentam portes e 
localizações inadequadas que acabam obstruindo os passeios de pedestres, além das raízes provocarem danos 
aos calçamentos, pavimentações, drenagens e fiações elétricas do sistema de iluminação pública (Figura 86). 

FIGURA 84: VISTAS DO BOSQUE MUNICIPAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 85: VISTAS DE DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 
ARBORIZAÇÃO URBANA  

FIGURA 86: VISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS DE GRANDE 
PORTE, INADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
Conclui-se, portanto, que é necessária a elaboração de um Plano Municipal de Arborização e Paisagismo e 
reativação do viveiro municipal, visto que este poderá produzir as espécies necessárias e nativas da região, com 
custos apenas de manutenção.  
A arborização urbana proporciona embelezamento do local e, quando bem planejada e adequada, traz 
benefícios e qualidade de vida aos habitantes da cidade. As árvores atenuam as temperaturas, diminuem e 
amortecem ruídos provocados pela poluição sonora, protegem ao reduzir a velocidade dos ventos e purificam o 
ar, atuando como filtros de poeiras e gases, além de conservar a umidade do solo (COPEL, 2008).  
No entanto, a escolha de espécies arbóreas para urbanização de ruas, praças e parques é ampla e variada. 
Existem inúmeras opções tanto para a escolha de essências nativas como de exóticas. Contudo, é de extrema 
importância não utilizar espécies comprovadamente danosas à vegetação nativa, como o caso do alfeneiro 
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(Ligustrum sp.) e santa-bárbara (Melia azedarach). Estas espécies são amplamente utilizadas na arborização 
urbana no estado do Paraná, havendo em alguns casos quase que uma homogeneidade no uso destas. A fácil 
disseminação de seus pequenos frutos por animais (principalmente pelas aves) e a capacidade de crescimento 
rápido, incorre na invasão e posterior substituição das espécies nativas pelo alfeneiro e santa-bárbara. Áreas 
florestais de nativas são altamente suscetíveis à invasão destas espécies, ocorrendo de forma muito intensa nas 
florestas ciliares. 
Tendo em vista a ocorrência de maciços florestais significativos no município como um todo, sugerem-se quando 
da escolha de espécies arbóreas para arborização urbana, que sejam utilizadas espécies nativas de forma a 
valorizar a condição florestal de destaque do município. Assim, a escolha de espécies pode usar a seguinte 
lógica:  

 Espécies de amplo conhecimento público e de importância comercial para valorizar sua 
importância histórica e econômica – pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), erva-mate (Ilex 

paraguariensis), imbuia (Ocotea porosa), dentre outras; 
 Espécies de destacada beleza – ipê roxo e amarelo (Tabebuia spp.), dentre outras; 
 Espécies com frutos apreciados - pitanga (Eugenia uniflora), araçá (Eugenia commersonina), 

guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), jerivá (Syagrus romanzoffiana), dentre outras;  
 Espécies para sombreamento - dedaleiro (Lafoensia pacari), monjoleiro (Anadenanthera 

colubrina). 
A escolha das espécies deve também considerar questões de segurança, adequar-se ao calçamento e rede 
elétrica, deciduidade, dentre outras características. Assim, algumas espécies como o pinheiro-do-paraná, 
normalmente, podem ser usadas em parques e praças, enquanto outras podem também ser utilizadas na 
arborização de ruas. Quando da implementação de projeto de arborização na cidade, é importante atentar para a 
padronização do porte das mudas (altura mínima de 1,80m) e espaçamento adequado entre as mesmas e em 
relação à via e construções.  
O uso de espécies exóticas, à exceção das espécies anteriormente citadas, constitui também alternativa para a 
arborização do município, desde que estas estejam restritas a locais específicos onde o uso seja relevante e não 
de forma generalizada, de acordo com o preconizado pelo Plano Municipal de Arborização e Paisagismo.  
Reforça-se que o citado plano poderá indicar inclusive a retirada e substituição de algumas espécies que se 
façam danosas ao meio em que se encontram. 
 

3.3.1 Áreas de Preservação Permanente 

A Área de Preservação Permanente (APP) é disciplinada legalmente pelo Código Florestal Federal (BRASIL, 
1965), também denominada de mata ciliar, mata de galeria, mata de várzea, sendo uma formação vegetal que 
ocorre nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, olhos d’água, represas e nascentes. A APP tem por 
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objetivo proteger os cursos d’água funcionando como filtro ambiental, retendo poluentes e sedimentos, de modo 
a evitar que estes sejam carreados aos cursos d’água (PETERS, 2003). 
 A Figura 87, ilustra os limites da faixa de preservação permanente de acordo com a largura do rio, como 
preconiza o Código Florestal. 

FIGURA 87: LIMITES DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEGUNDO O CÓDIGO FLORESTAL 

 
Fonte: Lei Federal nº 4.771/65 (BRASIL, 1965) 
 
No município de Rio Branco do sul, em função da estrutura fundiária ser predominantemente de pequenas 
propriedades e pela questão da grande declividade encontrada no município, o que se encontra são 
propriedades bastante preservadas em relação às APPs, principalmente nos rios de maior porte. A Figura 88 
demonstra as APPs municipais. 
Já na área urbana a situação é diferente, muitos rios foram canalizados e a maioria das APPs não se encontra 
preservada como é o caso de trechos do rio Tacaniça e Rosinha (Figura 89). Este último é um dos mais 
comprometidos, pois além de construções até suas margens há lançamentos in natura de esgoto doméstico 
(situação evidente em toda a área urbana). 
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FIGURA 88: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATAS CILIARES) DO MUNICÍPIO RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 89: VISTAS DE TRECHO DO RIO ROSINHA (AFLUENTE DO RIO TACANIÇA) COM APPS TOTALMENTE 
COMPROMETIDAS 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 90: VISTAS DE TRECHO DO RIO ROSINHA (AFLUENTE DO RIO TACANIÇA) COM APPS TOTALMENTE 
COMPROMETIDAS 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 

33..44  HHaabbiittaaççããoo  

O termo habitação, segundo a Fundação João Pinheiro15 (FJP, 2005), é utilizado para designar o espaço físico 
que o homem ocupa para a realização dos vários aspectos da sua vida. O direito a este espaço de moradia é 

                                                           
15 15 A Fundação João Pinheiro é um órgão público oficial de estatística no Estado de Minas Gerais, vinculado à secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão. Atua na área de ensino e pesquisas em administração pública, avaliação de políticas públicas e na produção de indicadores estatísticos, 
econômicos, demográficos e sociais. A FJP presta serviços para diversas instituições, dentre elas: governos estaduais, federais, prefeituras, câmaras 
municipais, órgãos nacionais e internacionais, universidades e entidades representativas de diversos segmentos sociais. Esta fundação desenvolveu um 
método específico a partir do detalhamento de dados secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE (2000). 
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reconhecidamente um direito humano, em tratados e declarações internacionais, e inclusive na Constituição 
Federal brasileira. O Estatuto da Cidade vem ratificar e regulamentar instrumentos específicos relacionados à 
questão habitacional, tais como o usucapião urbano coletivo, concessão de direito real de uso, as zonas 
especiais de interesse social, dentre outros. A aplicação prática de tais instrumentos objetiva possibilitar às 
cidades melhor organização de seu espaço, promover o direito à moradia digna e evitar a especulação 
imobiliária. 
De modo geral, no Estado do Paraná, estima-se um déficit habitacional superior a 265.000 moradias, sendo 
cerca de 84% na área urbana e cerca de 16% na área rural (FJP, 2005). No município de Rio Branco do Sul, 
ainda de acordo com a FJP (2005) para o ano de 2000 o déficit habitacional era de 844 moradias (sendo 501 na 
área urbana e 343 na área rural).  
O montante de domicílios é da ordem de 9.276 (sendo 5.929 na área urbana e 3.347 na área rural) para o ano 
de 2000 (IPARDES, 2010). Do total de residências 85,13% estão ocupadas e 910 (que corresponde a quase 
10% do total de domicílios) estão vagos. 
Com relação à produção de moradias no município, houve a atuação da Companhia de Habitação do Paraná 
(COHAPAR), empresa responsável pela execução dos programas habitacionais do Governo do Estado, nos 
anos de 2005 e 2006 com a realização de 03 empreendimentos (Tabela 10) e implantação de 11 unidades 
habitacionais. Esse montante não tem relevância face o elevado déficit habitacional do município, sobre o qual a 
administração pública deve concentrar esforços para tentar equalizar os índices. 
Ainda devem ocorrer ações efetivas de regularização fundiária para resolver legalmente os impasses das áreas 
invadidas e de titularidade dos imóveis (situação esta que atinge praticamente toda a sede urbana) e ações de 
urbanização que tragam melhorias de infra-estrutura urbana, traçado viário e saneamento. 

TABELA 10: EMPREENDIMENTOS DA COHAPAR NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 
Empreendimento Unidades Ano conclusão Modalidade 
C.E. Prof. Manoel B. de Macedo 01 2005 Casa do Zelador 
E.E. José Ermírio de Moraes 01 2005 Casa do Zelador 
CRESOL 09 2006 Parceria Rural 
TOTAL 11   
Fonte: COHAPAR, 2010 
 

3.4.1 Avaliação das Condicionantes Habitacionais 

As principais condicionantes habitacionais do município de Rio Branco do Sul são: a falta de planejamento 
urbano (que deu origem à ocupação desordenada e truncada do traçado viário); ausência de fiscalização (que 
permitiu a infração de algumas leis federais como a Lei nº 6766/79, em que as moradias não respeitam os 
alinhamentos prediais, as taxas de permeabilidade e tamanhos mínimos de lotes e não possuem recuos das 
divisas, como também o código florestal, onde as moradias foram construídas em áreas de preservação 
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permanente das margens dos rios e topos de morros) e estagnação econômica (pela não geração de emprego e 
renda, que acaba por restringir a realização de grandes investimentos imobiliários e, conseqüentemente, retorno 
financeiro em forma de impostos para a administração pública reverter em obras e melhorias urbanas). 
As habitações da sede urbana, de modo geral, apresentam condições razoáveis de habitabilidade, em especial 
na área central onde são atendidas por infra-estrutura como pavimentação das vias, calçadas para pedestres e 
sistema de drenagem pluvial. À medida que se afasta para as porções mais periféricas há carência dessa infra-
estrutura básica, além de domicílios em condições de extrema pobreza e insalubridade (Figura 91).  
Constata-se ainda diversas situações de habitações em área de risco por se localizarem em áreas altamente 
declivosas (Figura 92) e abaixo do nível da rua (Figura 93). Essas moradias são passíveis de deslizamentos e 
alagamentos potencializados pela falta de pavimentação das vias e altas velocidades de escoamento das águas 
pluviais, somada a ineficiência ou insuficiência dos sistemas de drenagem urbana. Também se verifica a 
existência de moradias instaladas no alinhamento predial e sem resguardar os recuos das divisas, tanto frontais 
quanto laterais (Figura 94). 

FIGURA 91: DETALHE DE MORADIAS EM CONDIÇÕES INSALUBRES 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

 FIGURA 92: VISTA DE HABITAÇÕES EM ÁREAS DE EXTREMA DECLIVIDADE 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 93: VISTA DE HABITAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DA RUA 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 94: DETALHE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS NO ALINHAMENTO PREDIAL E SEM RECUOS DAS DIVISAS 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Já no Distrito de Açungui e área rural como um todo não se observam problemas semelhantes aos relatados na 
área urbana, contudo, igualmente há algumas famílias em situação de pobreza e sem as condições ideais de 
habitabilidade e saneamento. 
 

33..55  PPrreeççoo  ddaa  TTeerrrraa  

O acesso à terra urbana, relacionado às condições sociais e à localização da moradia, espelha com absoluta 
clareza a seletividade na apropriação do espaço nas cidades. As características locacionais da terra urbana são 
produto histórico da ação conjunta de governos e indivíduos, e seu preço representa as externalidades geradas 
pelos diferentes agentes sociais. Quanto maiores as externalidades, maior o preço do solo e da moradia (IPEA, 
2000). 
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Apesar do município possuir a Lei Ordinária nº 568/2001 que dispõe sobre a Planta Genérica de Valores 
Imobiliários, valor do m² de Edificações e Terrenos da área urbana, para fins de cálculo do IPTU e do ITBI foi 
repassado pela Prefeitura Municipal o valor venal dos terrenos praticados nos bairros como se pode visualizar na 
Tabela 11.  Os bairros foram agrupados por faixas de preço da terra e espacializados na Figura 95.  
Verifica-se desse modo, que os bairros com menores valores venais de terreno (R$ 8.000,00 a 15.000,00) são 
os bairros mais periféricos como o Nodari I e II, Madre e Itacuri e aqueles que apresentam os maiores valores 
venais (R$ 70.000,00 a 80.000,00 ou acima), são aqueles localizados na porção central do município. Os bairros 
Mina Saiva e Tacaniça dos Falcões possuem características específicas com valores que variam de R$ 
25.000,00 a 1.000.000,00 o alqueire. 

TABELA 11: PREÇO DA TERRA POR BAIRROS URBANOS 
Bairro Preço da Terra (R$ por lote) 

Centro  70.000,00 

Itacuri 12.000,00 

Madre 15.000,00 

São Pedro 20.000,00 

Nossa Senhora de Fátima 20.000,00 

Vila Abrão 30.000,00 

Mina Saiva * 

Toquinhas 15.000,00 

Vila Velha 70.000,00 

Papanduva 35.000,00 

Natânia 40.000,00 

Jardim Garcia 80.000,00 

São Luiz 28.000,00 

Jardim dos Minérios 15.000,00/alq 

Tacaniça dos Falcões * 

Vila Ricarda 30.000,00 

Santaria 25.000,00 

Nodari I 8.000,00 a 15.000,00 

Nodari II 12.000,00/alq 

Vila Buava 25.000,00 

Pedro 30.000,00 
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Bairro Preço da Terra (R$ por lote) 

Albarana 35.000,00 

Rancharia 15.000,00/alq 
* Os bairros Mina Saiva e Tacaniça dos Falcões por possuírem características específicas, apresentam valores que variam de R$ 25.000,00 a 
1.000.000,00 o alqueire. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
 

FIGURA 95: CROQUI ESQUEMÁTICO DO PREÇO DA TERRA DA SEDE URBANA  

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010, com base em Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
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E no meio rural o preço da terra de acordo com o DERAL/SEAB varia segundo a classificação das áreas em: 
 Mecanizada – Áreas que não possuem restrição para o preparo do solo e plantio, permitem a operação 

de maquinário agrícola para o preparo do solo e plantio, podendo estar sendo cultivada, independente 
da cultura existente, incluindo várzea sistematizada. 
 

 Mecanizável - São áreas cuja declividade do solo (topografia) permite operações com máquinas e 
implementos agrícolas motorizados, porém com presença de vegetação adensada, resto de 
desmatamento e várzea não sistematizada. 

 
 Não Mecanizável - São áreas cujo relevo e/ou profundidade do solo são desfavoráveis à execução de 

operações ou práticas agrícolas com máquinas e implementos motorizados, permitindo, porém, o 
plantio manual ou a tração animal. São consideradas também áreas não mecanizáveis, as reservas 
legais. 

 

 Inaproveitáveis - São áreas totalmente inaproveitáveis para atividades agropecuárias, constituídas de 
solos pedregosos, muito rasos ou inundáveis periodicamente, despenhadeiro, pirambeira, penhascos, 
etc., com relevo íngreme ou reserva de Preservação Permanente 

 
A Tabela 12 apresenta o preço da terra na área rural de Rio Branco do Sul por hectare e segundo as 
classificações anteriormente mencionadas. Na prática, segundo informações da prefeitura municipal os preços 
variam entre R$ 8.000,00 e 15.000,00 o hectare, independente de suas condições. 

TABELA 12: PREÇO DA TERRA EM RIO BRANCO DO SUL 
 Segundo fonte do DERAL 

(R$/ha) 

Terra mecanizada  4.132 

Terra mecanizável  3.306 

Terra não mecanizável  826 

Inaproveitáveis  152 
Fonte: DERAL, 2010 
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33..66  UUssoo  ee  OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo  RRuurraall  

Rio Branco do Sul possui sua economia baseada no desenvolvimento do setor primário, mais especificamente 
na exploração mineral do calcário e na agricultura familiar.  
O município caracterizado por relevo bastante acidentado, configura uma predominância de propriedades de 
pequeno porte, sendo que aproximadamente 87% da população rural são representados por pequenos 
produtores de agricultura familiar. A Tabela 13 quantifica e dimensiona as propriedades rurais de Rio Branco do 
Sul, em que se observa que 53,48% das propriedades possuem menos de 20 hectares, módulo mínimo 
estabelecido pelo INCRA, e ocupam menos do que 10% da área total municipal.  

TABELA 13: QUANTITATIVO E DIMENSIONAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DE RIO BRANCO DO SUL 
Extratos de área 

(ha) 
Número de 

Propriedades 
ÁREA (ha) % do total de 

Propriedades 
% da área total 

Menores que 5 754 4.297 43,46 6,68 

5-20 174 1.871 10,02 2,91 

20-50 489 13.457 28,18 20,92 

50-100 224 12.542 12,91 19,5 

100-200 35 4.406 2,02 6,85 

200-500 32 13.550 1,84 21,06 

Acima de 500 27 14.203 1,56 22.08 

TOTAL 1.735 64.326 100 100 
Fonte: EMATER, 2009 

 
Todos os aspectos físicos anteriormente descritos como o clima, topografia regional, precipitação pluviométrico, 
solo (geologia), são condicionantes e possuem influência direta nas tipologias de atividades rurais e, portanto, no 
uso e ocupação do solo rural. Rio Branco do Sul por suas peculiaridades topográficas possui serras e variações 
significativas de altimetria. Dentro dos limites municipais são observadas duas tipologias climáticas distintas, 
subdivididas pela Serra do Bromado, configurando o que popularmente chamam de Parte Quente e Parte Fria de 
Rio Branco do Sul. A primeira corresponde à porção norte e nordeste com as altitudes mais baixas do município, 
abrangendo o distrito de Açungui e a região do Ribeira. Já a segunda corresponde à porção sul, sudeste e leste 
englobando a sede urbana. A região denominada como Quente possui predominância do uso agrícola e 
pecuária, já a região Fria destaca grandes porções de reflorestamento, com boa parte de uso agropecuário 
(Figura 96). Destaca-se que em várias regiões do território municipal há presença de atividades de mineração. 
O uso da terra segundo informações obtidas pela EMATER foi diferenciado conforme a Tabela 14. 
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TABELA 14: TIPOLOGIAS DE USO DO SOLO RURAL 
Uso da Terra  Área (ha)  Gráfico - Uso da Terra 

Lavouras Anuais 6.207 

 

Lavouras Permanentes 690 

Pastagens Anuais 2.694 

Pastagens Plantadas 20.844 

Florestas naturais/reflorestamento 32.016 

Outras áreas 19.166 

TOTAL 81.617 
Fonte: EMATER, 2009 

 
A agricultura presente no município corresponde ao plantio de culturas anuais e permanentes. As culturas anuais 
são as que apresentam ciclo produtivo de até um ano, necessitando a realização de novo plantio após a colheita, 
sendo a produção bastante diversificada com destaque para o milho, feijão e olericultura em geral (Figura 97). 
As culturas permanentes são caracterizadas por cultivos de longa duração, sem necessitar de novo plantio após 
a colheita, produzindo por vários anos sucessivos. No município a evidência deste tipo de cultura está voltada à 
fruticultura, mais especificamente aos citros tais como laranja, tangerina e ponkan (Figura 98).  

FIGURA 96: USO DO SOLO RURAL 

 
Fonte: MINEROPAR, 2010 
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A pecuária praticada em Rio Branco do Sul é desenvolvida pela criação de gado de corte, leite e misto ocupando 
uma área de pasto de aproximadamente 24.843 ha (Figura 99). As práticas de silvicultura são desenvolvidas 
principalmente com o plantio de pinus, bracatinga e eucalipto (Figura 100). 

FIGURA 97: OLERICULTURA FIGURA 98: CITRUS 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 99: PECUÁRIA FIGURA 100: SILVICULTURA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 

3.6.1 Localidades Rurais 

As localidades rurais do município de Rio Branco do Sul são caracterizadas por núcleos com pequenas 
concentrações de famílias, bastante dispersas pelo município, porém abrangendo toda sua área territorial. Em 
algumas localidades observa-se a presença de escola municipal rural, igrejas e cemitérios. 
De acordo com dados da base cartográfica do PARANACIDADE e informações da Prefeitura Municipal há no 
município 59 localidades rurais elencadas na Tabela 15 e Mapa 20. 
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TABELA 15: LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 
Localidades rurais  

Queimadinho  Rio Abaixo 
Santana Santa Cruz 
Santana do Bom Jardim Tacaniça dos Nasários 
Santana de Baixo Coloninha 
São Pedro do Capiru Tacaniça dos Costas 
Caetê Vuturuvú dos Bentos 
São Pedrinho Barra do Itaretama 
Santa Clara Vuturuvú 
Campina dos Baraca Bromado 
Campina dos Pintos Poço das Antas 
Campina Quebrada Funda 
Pinhal Grande Poço Bonito 
Morro Grande São Vicente 
Pocinho Pinhal Grande 
Capiru da Boa Vista Curriola dos Franças 
Região da Lança Alto do Açungui 
Barra Órgãozinho 
Córrego Frio Órgão 
Limoeiro Cantagalo 
Santa Clara Areias do Rosário 
Passo Santana Pouso Bonito 
Votuverava Morro Grande  
Pilãozinho Barra do Tigre 
Saivá Barra do Jacaré 
Ribeira dos Costas Ribeira 
Porto Governo Ribeirinha Três Barras 
Jacaré II Barra do Florestal 
Piedade Poço das Antas 
Lancinha Tacaniça dos Falcões 
Águas Claras  
Fonte: PARANACIDADE, 2010 e PMRBS, 2010 
 
A seguir tem-se a descrição sucinta de algumas especificidades das localidades rurais visitadas.  
 
A Figura 101 ilustra o local conhecido como Oristela, bastante próximo da sede urbana (porção leste), sendo um 
dos acessos secundários à Gruta da Lancinha. A mão-de-obra local trabalha na área de serviços e comércio da 
sede urbana ou na extração de lenha. Há uma mina de argila da Votorantim Cimentos. 
A Figura 102 demonstra um forno de Calcário na localidade Capiru da Boa Vista. Essa localidade caracteriza-se 
por pequena concentração de famílias, que estão bastante esparsas e a maioria são chacreiros. Trabalham em 
pedreiras e extração de madeira. 
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FIGURA 101: VISTA DO LUGAR CONHECIDO COMO 
ORISTELA 

FIGURA 102: DETALHE DO FORNO DE CALCÁRIO NA 
LOCALIDADE CAPIRU DA BOA VISTA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 
Próximo à localidade de Capiru da Boa Vista há regiões com cultivo de olerícolas (tomate) (Figura 103) e minas 
de calcário onde são quebradas pedras à mão por trabalhadores, originando o petit pavê (Figura 104). 

FIGURA 103: VISTA DE OLERÍCOLAS FIGURA 104: DETALHE DE PETIT PAVÊ (ORIGEM DE PEDRA 
CALCÁRIA QUEBRADA MANUALMENTE) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Na localidade rural São Pedrinho (porção sudeste do município) há roças de milho e feijão e também 
reflorestamento (pinus) (Figura 105).  Por se tratar de uma área com altas declividades há problemas de erosão, 
principalmente nas vias rurais, que estão em mau estado de conservação. Dessa localidade é possível visualizar 
a Serra da Lorena (Figura 106), que faz divisa com o município de Bocaiúva do Sul, onde se destaca o Pico da 
Lorena, em que há saltos de asa-delta. 
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FIGURA 105: VISTA DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO 
(LOCALIDADE SÃO PEDRINHO) 

FIGURA 106: VISTA DA SERRA DA LORENA E PICO DA 
LORENA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
A localidade Campina dos Pintos (porção sul do município) é bem estruturada, havendo um centro comunitário e 
igreja (Figura 107), inclusive com boa infra-estrutura de acesso. Há cultivo de olerícolas (repolho, pimentão, 
tomate, chuchu, vagem) e também parreirais de uva, com produção de vinho artesanal. 
Na porção central do município há a Serra do Bromado, com belíssimas paisagens (Figura 108), destacando-se 
as localidades rurais de Bromado, cujo acesso se dá pela rodovia PR-092 conhecida popularmente neste trecho 
por Rodovia da Laranja. Verifica-se nessa região, em trecho da rodovia uma área de invasão (Figura 109). 

FIGURA 107: VISTA DE IGREJA DA LOCALIDADE CAMPINA 
DOS PINTOS 

FIGURA 108: DETALHE DA BELEZA DA PAISAGEM DA SERRA 
DO BROMADO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Na porção norte do município há a localidade de Barra do Jacaré (Figura 110) que possui gado de corte, cultivos 
de milho e feijão. Ainda, destaca-se o cemitério dos alemães (Figura 111). 
Ainda na região norte há importantes rios como o Açungui (Figura 112) e o Ribeira (responsável pela divisa do 
município de Rio Branco do Sul com Cerro Azul. 
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FIGURA 109: ÁREA DE INVASÃO AO LONGO DA RODOVIA 
PR-092 (PORÇÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO - LOCALIDADE 
DE BROMADO) 

FIGURA 110: VISTA DO ACESSO A LOCALIDADE DE BARRA 
DO JACARÉ 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 111: DETALHE DO CEMITÉRIO DOS ALEMÃES NO 
TOPO DO MORRO 

FIGURA 112: VISTA DO RIO AÇUNGUI 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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3.6.2 Paisagem Rural 

A paisagem rural de Rio Branco do Sul é evidenciada por extensas áreas de reflorestamento (Figura 113), e 
também alguns cultivos de olerícolas e gado de corte, porém em pequena escala e voltado de maneira geral 
para a subsistência dos pequenos produtores. 
São evidentes na paisagem rural os relevos fortemente ondulados (altas declividades) em especial na porção 
norte do município (Figura 114). Destacam-se também importantes serras, como a Serra da Lorena (Figura 115) 
e Serra do Bromado e extensa rede hídrica que recobre toda área territorial (Figura 116). 
Também fazem parte da paisagem rural as minas de calcário, argila e saibreiras (Figura 117).  

FIGURA 113: VISTA DE EXTENSA ÁREA DE 
REFLORESTAMENTO (PINUS) 

FIGURA 114: DETALHE EM SEGUNDO PLANO DO RELEVO 
FORTEMENTE ONDULADO (PORÇÃO NORTE DO MUNICÍPIO) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 115: DETALHE EM SEGUNDO PLANO DA SERRA DA 
LORENA (PORÇÃO SUDESTE DO MUNICÍPIO) 

FIGURA 116: VISTA DA REDE HÍDRICA MUNICIPAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 117: VISTA DE MINAS DE CAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 

33..77  PPootteenncciiaall  TTuurrííssttiiccoo  

Assim como em toda a região do Vale do Ribeira, o município de Rio Branco do Sul tem um grande potencial 
turístico com tendências ao Turismo em Áreas Naturais. Essa modalidade de turismo pode ser subdividida em 
outras modalidades como Ecoturismo, Turismo de Aventura, o Turismo Rural e o Turismo Cultural 
(NASCIMENTO & BELTRÃO, 2004). 
O turismo em Áreas Naturais têm se destacado nos últimos anos por ser uma alternativa viável de 
desenvolvimento sustentável, proporcionando benefícios sociais, econômicos e ambientais, agregando renda e 
melhoria da qualidade de vida para a população local (FELIX et al., 2008). 
De maneira geral Rio Branco do Sul dispõe de alguns pontos com grande potencial turístico, sendo alguns 
espacializados na Figura 118, quais sejam: 

 Gruta da Lancinha – atualmente muito se tem falado em atividades como Espeleologia e Caving. As 
duas buscam a exploração de cavernas, sua pesquisa, documentação e conservação. A diferença 
entre elas é que a primeira é mais voltada para fins científicos e a segunda para a área esportiva. Rio 
Branco do Sul possui diversas grutas, dentre elas está a Gruta da Lancinha (Figura 119), considerada 
uma das maiores do estado do Paraná. Já existe um decreto de criação do Monumento Natural Gruta 
da Lancinha (Decreto Estadual nº 6.538/06), porém, a Unidade de Conservação em questão ainda não 
conta com um Plano de Manejo.   

 Serra da Lorena – a Serra da Lorena é muito utilizada por praticantes de vôo livre, sendo que no local já 
foram realizados alguns campeonatos de nível estadual e nacional. A melhor época para a prática do 
esporte no local é de agosto a novembro.  
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 Turismo rural – atualmente o turismo rural tem se destacado por proporcionar a pessoas que residem 
em grandes centros, um contato direto com a natureza e a agricultura, de forma bem simples e 
geralmente num ambiente familiar. Devido à proximidade com Curitiba, Rio Branco  do Sul possui um 
imenso potencial para atender à demanda dessa atividade (Figura 120). 

 Rio Ribeira e Rio Açungui – o município dispõe de uma importante rede hídrica, destacando-se os rios 
Ribeira e Açungui (Figura 121 e Figura 122, respectivamente) e assim, grande potencial para a prática 
da canoagem, esporte olímpico mundialmente conhecido. Dentro da canoagem existem diversas 
modalidades que podem ser exploradas no município, como, por exemplo, o rafting, canoagem slalom, 
entre outras.  

FIGURA 118: LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS ÁREAS COM POTENCIAIS TURÍSTICOS 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 119: VISTA DA GRUTA DA LANCINHA FIGURA 120: VISTA DA ÁREA RURAL, POTENCIAL PARA O 
TURISMO RURAL 

  
Fonte: www.agenda-digital.blogspot.com Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 121: VISTAS DO RIO RIBEIRA (DIVISA NORTE DE RIO BRANCO DO SUL COM CERRO AZUL) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 122: VISTAS DO RIO AÇUNGUI (AFLUENTE DO RIO RIBEIRA) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Apesar do grande potencial turístico e da proximidade com a capital paranaense, o município de Rio Branco do 
Sul está classificado como “área sem infra-estrutura consolidada”, de acordo com os Planos Regionais de 
Desenvolvimento Estratégico - PRDE - do Estado do Paraná (PARANÁ, 2006), como se pode visualizar na 
Figura 123, onde todo o território está na cor alaranjada e aí recebe tal classificação.  

FIGURA 123: INSERÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL NO CENÁRIO TURÍSTICO DO PARANÁ 

 
Fonte: PARANÁ, 2006  
 

3.7.1 Infra-estrutura de Apoio Turístico e Demanda  

O município apresenta logo na entrada da cidade, de uma estrutura exclusiva para abrigar um posto de 
informações turísticas (Figura 124). Foi instalada há cerca de 04 anos, porém seu funcionamento nunca teve 
êxito e atualmente funciona apenas como guarita. 
Há a necessidade, portanto, da elaboração e implementação de um Plano de Desenvolvimento Turístico para o 
município, com a definição de ações e investimentos necessários a implementação de estratégias que visem à 
utilização dos atrativos existentes, em especial as potencialidades naturais (grutas, rios e morros), assim como a 
instalação da infra-estrutura adequada, tais como: pavimentação, acostamento, sinalização vertical e horizontal 
nas estradas, veículos de divulgação dos atrativos turísticos, além de estruturas de apoio como pousadas, 
hotéis, restaurantes, dentre outros. Desse modo, o posto de informações turísticas poderá ser reativado. 
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À medida que o município ofereça as estruturas necessárias ao recebimento de turistas, ofertando produtos e 
serviços de qualidade, como hotéis, pousadas, restaurantes e infra-estrutura (principalmente de acessos), 
poderá a vir a tornar-se um local potencial para o turismo. 

FIGURA 124: POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

 
Fonte: Paulo Roberto Kegles http://www.panoramio.com/photo/5831791 
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444...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   IIINNNFFFRRRAAAEEESSSTTTRRRUUUTTTUUURRRAAA   

 
O acelerado processo de expansão urbana tem ocorrido na grande maioria dos municípios brasileiros de forma 
desordenada, isto é, sem planejamento ou infra-estrutura adequada. Desta forma as cidades se desenvolveram 
apresentando várias carências, principalmente na área de saneamento básico, a qual é fundamental para a 
saúde e para a qualidade de vida da população (BRASIL - MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 
A seguir são apresentados os principais aspectos da infra-estrutura regional e municipal, contemplando: 
circulação regional e municipal, sistema viário, transporte, saneamento, energia e comunicação. 
 
 

44..11  CCiirrccuullaaççããoo  RReeggiioonnaall  

A circulação regional do entorno imediato de Rio Branco do Sul é caracterizada por importantes rodovias como a 
BR-476 e a PR-092 (Figura 125).  
Apesar da importância da rodovia federal BR-476 para o contexto metropolitano de Curitiba e região, não tem 
grande significância na circulação viária de Rio Branco do Sul, uma vez que intercepta pequena porção do 
município, a leste. 
 Já a PR-092 intercepta o município em sua extensão sudoeste, oeste e nordeste, estabelecendo assim a 
ligação da sede urbana com as localidades rurais do município e com a sede urbana do município de Itaperuçu. 
Além disso é a principal rodovia de acesso ao município proveniente da capital (Figura 126) e o elo de ligação 
deste com os demais municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Figura 127), como Itaperuçu, Almirante 
Tamandaré e Curitiba (ao sul) e, Cerro Azul (a norte).  
Cabe destacar que o trecho sul que passa por Rio Branco Sul recebe a denominação de Rodovia dos Minérios, 
recentemente pavimentado e detentor de fluxo pesado de caminhões, que acessam a sede urbana com destino 
à fábrica da Votorantim Cimentos (Figura 128 e Figura 129). Na porção central e nordeste do município, sentido 
Cerro Azul, a rodovia PR-092 passa a ser denominada de Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa, também 
conhecida por Rodovia da Laranja.  
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FIGURA 125: RODOVIAS DE ACESSO A RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: IPARDES, 2003 

 
 

FIGURA 126: ACESSO À SEDE URBANA DE RIO BRANCO DO 
SUL PELA RODOVIA PR-092 

FIGURA 127: VISTA DA RODOVIA PR-092 (SAÍDA DE RIO 
BRANCO DO SUL, PORÇÃO SUDOESTE, SENTIDO CURITIBA) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 128: DETALHE DO FLUXO INTENSO DE CAMINHÕES PELA PR-092 E SEDE URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  

FIGURA 129: VISTAS DA FÁBRICA DA VOTORANTIM CIMENTOS EM RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 
 

44..22  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  SSiisstteemmaa  VViiáárriioo  MMuunniicciippaall    

A malha viária de Rio Branco do Sul é bastante abrangente e verifica-se forte ligação da sede urbana de Rio 
Branco do Sul, com a sede urbana do município de Itaperuçu, por meio da Avenida Industrial (também 
denominada de Estrada do Calcário, porção sudoeste da sede urbana) e rodovia municipal (porção sul da sede 
de Rio Branco do Sul. Com relação às estradas rurais observa-se que há algumas descontinuidades decorrentes 
da  falta de conectividade entre certas porções do município, como a leste.  
Os acessos principais ao município de Rio Branco do Sul e proximidade da sede urbana são caracterizados por 
significativos conflitos viários pelo intenso fluxo de passagem de caminhões provenientes da RMC e entorno, 
pela PR-092, que necessariamente interceptam a sede urbana de Rio Branco do Sul para acessarem a fábrica 
da Votorantim Cimentos, cruzando com o fluxo normal da cidade, veículos e pedestres. 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
177 

  
 

Este fato aponta a necessidade urgente de duplicação da rodovia, contudo, em consulta ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) não há previsão e nem projetos para a duplicação. 
As faixas de domínio da rodovia estadual PR-092, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR, 2010) são as seguintes: 

 PR-092 trecho entre Curitiba e trevo sul da sede urbana: rodovia com faixa de domínio de 60 
metros, sendo 30 metros para cada lado, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 20.671, de 24 de junho 
de 1970.   

 PR-092 trecho entre trevo norte e Cerro Azul: rodovia com faixa de domínio de 20 metros, sendo 10 
metros para cada lado, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 5.019, de 26 de maio de 1978.   
 

As estradas com pavimentação asfáltica são as rodovias já mencionadas e as demais estradas são rurais e 
apresentam revestimento primário em saibro. As larguras são bastante variáveis em todas as porções do 
município, havendo modificações no traçado, mais retilíneo na porção sul do município e mais curvo e ondulado 
na porção norte, como demonstram a Figura 130 e a Figura 133. 

FIGURA 130: VIA RURAL PRÓXIMA À SEDE URBANA 
(PORÇÃO NORDESTE DA SEDE) 

FIGURA 131: VIA RURAL PORÇÃO SUDESTE DO MUNICÍPIO 
(TRECHO BASTANTE ESTREITO) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
178 

  
 

 

 FIGURA 132: VIA RURAL PRÓXIMA À LOCALIDADE SÃO 
VICENTE (PORÇÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO) 

FIGURA 133: VIA RURAL PRÓXIMO À LOCALIDADE BARRA DO 
JACARÉ (PORÇÃO EXTREMO NORTE DO MUNICÍPIO) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

4.2.1 Pontes  

Em função da rede hídrica do município de Rio Branco do Sul ser bastante densa há inúmeras pontes na área 
rural, que de modo geral estão em bom estado de conservação. Entretanto, é necessária a realização de 
manutenções periódicas das mesmas. 
A Figura 134 ilustra a antiga ponte sobre o rio Piedade (porção leste do município, próximo à localidade de 
Itupava), atualmente desativada. 
A Figura 135 e Figura 136 ilustram pontes sobre importantes rios municipais que são o Açungui e Ribeira, 
respectivamente. O rio Açungui é um afluente do Ribeira, responsável pela divisa com o município de Cerro Azul 
na porção norte.  

FIGURA 134: PONTE SOBRE O RIO PIEDADE (PORÇÃO LESTE, PRÓXIMO À LOCALIDADE ITUPAVA) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
179 

  
 

FIGURA 135: PONTE SOBRE O RIO AÇUNGUI (PORÇÃO 
CENTRO-NORTE, PRÓXIMO À LOCALIDADE AÇUNGUI DO 
MEIO) 

FIGURA 136: PONTE SOBRE O RIO RIBEIRA (PORÇÃO NORTE, 
PRÓXIMO À LOCALIDADE BARRA DO JACARÉ) 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 

44..33  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  SSiisstteemmaa  VViiáárriioo  UUrrbbaannoo    

O desenho urbano de Rio Branco do Sul é caracterizado basicamente por um traçado bastante irregular, muito 
embora tenha acompanhado a conformação do terreno e as altas declividades. 
Esse traçado irregular resulta em uma série de problemas viários que ocasionam em pontos de conflito, uma vez 
que acaba por possibilitar a intersecção de várias ruas ao mesmo tempo, que aliada à falta de sinalização, 
dificuldade de visibilidade, resultam em trechos de trânsito confuso e passíveis de acidentes, conforme 
espacialização esquemática apontada na Figura 137.  
Cabe ressaltar que não há legislação específica municipal que regulamente o sistema viário urbano e a 
hierarquia viária. No entanto, existe a Lei Municipal nº 481/98 referente ao parcelamento urbano que em seu 
artigo 7º remete a aprovação do projeto de arruamento à Prefeitura, inclusive para esta expedir diretrizes e 
solicitar alguns estudos, dentre eles o levantamento planialtimétrico de curvas de 1 em 1 metro e o levantamento 
geológico-geotécnico. Já no artigo 22 são citadas normas técnicas para abertura de vias e sua classificação em 
vias de transição, estruturais, coletoras e locais. 
Infelizmente, observa-se que na prática essa legislação não vem sendo cumprida, pois os parcelamentos e 
loteamentos vêm sendo implantados sem qualquer elaboração de estudos ou cumprimento das diretrizes 
estabelecidas na citada lei. 
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FIGURA 137: PONTOS DE CONFLITO VIÁRIO URBANO 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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4.3.1 Pavimentação das Vias Urbanas 

Com relação ao revestimento das vias urbanas de Rio Branco do Sul há o predomínio de pavimentação asfáltica, 
que corresponde a 65% das vias existentes e se dá nas vias principais e centrais, visualizada no Mapa 21.  
Grande parte das vias pavimentadas não está em bom estado de conservação, que decorre da ausência ou 
ineficiência do sistema de drenagem, ausência de canaletas ou bocas-de-lobo (Figura 138). Exceção para as 
vias de maior importância e centrais como as ruas Carlos Cavalcanti e Padre Ribeiro (Figura 139 e Figura 140, 
respectivamente). Há também algumas vias com trechos revestidos por paralelepípedo como pequena porção 
da Avenida Araucária, próximo ao cemitério. 
Á medida que se afasta da porção urbana as vias recebem revestimento em saibro (cerca de 35% das vias 
existentes, Mapa 21), porém em péssimos estados de conservação, devido as altas declividades e inexistência 
ou insuficiência de sistema de drenagem, que acabam desencadeando processos erosivos (Figura 141). 

FIGURA 138: VIAS URBANAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

FIGURA 139: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CARLOS 
CAVALCANTI 

FIGURA 140: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PADRE 
RIBEIRO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 

FIGURA 141: VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO (SAIBRO), EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM PROCESSOS EROSIVOS 
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Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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4.3.2 Passeios ou Calçadas para Pedestres 

Os passeios ou calçadas para pedestres estão presentes nas principais vias da sede urbana, sendo em alguns 
trechos inexistentes, comprometendo a circulação segura de pedestres.  
As calçadas são caracterizadas pela falta de padronização, tanto com relação aos materiais empregados, 
variando entre pedras calcárias (petit pavê, Figura 142), revestimento cerâmico (que em dias chuvosos torna-se 
escorregadio) e concreto, como em relação às larguras, sendo bastante estreitas (Figura 143), devido ao 
alinhamento predial sem regulamentação. Em algumas vias principais como a Rua Carlos Cavalcanti observa-se 
que o estreitamento da calçada se deve ao espaço destinado ao estacionamento de veículos (Figura 142). 
Verificam-se também calçadas para pedestres inadequadas e em mau estado de conservação, com vários 
obstáculos no passeio (como canteiros para árvores), postes de iluminação pública mal colocados e desníveis, 
que dificultam a acessibilidade. 

FIGURA 142: REVESTIMENTO DE CALÇADA PARA PEDESTRE 
EM PEDRA CALCÁRIA (PETIT PAVÊ) 

FIGURA 143: DETALHE DE CALÇADA PARA PEDESTRE 
BASTANTE ESTREITA E COM VÁRIAS TIPOLOGIAS DE 
REVESTIMENTO  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 
Nas vias sem pavimentação (saibro) não existem passeios, os quais na maioria das vezes estão obstruídos por 
mato e entulhos, obrigando os transeuntes a circular na própria via (Figura 144). 
Quanto aos portadores de necessidades especiais, estes têm dificuldade de locomoção, visto que inexistem 
acessos especiais, como guias rebaixadas e sinalizações e não raras as situações, a calçada encontra-se 
obstruída por árvores mal localizadas ou em passeios estreitos.  
Em relação às ciclovias, também são inexistentes e não há projetos ou espaços destinados à sua implantação, 
atualmente. 
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FIGURA 144: VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO E COM AUSÊNCIA DE CALÇADAS PARA PEDESTRES 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

4.3.3 Sinalização 

Em alguns cruzamentos da parte central da sede urbana, como a Rua Generoso Marques com a Rua Octávio 
Furquim, há sinalização semafórica e nos demais cruzamentos do centro da cidade há algumas placas de 
sinalização vertical, regulamentação e de advertência. Já nas vias mais afastadas não há qualquer sinalização.  
Com relação à sinalização horizontal (faixas de pedestre, áreas destinadas a estacionamentos, faixas centrais, 
demarcação de lombadas, entre outras) existem insuficiências e nos locais que existem devem receber pinturas 
e manutenção.  
 
 

44..44  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddooss  SSiisstteemmaass  ddee  TTrraannssppoorrtteess  

4.4.1 Transporte Intermunicipal 

O transporte intermunicipal de Rio Branco do Sul restringe-se a ligação com poucos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC), quais sejam: Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Curitiba e Itaperuçu. Não há, 
portanto, ligação direta com as demais cidades, sendo necessárias as baldeações. 
Rio Branco do Sul é contemplado pela Rede Integrada de Transporte (RIT), que corresponde ao sistema de 
transporte coletivo que atende Curitiba e outros 13 municípios da RMC, a saber: Almirante Tamandaré, 
Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 
Pinhais, Piraquara, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais (URBS, 2007). O maior deslocamento da RIT é 
justamente o trecho de Rio Branco do Sul a Contenda, que possui 70 km com 4 baldeações. 
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As linhas intermunicipais, integrantes da RIT são quatro, a saber: Curitiba/Rio Branco do Sul; Rio Branco do 
Sul/Almirante Tamandaré; Itarepuçu/CAIC e Rio Branco do Sul/Cerro Azul, cujos horários, dias de atendimento e 
pontos de ônibus estão explicitados na Tabela 16. 
A sede urbana de Rio Branco do Sul, no início da Rua Sete de Abril, possui a estrutura instalada de um terminal 
rodoviário intermunicipal, no entanto, essa estrutura encontra-se em situação precária e não há guichês para 
compra de passagens, funcionando apenas alguns pontos de parada de ônibus, de comércio e serviços (Figura 
145). 

FIGURA 145: VISTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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TABELA 16: LINHAS DE TRANSPORTE DE RIO BRANCO DO SUL 

Linha Rio Branco do Sul/ Almirante Tamandaré 
Ponto Atendimento Horário 
CAIC Dias úteis 05:00 às 23:40 horas 
CAIC Sábados 05:00 às 23:38 horas 
CAIC Domingos e Feriados 05:30 às 23:40 horas 
Terminal Tamandaré Dias úteis 05:22 às 24:30 horas 
Terminal Tamandaré Sábados 05:40 às 24:20 horas 
Terminal Tamandaré Domingos e Feriados 06:10 às 24:20 horas 
Linha Itaperuçu/ CAIC 
Ponto Atendimento Horário 
CAIC Dias úteis 06:10 às 22:30 horas 
CAIC Sábados 06:10 às 22:30 horas 
CAIC Domingos e Feriados 06:10 às 22:30 horas 
Itaperuçu Dias úteis 06:22 às 23:05 horas 
Itaperuçu Sábados 06:45 às 23:05 horas 
Itaperuçu Domingos e Feriados 06:45 às 23:05 horas 
Linha Curitiba / Rio Branco do Sul 
Ponto Atendimento Horário 
CAIC Dias úteis 01:15 às 23:00 horas 
CAIC Sábados 01:10 às 23:00 horas 
CAIC Domingos e Feriados 01:10 às 23:00 horas 
Itaperuçu Dias úteis 01:00 às 05:30 horas 
Itaperuçu Sábados 00:55 às 05:10 horas 
Itaperuçu Domingos e Feriados 00:55 às 04:55 horas 
Mueller Dias úteis 00:15 às 23:40 horas 
Mueller Sábados 00:10 às 23:15 horas 
Mueller Domingos e Feriados 00:10 às 23:15 horas 
Santa Terezinha Dias úteis 06:11 às 15:53 horas 
Santa Terezinha Sábados 06:10 às 18:10 horas 
Santa Terezinha Domingos e Feriados 06:50 às 16:50 horas 

Fonte: RBS, 2010 
 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
188 

  
 

4.4.2 Transporte Municipal 

O município de Rio Branco do Sul possui quatro linhas municipais, sendo apenas uma linha urbana, responsável 
pela ligação dos bairros à área central da sede, representada pela linha Circular/Centro. A Figura 146 ilustra 
alguns dos pontos de ônibus existentes em Rio Branco do Sul. As outras três linhas possibilitam deslocamento 
da sede urbana com o Distrito de Açungui e localidades de Trigre e Ribeira, sendo as municipais as linhas: Rio 
Branco do Sul/Açungui; Rio Branco do Sul/Tigre e Rio Branco do Sul/Ribeira, conforme demonstra a Figura 147. 
Cabe destacar que não há sistema de transporte rural exclusivo e além do circular algumas vezes é utilizado o 
transporte escolar pelos agricultores para deslocamento até a sede urbana.  

FIGURA 146: VISTAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS DA SEDE URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Destacam-se também no transporte de pessoas, veículos automotores particulares, os táxis. Na sede urbana há 
um total de 05 pontos com uma frota estimada de 45 veículos. Cabe destacar a existência do Decreto Municipal 
nº 13/1973 (que dispõe sobre o número de táxis em função do número de habitantes), anterior a emancipação 
de Itaperuçu em 1992, e verifica-se a necessidade da adaptação da legislação, pois atualmente não condiz mais 
com a realidade municipal. 
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FIGURA 147: LINHAS DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
190 

  
 

4.4.3 Transporte Escolar 

O sistema de transporte escolar municipal atende crianças e adolescentes das localidades rurais até as escolas 
na sede urbana, ou até Curitiba, as linhas escolares são: Sede/CAIC e Rio Branco do Sul/Curitiba.  
Segundo informações da Prefeitura Municipal há um total de 120 linhas e uma frota de 127 veículos (Figura 
148). O município dispõe de serviços terceirizados para transporte de alunos, realizados pela empresa Nenetur 
Transportes, sendo que apenas 07 veículos utilizados para a locomoção de estudantes são de propriedade da 
Prefeitura Municipal. A quilometragem diária é de aproximadamente 4.000 km/dia com gasto aproximado de R$ 
350.000,00 por mês.  A frota de alunos transportados é de 1781 alunos de escolas municipais e 1767 alunos da 
rede de ensino estadual atendendo todas as localidades rurais do município. O município não possui 
universidades, disponibilizando 05 veículos para locomoção intermunicipal de universitários que atualmente 
transporta cerca de 200 acadêmicos. 

FIGURA 148: VISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

4.4.4 Frota de Veículos 

Segundo dados do DETRAN (2010), Rio Branco do Sul apresenta um total de 10.918 veículos registrados para o 
mês de maio de 2010, predominando automóveis (56,08%), seguido de motocicletas (16,47%). Os caminhões 
representam mais de 5% do total (Tabela 17).  
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TABELA 17: VEÍCULOS REGISTRADOS SEGUNDO OS TIPOS PARA O ANO DE 2010 
Tipos Quantidade 

AUTOMOVEL 6.123 
CAMINHAO 598 
CAMINHAO TRATOR 295 
CAMINHONETE 705 
CAMIONETA 509 
CICLOMOTOR 11 
MICRO-ONIBUS 81 
MOTOCICLETA 1.798 
MOTONETA 238 
ONIBUS 90 
REBOQUE 56 
SEMI-REBOQUE 395 
TRATOR RODAS 2 
TRICICLO 2 
UTILITARIO 15 
TOTAL 10.918 
Fonte: DETRAN, 2010 
 
 

44..55  SSaanneeaammeennttoo  

Este item apresenta a caracterização geral do saneamento do município de Rio Branco do Sul em que é 
contemplada a drenagem urbana, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos 
urbanos. 
 

4.5.1 Drenagem 

A sede urbana de Rio Branco do Sul possui sistema de drenagem pluvial, constituído pelas galerias pluviais, que 
abrangem pequena porção da área urbana, isto é, sua porção central, apenas onde existem vias pavimentadas, 
que correspondem a 65% do total de vias da sede. Há emissários que desembocam nos rios Tacaniça, Santaria 
e Pocinho. 
As vias não pavimentadas, que correspondem a cerca de 35% do total de vias, como por exemplo nos bairros 
Nodari II, Vila Buava, Albarana, Papanduva, Vila Abrão, entre outros, não possuem galerias de águas pluviais ou 
em algumas situações o que existe é bastante rudimentar, incompleto e sem continuidade, consistindo apenas 
em valetas laterais para escoamento pluvial superficial por gravidade (Figura 149), com destino incerto, uma vez 
que as captações (bocas-de-lobo) estão em péssimas condições, assim como as tubulações das galerias 
existentes (Figura 150).   
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As conseqüências são graves problemas de erosão no leito das vias, decorrentes principalmente das altas 
declividades em que a malha urbana está conformada, (cujo escoamento das águas pluviais tem altas 
velocidades, agravando ainda mais os princípios de erosão) e/ou pontos de alagamentos, em função da 
inexistência de sistemas adequados de escoamentos das águas superficiais. 
Ainda verificam-se situações de lançamento de esgoto doméstico nas valetas de drenagem a céu aberto e nas 
galerias de águas pluviais. 
Na área rural ao longo das estradas, por não possuírem os sistemas de escoamento adequados, ficam evidentes 
problemas de erosão e danificação do leito da estrada (Figura 151). 

FIGURA 149: VIAS COM VALETAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO SUPERFICIAL DAS ÁGUAS E PROBLEMAS DE EROSÃO  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 150: DETALHE DE CAPTAÇÃO (BOCA-DE-LOBO) E TUBULAÇÃO DANIFICADOS NAS VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO DA 
SEDE  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 151: VISTA DE ESTRADAS RURAIS SEM DRENAGEM LATERAL DE ÁGUAS PLUVIAIS ACARRETANDO SÉRIOS 
PROBLEMAS DE EROSÃO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
 
A Figura 152 ilustra alguns pontos de alagamento na sede urbana, como no entroncamento principal de acesso 
à cidade (região sul) e porções dos bairros São Luiz, Jardim dos Minérios e Tacaniça dos Falcões (região 
sudoeste). Tais processos de alagamentos são recorrentes em muitos casos pela ausência de infra-estrutura 
mencionada acima, como escoamento adequado das águas pluviais superficiais. 
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FIGURA 152: PONTOS DE ALAGAMENTO NA ÁREA URBANA DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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4.5.2 Abastecimento de Água 

O manancial do sistema de abastecimento de água da sede urbana de Rio Branco do Sul é subterrâneo sendo 
utilizado 100% do aqüífero carste (terreno geologicamente frágil e contemplado pela área de interesse de 
proteção de mananciais - Decreto Estadual nº 3.411/2008), através de poços e minas, sob responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, atendendo à totalidade da sede urbana como demonstra o Mapa 22. 
Na parte de produção de água ao todo são 14 poços operantes (Figura 153 e Figura 154), com produção 
estimada de 138 l/s apesar da vazão outorgada de 3,9 L/s. Fazem parte da produção de água também 07 minas 
(Figura 155 e Figura 156) (nenhuma outorgada), com vazão estimada em 21,4 L/s. A localização dos poços e 
minas pode ser visualizada no Mapa 22. Considerando a somatória das vazões dos poços e minas e a 
população abastecida totaliza-se uma produção estimada de 500 litros por habitante.dia. 
O tratamento da água feito pela prefeitura consiste apenas na cloração e análises mensais realizadas por 
laboratório particular (PMRBS, 2010). 
A distribuição é feita por 17 reservatórios (Figura 157 e Figura 158), com capacidade total de 751 m³, 
alimentados pelos poços e minas. Estes reservatórios por sua vez alimentam a rede de distribuição de água, que 
é antiga e possui, entre outros, tubulações de cimento amianto prejudicial à saúde humana. 
Em termos gerais de manutenção o sistema se encontra em más condições de conservação e proteção 
ambiental e as perdas no sistema atingem patamares elevados e variam entre os valores estimados de 65% a 
90%. 
Não existe dados técnicos de volumes produzidos nem distribuídos, o que dificulta a determinação da vazão 
necessária para garantir o abastecimento de água. 
Entretanto, a administração pública municipal assinou um convênio com a SANEPAR, a qual passará a ser 
responsável pelo sistema de abastecimento de água do município. Atualmente a SANEPAR, antes de assumir a 
operação do sistema, tem feito diversas análises nos poços urbanos existentes para verificar o grau de 
contaminação ou não. Está em andamento um projeto para melhoria do sistema de abastecimento de água e as 
informações disponibilizadas até o momento pela SANEPAR são de que serão mantidos 03 poços, quais sejam: 
Itacuri, Froma e Santaria e será perfurado mais um em Rancharia, conforme apontado no Mapa 22. 
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Figura 153: Poço Tacuri FIGURA 154: POÇOTACANIÇA 

 
 

Fonte: SANEPAR, 2009 Fonte: SANEPAR, 2009 
 

FIGURA 155: MINA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  FIGURA 156: MINA ANTÔNIO NODARI 

 

 

Fonte: SANEPAR, 2009 Fonte: SANEPAR, 2009 
 

FIGURA 157: RESERVATÓRIO CAIC  FIGURA 158: RESERVATÓRIO PAPANDUVA 

 

 

Fonte: SANEPAR, 2009 Fonte: SANEPAR, 2009 
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4.5.3 Esgotamento Sanitário 

O município não dispõe de sistema público de coleta, transporte e tratamento de esgotamento sanitário. A 
população faz uso de sistema individual por fossas sépticas. Como esse sistema é deficiente, principalmente 
pela insuficiência de limpezas periódicas e manutenção, ele contribui de maneira decisiva com a poluição e 
contaminação dos cursos de água localizados na área urbana e rural e, por conseguinte, do aqüífero carste. 
Também se verificam poços negros e lançamento diretamente na rede de drenagem pluvial ou a céu aberto 
como demonstra a Figura 159 e Figura 160, podendo acarretar sérios problemas de saúde aos moradores 
próximos, crianças e animais domésticos. Igualmente há lançamentos de esgoto doméstico nos córregos 
urbanos como evidenciado na Figura 161. 

FIGURA 159: LANÇAMENTOS DE ESGOTO DOMÉSTICO NAS VALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL, A CÉU ABERTO  

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 

FIGURA 160: DETALHE DE ÁGUA EMPOÇADA FIGURA 161: VISTA DE LANÇAMENTO DE ESGOTO 
DOMÉSTICO DIRETAMENTE NO CÓRREGO URBANO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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44..66  RReessíídduuooss  SSóólliiddooss  

De acordo com a Prefeitura 75% do município de Rio Branco do Sul é atendido por coleta de resíduos sólidos, e 
se tratando da área urbana o índice de coleta é de 80%. Os resíduos coletados perfazem um total de 28 
toneladas/dia e são destinados de maneira inadequada ao lixão municipal, conhecido como Lixão do Limoeiro. 
Este se localiza na estrada principal do limoeiro na localidade do Capiru Queimado na região nordeste da sede 
urbana, a 12 km do centro da cidade, conforme demonstra a Figura 164, onde os resíduos são dispostos sem 
nenhum tipo de tratamento, a céu aberto e sem recobrimento diário.  
O terreno que abriga o lixão desde 1974 possui área total de 38.380,00 m², sendo que o depósito a céu aberto 
dos resíduos ocupa aproximadamente 28.000,00 m², conforme demonstrado na Figura 165. O restante da área 
não é utilizada para a disposição de resíduos uma vez que apresenta declividade acentuada e proximidade a um 
córrego, assim os 9.300,00 m², estão livres do acúmulo dos resíduos sólidos gerados no município de Rio 
Branco do Sul. 
O lixão do Limoeiro deveria atender apenas à coleta domiciliar e comercial, no entanto, alguns resíduos 
industriais também são destinados a ele (Figura 165), já que não possui controle de entrada, apesar dos 
resíduos industriais não serem tratados pela prefeitura e cada gerador industrial ser responsável pelo resíduo 
gerado. 
Na coleta dos resíduos sólidos urbanos (RSU) são utilizados três caminhões, dos quais dois apresentam 
capacidade de 3 toneladas e não dispõem de sistema de compactação dos resíduos coletados, são apenas 
caminhões caçamba (Figura 162) que realizam em média 3 viagens por dia entre o município e o lixão do 
Limoeiro e operam com 1 motorista e 4 coletores cada. O terceiro caminhão possui capacidade de 9 t, é um 
caminhão compactador (Figura 163), opera com 2 motoristas e 8 coletores e realiza em média 7 viagens por dia 
entre o município e o lixão do Limoeiro.  

FIGURA 162: VISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA UTILIZADO NA 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

FIGURA 163: VISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR 
UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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O sistema de coleta de resíduos sólidos municipal atende a área central e bairros adjacentes diariamente, entre 
17h e 21h. Já nos bairros mais periféricos a coleta ocorre de duas a três vezes por semana, conforme ilustrado 
na Figura 166. Na área rural a coleta tem freqüência quinzenal.  
A varrição das vias urbanas ocorre apenas nas vias principais da sede do município sendo o trabalho realizado 
pela equipe composta por 9 mulheres e 1 homem. Os resíduos coletados na varrição são depositados no 
caminhão de coleta de RSU e destinados para o lixão a céu aberto. Assim como os resíduos de varrição, os 
resíduos gerados com a poda municipal também são destinados ao lixão do Limoeiro. 

FIGURA 164: LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO DO LIMOEIRO  

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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FIGURA 165: VISTAS DO LIXÃO DO LIMOEIRO EM RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. 

  
Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. 

  
Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. Fonte: RIO BRANCO DO SUL, 2009. 
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FIGURA 166: ROTAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Com relação aos resíduos de serviços de saúde (hospitalares) são coletados por empresas terceirizadas, que 
fazem o tratamento fora do município de Rio Branco do Sul.  
Em função da disposição inadequada dos resíduos em um lixão, ferindo as legislações ambientais vigentes, o 
município foi autuado pelo Ministério Público e firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para tomar 
as providências necessárias. Assim, a administração pública está em processo de discussão para definição da 
melhor alternativa locacional para implantação do Aterro Sanitário, além de projetos para o encerramento e 
recuperação ambiental do Lixão do Limoeiro.  
 

44..77  EEnneerrggiiaa  EEllééttrriiccaa  

O município de Rio Branco do Sul alcança atualmente um índice de atendimento de energia elétrica de 
praticamente 100%, tanto para a área urbana quanto para a área rural. A distribuição da energia é realizada pela 
Companhia Paranaense de Energia (COPEL).  
A Tabela 18 apresenta o atendimento e tipologia de uso de energia, resultando em 491.662 (1) ligações no total. 
Verifica-se que se excetuando o consumo por indústria, há predominância das ligações residenciais (10.510), 
seguida das ligações do setor secundário (7.800). As ligações rurais (2.513) representam o menor montante. 
Representando a maioria de consumidores registrados, as ligações residenciais são responsáveis por 77% da 
energia consumida no município. As ligações rurais consomem quase 15% do total de energia.  

TABELA 18: ATENDIMENTO E TIPOLOGIA DO USO DE ENERGIA ELÉTRICA (2009) 
Variável Consumo 

(Mwh) 
Consumidores 

Residencial 10.510 7.230 
Setor secundário 7.800 98 
Setor comercial 3.933 541 
Rural 2.513 1.387 
Outras classes 5.036 122 
Consumo livre (indústria) (1) 461.870 01 
Total 491.662 9.379 
Fonte: COPEL, 2009 apud IPARDES, 2010 
 
NOTA: 
(1) Refere-se ao consumo de energia elétrica da auto-produção da indústria. Inclui os consumidores atendidos por outro fornecedor de 
energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor. 
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44..88  CCoommuunniiccaaççããoo  

Os itens referentes à comunicação foram subdivididos em serviços de telefonia, serviços de correios e telégrafos 
e canais de comunicação locais, abaixo especificados. 

 

4.8.1 Serviços de Telefonia Fixa e Móvel 

A área urbana é atendida pelo serviço de telefonia fixa da Brasil Telecom e a torre (Figura 167). O atendimento 
da telefonia móvel é disponibilizado pelas empresas TIM, CLARO, VIVO e OI com boa qualidade de sinal apenas 
na sede urbana, porém, não possuem sinal na área rural, havendo o celular rural para os proprietários rurais de 
maior poder aquisitivo. 
Há predominância do uso da telefonia fixa nas áreas residencial, comercial e industrial. Porém esse panorama 
está sendo modificado devido à crescente disseminação do uso de celulares pela sua praticidade e viabilidade.   

FIGURA 167: VISTAS DA TORRE DA BRASIL TELECOM 

 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 

4.8.2 Serviços de Correios 

Há uma agência de correios localizada na região central de Rio Branco do Sul (Figura 168) e mais três postos do 
correio. As correspondências destinadas para a sede urbana são entregues no local endereçado. Para aqueles 
localizados na zona rural, torna-se necessário o deslocamento do interessado até a agência ou postos para a 
retirada da correspondência.  
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FIGURA 168: VISTA DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA SEDE 
URBANA 

 

 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  

 

4.8.3 Canais de Comunicação Local 

Quanto aos canais de comunicação local destacam-se no município as rádios comunitárias como: a rádio ABS 
(FM), denominada de Bom Samaritano; a rádio Tradição (AM); a rádio 590 (AM) difusora e a rádio 550 (AM), 
banda B, sendo as duas últimas as mais ouvidas. 
Quanto aos jornais locais de maior circulação destacam-se: o jornal Raio-X (quinzenal); jornal Expresso (oficial); 
jornal Metropolitano; jornal Tribuna dos Minérios e a Folha de Rio Branco do Sul. 
Ainda, há internet banda larga disponibilizada pela Brasil Telecom e também discada (via rádio).  
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555...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   SSSÓÓÓCCCIIIOOO---CCCUUULLLTTTUUURRRAAAIIISSS   

 
O município de Rio Branco do Sul é considerado, juntamente com mais 119 municípios do Estado do Paraná 
como um município de “médio grau de desenvolvimento socioeconômico e demográfico”, conforme consta no 
estudo Tipologia dos Municípios Paranaenses Segundo Indicadores Sócio-econômicos e Demográficos 
desenvolvido pelo IPARDES (2003). 
Fato que se deve, principalmente, a forte concentração de renda no município. Apesar da densidade 
demográfica nessa região ser baixa, há problemas relativos a más condições de infra-estrutura, moradia e 
saneamento. 
A seguir, é apresentado o índice de desenvolvimento humano do município, bem como a caracterização dos 
aspectos sócio-culturais (saúde, educação, assistência social, lazer, cultura, esporte e segurança). 
 
 

55..11  ÍÍnnddiiccee  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  HHuummaannoo  

O denominado Índice de Desenvolvimento Humano tem o objetivo de ser: “uma medida geral e sintética do 
desenvolvimento humano” (PNUD, 2003). Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o IDH busca 
mensurar o avanço de determinada população, considerando aspectos de ordem econômica, social, cultural e 
política que incidem sobre a qualidade da vida humana, utilizando-se de três indicadores para avaliação: 

 Educação - alfabetização e taxa de matrícula; 
 Longevidade - esperança de vida ao nascer; 
 Renda - PIB per capita. 

O índice varia de 0 a 1, sendo que o valor máximo significaria nível de desenvolvimento humano total. Países 
com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; países com índices entre 0,500 e 0,799 
são considerados de médio desenvolvimento humano; e países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento 
humano considerado alto (PNUD, 2003). 
O uso do índice dá-se em escala mundial, sendo amplamente utilizado por governos em todas as esferas. É de 
grande valor na avaliação do desempenho dos Municípios, sendo um importante instrumento para os gestores 
públicos.  
O estudo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, que é encontrado no Atlas do 
desenvolvimento Humano no Brasil e que é resultante da média aritmética de IDH-E (educação), IDH-L 
(longevidade) e IDH-R (renda), permite a avaliação das diferenças entre os municípios, o estabelecimento de 
comparações e uma abordagem sobre a evolução das diferentes realidades ao longo do tempo.  
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A Tabela 19 traz um comparativo entre os diferentes IDH-M apresentados para o município de Rio Branco do Sul 
e o Estado do Paraná nos mesmos períodos. 

TABELA 19: COMPARATIVO ENTRE O IDH DE 1991 E 2000 – MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL E ESTADO DO PARANÁ 
 IDH-M 

Renda 
1991 

IDH-M 
Renda 
2000 

IDH-M 
Longevidade 

1991 

IDH-M 
Longevidade 

2000 

IDH-M 
Educação 

1991 

IDH-M 
Educação 

2000 

IDH-M 
1991 

IDH-M 
2000 

Rio Branco 
do Sul (1) 

0,584 0,639 0,644 0,683 0,654 0,785 0,627 0,702 

Paraná (2) 0,678 0,736 0,678 0,747 0,778 0,879 0,711 0,787 

Fonte: PNUD (1), AMP (2) ,2004 

 
Verifica-se a partir da Tabela 19 que o IDH-M de Rio Branco do Sul é de 0,702 para o ano de 2000 apresentando 
crescimento em todos os indicadores desde o ano de 1991. Os índices de educação e renda obtiveram 
crescimento mais expressivo, e o índice de longevidade um aumento contido se comparado ao panorama 
estadual.  Contudo, os índices apresentados por Rio Branco do Sul estão abaixo dos índices do Estado, 
classificando-se como de médio desenvolvimento humano, com variação de IDH entre 0,5 e 0,8. A sua 
colocação dentro do Estado do Paraná é a de 330 entre os 399 municípios paranaenses. 
 
 

55..22  SSaaúúddee  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS, 2010) dentre as doenças que afligem a saúde 
dos rio-branquenses destacam-se: hipertensão, tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), HIV, 
pneumonia, doenças respiratórias em geral e problemas renais que atingem uma média de 9 entre 10 pessoas. 
Atribui-se essa média alta principalmente à condição da água disponibilizada para consumo da população do 
município, sob responsabilidade da prefeitura, que não apresenta os componentes adequados de tratamento e 
rede de distribuição. A água extraída para consumo é proveniente do carste, que por sua natureza calcária, torna 
recorrentes casos de pedra no rim na população. O tratamento da água, com insuficiência de alguns 
componentes químicos como o flúor, pode ser responsável ainda pelas condições precárias da saúde dentária 
dos rio-branquenses.  
Para atendimento da saúde o município dispõe de sete equipamentos de saúde municipais na sede urbana, e 
um no distrito de Açungui, quais sejam:  

 Associação de Proteção à Maternidade e Infância - APMI 
 Centro Médico de Atendimento Especializado Prof. Virginia F. Cruz; 
 Centro de Atenção Psicossocial CAPS I; 
 Hospital Municipal de Rio Branco do Sul (Figura 169); 
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 Unidade de Saúde Açungui; 
 Unidade de Saúde Heitor Alves de Araújo (Figura 170); 
 Unidade de Saúde Papanduva; 
 Unidade de Saúde Vila São Pedro.   

FIGURA 169: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL FIGURA 170: UNIDADE DE SAÚDE HEITOR ALVES DE 
ARAÚJO 

  
Fonte: Ecotécnica, 2010 Fonte: Ecotécnica, 2010 
 
APMI Associação de Proteção a Maternidade e Infância  
Localização: Rua Domingos de Faria, 122 – Centro 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial, com 6 consultórios especializados 
Profissionais: Fisioterapeutas, psicólogos, clínico, psiquiatra, fonoaudiólogo, assistente social. 
 
Centro Médico de Atendimento Especializado Prof. Virginia F. Cruz 
Localização: Rua José Pedroso Moraes, s/n – Centro 
Estrutura Física: São 03 consultórios especializados prestando atendimento ambulatorial.  
 
Centro de Atenção Psicossocial CAPS I 
Localização: Avenida Derson Costa, s/n - Centro  
Estrutura Física: Atendimento ambulatorial, com uma clínica básica e uma sala de enfermagem e SADT (Serviço 
Auxiliar de Diagnóstico e Terapia). 
Profissionais: Psicólogo, Psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem, 
enfermeiro. 
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Hospital Municipal de Rio Branco do Sul  
Localização: Rua Generoso Marques, 414 – Centro 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial, hospitalar com serviços de internações, SADT (Serviço 
Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) e pronto atendimento com instalações constantes no Quadro 9 (CNES, 2010). 
Profissionais: Fisioterapeutas, clínico, fonoaudiólogo, auxiliar de enfermagem, farmacêutico, ortopedista, técnico 
em enfermagem, cirurgião, oftalmologista, otorrinolaringologista, técnico em radiologia, enfermeiro, pediatra, 
urologista, anestesiologista, ginecologista, dermatologista, cardiologista, neurologista. 
Serviços Especializados: Serviço de atenção ao pré--natal parto e nascimento, diagnóstico por anatomia 
patológica e ou citopato, diagnóstico por imagem, diagnóstico por laboratório clínico, diagnóstico por métodos 
gráficos dinâmicos, fisioterapia, hemoterapia, oftalmologia. 

QUADRO 9: SERVIÇOS E INSTALAÇÕES REFERENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 
Serviços Instalações 

Pronto Atendimento 
e Pronto Socorro 

Um consultório médico; uma sala de atendimento diferenciado; uma sala de curativo; 
uma sala de gesso; uma sala para pequenas cirurgias; uma sala de repouso e 
observação com 6 leitos (indiferenciado) 

Ambulatorial Uma clinica básica; três clinicas especializadas; três outros consultórios. 

Hospitalar 
Três salas de cirurgia; uma sala de parto normal; uma sala de pré-parto com 2 leitos; 
uma sala de leitos conjuntos para dez pessoas.  

Serviço de Apoio 
Central de esterilização de materiais; farmácia; lactário; lavanderia; necrotério; nutrição 
e dietética. 

Fonte: CNES, 2010 

 
Atualmente, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o hospital municipal 
é equipado conforme a Tabela 20. A Tabela 21 apresenta o número de leitos por especialidade. 

TABELA 20: EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO HOSPITAL 
Equipamentos Quantidade 

Raio X (mais de 500MA) 01 

Ultrasson Doppler Colorido 01 

Ultrasson Ecografo 01 

Microscópio Cirurgico 01 

Eletro Cardiógrafo 01 

Respirador/Ventilador 01 

Reanimador Pulmonar/AMBU 03 

Monitor de ECG 02 
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Equipamentos Quantidade 

Incubadora 01 

Desfibrilador 01 

Berço Aquecido 01 

Usina de  Oxigênio 01 

Grupo Gerador 01 

Controle Ambiental/Ar-
Condicionado Central 

02 

Carros Quantidade 

Ambulância  * 
*Sem informação 
Fonte: CNES, 2010 

 

 TABELA 21: NÚMERO DE LEITOS 
Descrição Leitos Existentes 

Cirurgia geral 10 

Clinica Geral 25 

Obstetrícia Cirúrgica 15 

Pediatria Clinica  5 

TOTAL GERAL 55 
Fonte: CNES, 2010 

 
Unidade de Saúde Acungui 
Localização: Estrada Principal, s/n – Acungui 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial, com sala de odontologia, clínica básica, sala de curativo, sala 
de nebulização, sala para pequenas cirurgias e sala de repouso e observação, e serviços especializados, como 
serviço de atenção ao paciente com tuberculose, atenção ao pré-natal, e estratégias de saúde a família. Na 
Tabela 22 consta a relação de equipamentos e veículos presentes na Unidade de Saúde. 
 Profissionais: Cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, agentes comunitários de saúde, auxiliar de 
enfermagem, médico da saúde da família. 
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TABELA 22: EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE 
Equipamentos Quantidade 

Equipamento Odontológico 01 

Carros Quantidade 

Ambulância  * 
*Sem informação 
Fonte: CNES, 2010 
 
Unidade de Saúde Heitor Alves de Araújo  
Localização: Travessa Otávio Furquim, 80 – Centro 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial com cinco salas de odontologia, quatro salas de clínica básica, 
sala de curativo, sala de nebulização, sala imunização e serviços especializados de atenção ao paciente com 
tuberculose, serviço de atenção ao pré-natal parto nascimento, serviço de diagnóstico por laboratório clinico, 
hemoterapia e estratégias de saúde a família. Os equipamentos existentes estão na Tabela 23. 
Profissionais: Cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, agentes comunitários de saúde, enfermeiros da 
saúde da família, auxiliar administrativo, farmacêutico, atendente de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, 
médico clinico geral, médico da saúde da família. 

TABELA 23: EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE 
Equipamentos Quantidade 

Equipamentos Odontológicos 05 

Carros Quantidade 

Ambulância  01 
Fonte: CNES, 2010 

 
Unidade de Saúde Papanduva 
Localização: Rua Padre Antônio Vieira, s/n – Papanduva 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial com sala de odontologia, sala de clinica básica, sala de 
curativo, sala de nebulização, serviços especializados, serviço de atenção ao pré natal, parto e estratégias de 
saúde a família. A unidade de saúde é equipada segundo a Tabela 24. 
Profissionais: Cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, agentes comunitários de saúde, enfermeiros da 
saúde da família, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, médico da saúde da família. 

TABELA 24: EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE 
Equipamentos Quantidade 

Equipamento Odontológico 01 
Fonte: CNES, 2010 

Unidade de Saúde Vila São Pedro 
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Localização: Avenida Manoel Muller de Siqueira, s/n – Vila São Pedro 
Estrutura Física: Presta atendimento ambulatorial com uma sala odontológica, duas clínicas básicas, sala de 
imunização, sala de nebulização, e serviços especializados de atenção ao pré-natal, parto, nascimento e 
estratégias de saúde da família). A unidade é equipada segundo a Tabela 25. 
Profissionais: Cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, agentes comunitários de saúde, auxiliar de 
enfermagem, enfermeiro, médico da saúde da família. 

TABELA 25: EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE 
Equipamentos Quantidade 

Equipamento Odontológico 01 

Carros Quantidade 

Ambulância  01 
Fonte: CNES, 2010 

 
Ainda com relação ao ano de 2006, estão evidenciadas na Tabela 26 as principais causas de morte em Rio 
Branco do Sul, que são aquelas relacionadas ao aparelho circulatório (23,2%), seguida das enfermidades 
atreladas ao aparelho respiratório (13%). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, os 
assassinatos também possuem uma representatividade considerável no número de óbitos, assim como os casos 
de HIV. 

TABELA 26: ÓBITOS SEGUNDO TIPOS DE DOENÇAS (2006) 
Tipos de Doenças  Total 

Infecciosas e parasitárias 01 

Neoplasias (tumores) 30 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 11 

Do sistema nervoso 02 

Do aparelho circulatório 48 

Do aparelho respiratório 27 

Do aparelho digestivo 11 

Do sistema osteomolecular e tecido conjuntivo 01 

Do aparelho geniturinário 03 

Gravidez, parto e puerpério 01 

Afecções originadas no período perinatal 06 

Mau formação congênita, deformação, anomalias 
cromossômicas 

01 
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Tipos de Doenças  Total 

Sintomas, sinais e achados anormais 39 

Causas externas 26 
Fonte: IPARDES, 2010 
 

5.2.1 Programas Preventivos de Saúde 

Existem alguns programas preventivos de saúde oferecidos à população de Rio Branco do Sul, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde do município (SMS, 2010), destacando-se aqueles relacionados ao Programa de 
Saúde da Família, tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços, práticas 
profissionais, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. Nesse sentido existem programas para 
gestantes, acompanhamento nutricional, saúde infantil, prevenção à hipertensão, saúde da mulher e do idoso, 
obesidade na adolescência, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e vacinação. 
 

5.2.2 Avaliação das Condicionantes de Saúde 

Observa-se que atualmente os principais problemas enfrentados na área da saúde do município estão 
relacionados à falta de equipamentos em alguns setores e a má condição em que se apresentam os existentes. 
Foram relatados: falta de desfibrilador, oxímetro, monitor cardíaco, colar cervical (adulto e infantil) em prontos-
socorros, sendo que no centro cirúrgico alguns itens como lâmpada cirúrgica e raio-x estão passando por 
reposição e reforma. Outro problema está relacionado à falta de leitos, visto que a estrutura não acompanhou o 
crescimento da população, sobrecarregando o hospital de pequeno porte.  
Assim sendo, os tratamentos e emergências que não podem ser tratados no município são encaminhados a 
Curitiba, para o hospital Santa Casa e Hospital Evangélico. Rio Branco do Sul atualmente estabelece convênio 
com o Hospital Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo. Presente também no município o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em breve contará com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 
Está sendo implantada no município a Unidade de Saúde de atenção integral à Mulher e à Criança, em terreno 
próximo à Secretaria de Educação e Esporte (Figura 171). 
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FIGURA 171: TERRENO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER E À CRIANÇA 

 

 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  
 
 

55..33  EEdduuccaaççããoo  

A estrutura educacional de Rio Branco do Sul é composta por 49 estabelecimentos de ensino, sendo estes 
municipais ou estaduais. Da totalidade, 26 escolas estão localizadas na área rural ofertando ensino de 1ª a 4ª 
série e uma turma para classe especial, totalizando 814 alunos matriculados. A Tabela 27 lista as Escolas Rurais 
Municipais (E.R.M) presentes em diversas localidades do município. 

TABELA 27: ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA ÁREA RURAL 
ESTABELECIMENTOS Classe 

Especial 
1°A 2°A 3°A 4° 4° Total 

E.R.M. Abrão Miguel Elias 8 22 25 43 15 45 158 
E.R.M. de Água Branca   1 1 2     4 
E.R.M. de Areias do Rosário   5 4 4 1 7 21 
E.R.M. de Barra do Jacaré   7 16 13 7 15 58 
E.R.M. Benedita Faria Poli   5 6 5 1 4 21 
E.R.M. de Boqueirão da Serra   5 6 4   2 17 
E.R.M. de Campina dos Baitacas     4 1     5 
E.R.M. Campina dos Pintos   7 9 12 1 8 37 
E.R.M. Epifanio das Neves   4   3 4 2 13 
E.R.M. de Itaretama   4 6 6 3 2 21 
E.R.M. de Jose de Anchieta   1 1 4 1 2 9 
E.R.M. Manuel de Souza Lima   3 4 2 2 2 13 
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ESTABELECIMENTOS Classe 
Especial 

1°A 2°A 3°A 4° 4° Total 

E.R.M. de Oristela   4 5 7 6 5 27 
E.R.M. de Pernambuco   12 15 12 9 14 62 
E.R.M. Mª da Luz Ramos da Silva   13 15 10 4 19 61 
E.R.M. de Pocinho    - -  -  -  -  -  
E.R.M. Darcy Leonel de Faria   4 3 6   3 16 
E.R.M. de Ribeirinha   6 6 7 1 1 21 
E.R.M. de Ribeirinha da Piedade   1  

 
3   8 12 

E.R.M. de Santana   3 8 2 3 3 19 
E.R.M. de Tigre   15 22 15 9 18 79 
E.R.M. de Três Barras   5 1 3 3 3 15 
E.R.M. Arcibidio A. de Faria   1 2 4   4 11 
E.R.M. Idalecio Machado   5 10 16   11 42 
TOTAL 8 133 169 184 70 178 742 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio Branco do Sul, 2010 

 

FIGURA 172: ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA ÁREA RURAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
 
Na área urbana existem 10 escolas municipais, 08 escolas estaduais, 04 Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEI) e 01 escola especial, listados na Tabela 28, sendo que algumas estão ilustradas na Figura 173. 
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TABELA 28: ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA ÁREA URBANA 
ESCOLAS  
MUNICIPAIS 

Sala de  
Recurso 

Centro  
de 
Atend.  
Especial 

Classe 
Especial 

PRÉ 1°et 2°et 1°A 2°A 3°A 4°A 3°/et 4°/et Total 

E.M. 
Benjamin 
Constant 

   22   40 39 50 37  65 253 

E.M. Mª da 
Luz Christo 
Lima 

5      133 165 108 66 82 183 742 

E.M. Maria 
Elisa Cruz 

6      33 41 34 19  45 178 

E.M. Pref. 
Octavio 
Furquim 

33 10 9    68 100 79 35 56 146 536 

E.M. Nilce 
Faria Elias 

      64 110 58 22 29 82 365 

E.M. Jose 
Ribeiro de 
Cristo 

   12   10 20 28 17  28 115 

E.M. Victor 
de Oliveira 
Franco 

      64 81 67  21 75 308 

E.M. Vovó 
Brasilia 

      26 27 40 34 22 42 191 

TOTAL 44 10 9 34 0 0 438 583 464 230 210 666 2688 
 
ESCOLAS ESTADUAIS FD-1ª FD-2ª FD-3ª 5ª 6ª 7ª 8ª 1ª 2ª 3ª Total 

C.E. José Ermirio de Moaraes       77 74 66 72 62 27 25 403 

C.E. Maria da Luz Furquim 38 30 24 121 84 111 142 362 203 164 1279 

C.E. Zacarias C. de Cristo       149 141 149 103 98 60 42 742 

C.E. Manoel B. de Macedo       141 117 116 112 114 76 64 740 

E.E. Shirlene de Souza da Rocha       143 126 100 84 33     486 

E.E. Jose Elias       126 90 136 95 84 62 50 643 

E.E. Percy Teixeira de Faria       28 20 22 20 55 11 5 161 

E.E. Hilda Faria Franco       75 75 90 71       311 

TOTAL 38 30 24 860 727 790 699 808 439 350 4765 
 
Centro Municipal de 
Educação Infantil 

BERÇ. I BERÇ. II MAT. I MAT. II PRÉ I PRÉ II TOTAL 

CMEI Leony Piolli   11 15 20 26 40 112 
CMEI Mª da Luz Christo Lima   11 16 21 40 65 153 
CMEI Vovó Diva         57 56 113 
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Centro Municipal de 
Educação Infantil 

BERÇ. I BERÇ. II MAT. I MAT. II PRÉ I PRÉ II TOTAL 

CMEI Maria Luiza de Faria   14   20 20 26 80 
TOTAL  0 36 31 61 143 187 458 
 

ESTABELECIMENTO Ed. Inf 0-3 A Ed. Inf 4-6 A Ed. Inf 7-16 A E.P. 16 ou +   Total 
Escola Especial Maria Aidê 14 15 57 74 160 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio Branco do Sul, 2010 

 

FIGURA 173: ESTABELECIMENTO DE ENSINO NA ÁREA URBANA 

  

  
Fonte: Ecotécnica, 2010 
 
Dentre os principais programas educacionais, pode-se destacar o projeto Luz, Câmera e Paz promovido em 03 
escolas estaduais, juntamente com a população carente; a parceria com o Instituto Votorantim, por meio da Rota 
da Educação para alunos de 1ª a 4ª séries e o Projeto Ciranda, com envolvimento do estado, município e 
Instituto Votorantim, envolvendo os adolescentes. 
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5.3.1 Avaliação das Condicionantes da Educação 

Algumas escolas apresentam estruturas precárias antigas e sem acessibilidade. Aproximadamente 03 escolas 
rurais feitas de madeira necessitam de reforma. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação há 
necessidade da construção de mais três novas creches para atender a demanda de crianças.  
 
 

55..44  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall  

Rio Branco do Sul na sua estrutura organizacional e administrativa possui a Secretaria Municipal de Ação Social, 
hoje com 10 funcionários, como apoio e coordenação dos serviços de assistência social prestados no município. 
Neste sentido foi inaugurado no mês de janeiro o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (Figura 
Figura 174), para o auxílio de famílias em situação de vulnerabilidade social. Possui atualmente 5 profissionais, 
entre eles psicopedagoga, técnicos e no setor administrativo responsáveis por vários programas de resgate 
social.  
O CRAS está localizado estrategicamente próximo à região do bairro Madre e Vila São Pedro, regiões carentes 
da área urbana. O  Quadro 10 lista alguns dos programas sociais presentes no município. 

FIGURA 174: CRAS DE RIO BRANCO DO SUL  

 

 

Fonte: Ecotécnica, 2010  
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QUADRO 10: PRINCIPAIS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DE RIO BRANCO DO SUL 
Programa Municipais Descrição 

Casa Lar Primavera Auxílio a 14 jovens e crianças carentes com conflitos familiares. 

Programa para Idosos  Promovido para o CRAS com atividades específicas para a 3ª idade, com 
oficinas de artesanato. 

Grupo de Convivência Promovido pelo CRAS com oficinas de tricot, arte e reciclagem. 

Família Subsidiada  Auxilia 17 crianças abrigando-as provisoriamente. 

Guarda Mirim Presta serviços sócio-educacionais a jovens. 

Casa Lar Santiago Abrigo para idosos. 
Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social, 2010 

É importante ressaltar que o município enfrenta ainda problemas de trabalho infantil, sendo observadas nas 
proximidades da área urbana, crianças trabalhando na quebra manual de pedras calcárias para dar origem ao 
petit pavê. Focado nessa problemática, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) está atuando em 
seis pontos de Rio Branco do Sul, sendo um na área urbana e cinco na área rural. O programa visa erradicar 
todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos e garantir que freqüentem a escola 
e atividades sócio-educativas. Um dos pontos está localizado na sede urbana, outro no Distrito de Açungui e 
também nas localidades rurais da Ribeirinha, Barra do Jacaré, Santa Cruz e Mina de Ferro, beneficiando cerca 
de 400 crianças. 

O Programa Bolsa Família que promove transferência direta de renda com condicionantes, que beneficia 
famílias em situação de pobreza, beneficia aproximadamente 2.300 famílias, porém existem mais de 5.000 
famílias cadastradas sem receber o benefício.  
O Programa do Voluntariado Paranaense (PROVOPAR) estabelece parceria com a Secretaria de Ação Social na 
distribuição de alimentos, roupas usadas e oferece cursos e oficinas à comunidade carente. 
Dentre as principais dificuldades enfrentadas na área de ação social, é preciso atentar para a falta de 
funcionários na Secretaria de Ação Social, visto a demanda social do município.   
 
 

55..55  LLaazzeerr,,  CCuullttuurraa  ee  EEssppoorrttee  

O processo de urbanização de fato traz diversos problemas relacionados à qualidade de vida dos habitantes, 
principalmente devido às alterações no meio ambiente. Para tanto, são importantes atividades que promovam 
melhoria na qualidade de vida, que desenvolvam o lazer, o esporte e a cultura.  
O Quadro 11 elenca algumas festividades realizadas anualmente em Rio Branco do Sul provendo lazer à 
população 
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QUADRO 11: FESTIVIDADES DE RIO BRANCO DO SUL 
Festividade Mês Descrição 

Festa do Boi Jan/fev Realizada pela paróquia 

Festa da Padroeira de Nossa 
Senhora do Amparo 

Agosto Festa promovida pela Igreja Católica com peregrinação 
para Votuverava, churrasco e outras atrações 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2010 

 
Dentre os clubes sociais e recreativos que abrigam os demais eventos, festas, jantares, bailes são citados: 

 Associação Rio Branquense; 
 Clube Emílio de Moraes; 
 Associação dos Servidores Municipais (ASSEM). 

O município possui alguns locais e edifícios apontados como de valor histórico e cultural. Merece destaque a 
Casa Sara Furquim (Figura 175), localizada próxima à entrada da sede urbana, residência da figura ilustre no 
município, a professora Sara Furquim. O Museu Histórico de Rio Branco do Sul (Figura 176), localizado próximo 
à sede da prefeitura municipal abriga o acervo histórico do município, desde as primeiras ocupações da região. 
São ainda mencionadas como de interesse histórico cultural, a Igreja do Açungui e a Ponte de Ferro. 

FIGURA 175: CASA SARA FURQUIM FIGURA 176: MUSEU HISTÓRICO DE RIO BRANCO DO SUL 

  
Fonte: Ecotécnica, 2010 Fonte: Ecotécnica, 2010 
 
Das estruturas esportivas identificadas no município, pode-se destacar a presença do CAIC e o Estádio 
Municipal João de Barros Teixeira na porção norte do município, no bairro São Pedro. Algumas escolas 
possuem quadras esportivas anexas. A Figura 177 e Figura 178 demonstram algumas estruturas esportivas, 
com vista do CAIC e do Estádio Municipal. 
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FIGURA 177: ESTRUTURA DO CENTRO DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

FIGURA 178: ESTÁDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PORÇÃO 
NORTE DA SEDE URBANA 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  

  

55..66  SSeegguurraannççaa  PPúúbblliiccaa  

A segurança pública do município de Rio Branco do Sul é subordinada à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, sendo que os serviços de segurança pública são exercidos pela polícia civil e militar. 
Atualmente o quadro pessoal da 4ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Branco do Sul (Figura 179) é formado 
por 01 delegado, 05 investigadores, 01 escrivão e 04 agentes carcerários. Há ainda estrutura de Corpo de 
Bombeiros Comunitário – Defesa civil, localizada no Bairro São Pedro (Figura 180). 
Na área rural, a segurança é promovida através da Patrulha Rural Comunitária, através de 02 viaturas da Polícia 
Militar. 
Mais dados sobre a criminalidade ainda serão disponibilizados pelo município. 

FIGURA 179: DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL  FIGURA 180: CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO 
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Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

55..77  DDeemmaannddaa  ppoorr  EEqquuiippaammeennttooss  SSóócciioo--CCuullttuurraaiiss  

A partir do Mapa 23 e da caracterização dos aspectos sócio-culturais expostos acima, pode-se identificar 
espacialmente os equipamentos sócio-culturais e serviços da sede urbana, tais como: equipamentos de saúde, 
educação, cultura, lazer e esporte; segurança, institucional e outros. 
Atualmente, a demanda por esses equipamentos educacionais está suprida parcialmente, havendo necessidade 
da instalação de novas creches para atender à demanda. Analisando-se o aspecto da saúde, é preciso 
mencionar que atualmente a Unidade de Saúde Santa Terezinha está desativada, comprometendo o nível de 
abrangência do acesso à saúde da população. No entanto, está sendo implantada a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e a Unidade de Saúde de atenção integral à Mulher e à Criança. 
A evolução para os próximos anos aponta para a necessidade de mais áreas de lazer para a população, por 
meio de parques e praças e espaços culturais para garantia de qualidade de vida e bem estar da população. 
Na área rural, o Mapa 24 espacializa todas as estruturas de educação e saúde distribuídas por diversas 
localidades, observando-se a existência de poucas unidades de saúde ou hospitais na área rural. 
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666...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   EEECCCOOONNNÔÔÔMMMIIICCCOOOSSS   

 
Neste item são abordados os aspectos econômicos do município de Rio Branco do Sul, apresentando a 
dinâmica econômica regional e municipal, perfil da renda e ocupação da população rio-branquense e os setores 
produtivos subdivididos em setor primário, secundário e terciário. 
 
 
 

66..11  DDiinnââmmiiccaa  EEccoonnôômmiiccaa    

Em 2002, o PIB médio da Região Sul era o segundo maior entre as cinco regiões geográficas do país (17,4%), 
sendo o do Paraná de 38,2%, o do Rio Grande do Sul de 42,3% e de Santa Catarina de 19,5% (IPARDES, 
2002). O Paraná especificamente é caracterizado por uma economia fortemente baseada na expansão da 
agricultura, através do desenvolvimento das agroindústrias modernas, as atividades agrícolas e industriais 
voltadas para a exportação, como por exemplo, produção de calçados, de grãos e seu processamento. 
Comprovada sua representatividade no cenário econômico brasileiro, observa-se a partir de dados do IPARDES 
(2009), que a economia paranaense sofreu fortes oscilações entre os anos de 2002 e 2007. A Tabela 29 
apresenta a taxa de crescimento anual do PIB paranaense em comparação com crescimento nacional e por fim 
sua representatividade no PIB brasileiro.  

TABELA 29: TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB E PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ NO PIB BRASILEIRO - 2002-2007 
Ano Paraná Brasil Participação do Paraná no âmbito Nacional 

2002 1,98 2,65 5,98 

2003 4,48 1,15 6,44 

2004 5,02 5,71 6,31 

2005 -0,01 3,16 5,90 

2006 2,01 3,95 5,77 

2007 6,67 6,10 6,07 
Fonte: IPARDES, 2009 
 
Analisando a tabela, conclui-se que houve um crescimento considerável nos três primeiros anos, seguida de 
uma brusca queda, chegando à taxa negativa no ano de 2005. Essa queda ocorreu basicamente pela série de 
dificuldades enfrentadas pela agropecuária estadual, por motivo da estiagem que afetou principalmente as 
culturas de soja e milho, os focos de doenças na pecuária bovina e por fim, a queda nos preços internacionais 
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das commodities. Tal crise afetou também setores de indústria e comércio e demais setores. Os anos seguintes 
de 2006 e 2007 foram de recuperação gradativa. 
A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui grande participação no PIB paranaense, sendo que no ano de 
1991, representava 40,80% do PIB estadual, passando para 41,8% no ano de 2000. Segundo a COMEC, o 
cenário econômico da RMC teve grandes transformações nos últimos anos, baseados em três eixos principais: o 
crescimento e transformação na estrutura industrial, com foco na informação e conhecimento incorporado 
agregados no produto, com a implantação de indústrias automobilísticas, unidades de refino de petróleo, 
indústrias alimentícias, etc. Os investimentos aplicados foram direcionados mais evidentemente em alguns 
municípios, como a cidade pólo, São José dos Pinhais, Quatro Barras, Campo Largo e Araucária. Em Almirante 
Tamandaré, Rio Branco do Sul e Balsa Nova foram desenvolvidos alguns ramos da indústria de extração mineral 
e minerais não-metálicos. O segundo eixo corresponde à expansão dos serviços, principalmente em Curitiba que 
ampliou consideravelmente as possibilidades de diversidade de atividades econômicas relacionados aos 
serviços e comércios, através de shoppings, hipermercados, hotéis e flats, agências de publicidade e 
propaganda, transportes e outros. Tal fato reflete diretamente no aumento de emprego e renda regional, 
observando-se que a capital concentra mais de 80% dos estabelecimentos e dos empregos formais. O terceiro 
eixo de desenvolvimento da área de ciência, tecnologia e inovação, com crescente investimento no estado 
através de instituições e programas e aumento da oferta de empregos na área. 
Concomitantemente aos eixos de desenvolvimento, a agropecuária da RMC é desenvolvida a partir de seus 
condicionantes físicos e motivada pelo abastecimento de Curitiba, não possuindo grande representatividade no 
Valor Bruto da produção Agropecuária do Estado do Paraná, contribuindo com 5,07% do valor total. Em um 
processo mais recente, nas áreas rurais dos municípios da RMC, vem se consolidando uma estrutura de 
serviços vinculada a novas funções rurais, com o desenvolvimento do setor de hotelaria, restaurantes e lazer 
(COMEC, 2006).  
 
 

66..22  OOccuuppaaççããoo  ee  RReennddaa  

Quanto à estrutura ocupacional, nos municípios com menor grau de urbanização como é caso de Rio Branco do 
Sul, o emprego está majoritariamente no setor agropecuário e no âmbito de suas atividades urbanas, no setor 
terciário. De acordo com IPARDES (2010), 28% da população ocupada no município estão trabalhando no setor 
agropecuário, seguindo de 16,6% ocupada na indústria de transformação e extrativa, 11,5% com foco no 
comércio e outras atribuições constantes na Figura 181. 
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FIGURA 181: POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS -2000 
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Fonte: elaborado com base em IPARDES, 2010 

 
De acordo com IBGE (2007) o PIB da indústria se sobressai ao PIB dos serviços e agropecuária, conforme 
Tabela 30. 

TABELA 30: VALOR ADICIONADO BRUTO E PIB MUNICIPAL 
Produto Interno Bruto – Rio Branco do Sul   

Valor adicionado bruto da agropecuária  32.463  mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria  221.829 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços  136.375 mil reais 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 64.124 mil reais 

PIB a preços correntes  454.791 mil reais 

PIB per capita 14.444 reais 
Fonte: IBGE, 2007 

 
 

66..33  AAttiivviiddaaddeess  PPrriimmáárriiaass  

A agropecuária e extração mineral representam as atividades que caracterizam grande parte de Rio Branco do 
Sul. Na agricultura destaca-se a produção de milho, feijão, citros e olericultura em geral. A pecuária desenvolvida 
divide-se em gado de corte de leite e misto. Com relação à mineração observa-se a existência de vários 
processos de mineração ativos, visto o grande potencial já mencionado.  O município por seu relevo bastante 
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acidentado apresenta áreas não mecanizáveis em que hoje tem se desenvolvido a prática da silvicultura de 
pinus, bracatinga e eucalipto. A seguir estão elencadas as atividades primárias do município com seus 
quantitativos em termos de área: 

 Agricultura representada por culturas anuais e permanentes ocupa cerca de 6.897 ha no município. 
 Pecuária possui aproximadamente 23.538 ha de área de pasto; 
 Silvicultura em processo de expansão em todo o território municipal com o plantio de Bracatinga, 

Eucalipto e Pinus. 
 Mineração com 286 processos de mineração ativos, sendo que as principais extrações são de cal, 

calcários (mármores), argila, saibro, areia, entre outros. 
 

6.3.1 Agricultura 

Conforme anteriormente mencionado, grande parte do território rural é de caráter agrícola, sendo que no 
município a produção é bastante variada, recebendo destaque a produção de milho e feijão, que correspondem 
respectivamente cerca de 70% e 23% do total de culturas anuais produzidas, sem esquecer ainda de mencionar 
a horticultura, de considerável importância. As culturas permanentes se fazem presentes na região com a 
fruticultura, em especial com o plantio de citros (tangerina ponkan e laranja), que segundo dados da EMATER, 
possuem 667 ha de área destinada a essas produções. A Tabela 31 apresenta as principais culturas praticadas 
em Rio Branco do Sul, suas respectivas áreas plantadas e rendimento, caracterizadas por culturas anuais e 
permanentes. Nas localidades rurais Campina dos Pintos e Pinhal vem se destacando a produção orgânica que 
abastece em geral a capital Curitiba. 

TABELA 31: PRINCIPAIS ATIVIDADES AGRÍCOLAS EM RIO BRANCO DO SUL E RENDIMENTO POR HECTARE 

CULTURAS 
ANUAIS 

ÁREA 
PLANTADA 

(ha) 
RENDIMENTO 
MÉDIO (Kg/ha) 

Feijão 1,780 1.500 
Milho 5,400 3.500 
Arroz 31 886 

Batata Doce 14 8.700 
Cana de Açúcar 70 28.000 

Mandioca de 
Mesa 

160 13.000 

Abóbora 110 18.000 
Abobrinha 5 17.000 

Alface 9 10.000 
Berinjela 7 20.000 
Beterraba 5 23.000 
Chuchu 13 40.000 

 
CULTURAS 

PERMANENTES 

ÁREA 
PLANTADA 

(ha) 
RENDIMENTO 
MÉDIO (Kg/ha) 

Pêssego 2 12.000 
Laranja 110 13.500 

Tangerina 
Ponkan 

557 15.8 

Limão 2 11.000 
Banana 5 15.000 
Caqui 4 11.000 

Uva Rústica 5 8.000 
 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
229 

  
 

Couve-Flor 35 25.000 
Vagem 25 20.000 
Pepino 11 25.000 

Pimentão 25 15.000 
Rabanete 3,5 10.000 
Repolho 25 30.000 
Tomate 9 142.000 
Cenoura 5 22.000 

 

Fonte: EMATER, 2009 
 

6.3.2 Pecuária 

A pecuária em Rio Branco do Sul é desenvolvida através da produção de bovinos para corte, para leite e mista. 
Ainda segundo dados da EMATER, a criação de gado para corte ocupa uma área de aproximadamente 24.843 
ha, comportando uma população próxima a 21.000 cabeças (Figura 182). As principais dificuldades enfrentadas 
estão relacionadas à condição acidentada do relevo que prejudica as condições das pastagens. A produção 
mista é voltada principalmente à fabricação de queijo artesanal, com rebanho estimado de 4.095 cabeças de 
gado que produzem 1.419litros/cabeças/ano. Já a bovinocultura de leite, com práticas recentes no município, 
possui baixa produtividade (média de 1428 litro/vaca/ano). As atividades pecuárias apresentam deficiências 
gerais com relação às condições de manejo sanitário, baixo padrão zootécnico do rebanho e falta de 
organização dos produtores. A maior concentração de gado leiteiro está em localidades, próximas às divisas 
com Castro e Cerro Azul. A atividade em fase de desenvolvimento tem configurado a denominada Linha do 
Leite. Os resfriadores estão localizados nas localidades Jacaré e São Vicente.  

FIGURA 182: PECUÁRIA DE GADO OBSERVADA NO MUNICÍPIO 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 
A suinocultura tem participação comercial pequena, visto que poucos produtores localizados na região do Tigre e 
Boqueirão da Serra desenvolvem as atividades. Com relação à apicultura, observa-se grande potencial para 
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desenvolvimento, segundo a EMATER. O município apresenta ambiente propício para tal, com 60 produtores 
dedicados à produção de mel. 
A piscicultura produziu aproximadamente 80.000 alevinos que variam entre tambaquis, pacus, tilápias, bagres, 
dourados, entre outros. A produção é feita por meio de tanques em algumas propriedades e também para o 
atendimento aos 09 pesque-pagues existentes no município. 
 

6.3.3 Silvicultura 

Conforme explicitado anteriormente neste relatório, são identificados poucos fragmentos da vegetação nativa em 
Rio Branco do Sul, decorrente de forte pressão antrópica. Em contrapartida a silvicultura, principalmente de 
pinus, eucalipto e bracatinga vem sendo fortemente desenvolvida no município (Figura 183). A Tabela 32 
demonstra as principais atividades florestais com estimativa de produtores e área de plantio. 

TABELA 32: ATIVIDADES DE SILVICULTURA 
Espécie Florestal Nº de produtores Área (ha) 

Eucalipto 70 2.000 

Pinus 45 25.000 

Bracatinga 150 3.000 
Fonte: EMATER, 2009 

 
A silvicultura é um importante instrumento a contemplar as práticas de reflorestamento destinadas ao 
atendimento de diversas demandas ecológicas e ambientais. No município já é possível observar extensas áreas 
espargidas por todo o território, sendo o seu desenvolvimento um instrumento para a obtenção de matéria-prima 
destinada ao atendimento de demandas para a construção civil, pequenas serralherias (Figura 184), indústria de 
papel e outros. Porém é preciso atentar para o correto manejo das florestas plantadas, visto que algumas 
espécies utilizadas são exóticas, podendo acarretar conseqüências ao solo, flora e fauna. Um fator colocado 
como um dos grandes desafios das atividades rurais na Conferência Municipal da Agricultura Familiar realizada 
em abril de 2010, foi o controle do avanço de espécies exóticas. Já a EMATER em seu Plano de Ação Municipal 
diagnostica que madeireiras e empresas que promovem o reflorestamento têm avançado sua produção em 
áreas de manancial. 
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FIGURA 183: EXTENSA ÁREA DE SILVICULTURA FIGURA 184: SERRALHERIA NA ÁREA RURAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 

6.3.4 Mineração 

Conforme o seu potencial de exploração mineral já mencionado, é fácil observar a presença de minas de 
exploração no território de Rio Branco do Sul, registradas na Figura 185. Para o ano de 2009, a partir de 
informações do DNPM, o município arrecadou R$ 1.131.420,90 de Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral (CFEM). Sabe-se, porém que esse valor não corresponde com a realidade de exploração no município, 
sendo, pois, bastante inferior, visto que é de conhecimento a existência de minas clandestinas. A falta de 
fiscalização acarreta no recebimento parcial do benefício que o município recebe pela exploração de um 
patrimônio da sociedade. 

FIGURA 185: ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO MINERAL 

  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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6.3.5 Infraestrutura de Apoio ao Produtor 

A área rural de Rio Branco do Sul é caracterizada pela predominância de pequenas propriedades de agricultura 
familiar, com necessidade de fortalecimento visto a representatividade da agropecuária no município.  
Atualmente, a organização dos produtores é composta por duas associações, a Associação do Conselho 
Agrícola de Rio Branco do Sul (ACARS), que funciona como patrulha rural, disponibilizando 02 tratores e suporte 
para preparo da terra. Promove a aquisição de alevinos para tanques e pesque-pagues, mudas de frutíferas, etc. 
e a RIOSUL, focada na área comercial das produções, voltada para programas institucionais. 
Há ainda o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável criado através da Lei Municipal nº 703/05 
com o objetivo de identificar os principais problemas da área rural de Rio Branco do Sul e suas causas, definir 
políticas públicas visando o desenvolvimento rural sustentável. O Conselho está priorizando a criação do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável e juntamente com a EMATER desenvolvem palestras mensais para a 
divulgação de projetos e de soluções às problemáticas agrícolas. 
Segundo informações obtidas com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Crédito da 
Agricultura Familiar (CRESOL) possui 420 associados. Trabalha com acesso ao crédito para agricultores e 
pecuaristas.  

6.3.6 Principais Problemas da Área Rural Diagnosticados no Município 

Baseado nos levantamentos e dados fornecidos pela Secretaria de Agricultura, EMATER e demais fontes, 
destacam-se como os principais problemas na área rural de Rio Branco do Sul: 

 Dificuldade no transporte e escoamento das produções agropecuárias, devido à condição das estradas 
rurais que apresentam trechos com insuficiência ou ausência de valetas ou canaletas para o 
escoamento das águas pluviais superficiais e ainda, as estradas são bastante irregulares e necessitam 
de constante manutenção.  

 Segundo dados obtidos pela EMATER, a técnica de pousio, amplamente utilizada pelos produtores da 
região, e predominantemente aplicada em propriedades de agricultura familiar torna-se uma deficiência, 
visto que atualmente existem outras formas e técnicas de recuperação do solo que afetam menos a 
produtividade; 

 Sistema de exploração de pousio provoca queda da fertilidade do solo através de queimadas e a não 
adoção de práticas conservacionistas; 

 Grande parte dos proprietários não possui documentação fundiária legalizada; 
 Pouca conscientização dos produtores com relação à preservação de mananciais e APPs; 
 Conservacionismo por parte dos produtores rurais que apresentam resistência às novas tecnologias 

existentes; 
 Poucos canais de comercialização, visto que boa parte da produção é destinada ao CEASA em 

Curitiba; 
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 Uso abusivo de agrotóxicos; 
 Falta de saneamento básico nas localidades; 
 Avanço contínuo de espécies exóticas como o pinus e eucalipto. 

 

66..44  AAttiivviiddaaddeess  SSeeccuunnddáárriiaass  

As atividades industriais existentes em Rio Branco do Sul, segundo informações do IPARDES (2010) baseado 
no relatório do Ministério do Trabalho e do Emprego (2008), demonstram destaque à indústria de extração 
mineral e de produtos minerais não metálicos, considerando o forte potencial de extração de cal e calcário no 
município. A Tabela 33 demonstra que dentro das atividades secundárias presentes, grande parte dos empregos 
é gerado pela indústria de mineração. 

TABELA 33: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS POR ATIVIDADE ECONÔMICA - INDÚSTRIAS 
Atividade Econômica Estabelecimentos Empregos 

Indústria de extração de minerais 12 187 

Indústria de produtos minerais não metálicos 21 902 

Indústria metalúrgica 07 26 

Indústria mecânica 03 131 

Indústria da madeira e do mobiliário 09 116 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 05 22 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, etc. 02 02 

Indústria química, produção farmacêutica, veterinária, sabões, velas e materiais 
plásticos 

04 76 

Indústria têxtil, do vestuário, artefatos de tecidos 02 65 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 04 43 

TOTAL 69 1570 
Fonte: IPARDES, 2010 
 
Vale ainda ressaltar que dentre as indústrias atuantes, o destaque fica para a Votorantim com sede no município 
de Rio Branco do Sul, atuando na extração de calcário. Segundo estudos apresentados pela SEBRAE, os 
empreendimentos industriais do mesmo âmbito se caracterizam pela absorção de mão-de-obra braçal no 
município, em conseqüência da falta de qualificação profissional na região. O cimento e a cal produzidos em Rio 
Branco do Sul, não são beneficiados no município, sendo que tais materiais acabam saindo nas suas formas 
básicas, sem agregar valor.  
Muitas indústrias calcárias e de cal estão localizadas próximas ao acesso à sede urbana, sendo que a 
Votorantim está implantada na região oeste do perímetro urbano. O material é freqüentemente transportado 
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através da rodovia PR-092, estradas que passam pela sede urbana e ferrovia exclusiva para uso da Votorantim. 
Tal fato acaba propiciando desgaste das vias, desconforto aos moradores e não ocasionalmente geram 
problemas de insalubridade à população, visto o material particulado disperso para a atmosfera pela produção e 
transporte de materiais que fomentam a indústria de mineração.  
Conclui-se, portanto que as atividades predominantes existentes do setor industrial acabam por não cumprir 
devidamente sua função econômico-social com o município. 
 

66..55  AAttiivviiddaaddeess  TTeerrcciiáárriiaass  

As atividades relacionadas ao comércio e serviços presentes em Rio Branco do Sul, estão concentradas 
principalmente na administração pública municipal, que segundo informações do IPARDES (2010) emprega 
1.088 pessoas. O comércio varejista e atacadista ocorre de forma representativa também, seguido do ramo de 
transporte e telecomunicações (Tabela 34).  
Observou-se ainda a presença de comércio informal com uma variedade grande de tipologias de serviços. 
Segundo o SEBRAE, Rio Branco do Sul possui bom desenvolvimento comercial se comparado aos demais 
municípios do Vale do Ribeira no entorno, sendo considerado bom o fluxo de pessoas advindas de Itaperuçu e 
Cerro Azul para efetuarem compras no município. 

TABELA 34: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS - 2008 
Atividade Econômica Estabelecimentos Empregos 

Serviços industriais de utilidade pública 01 19 

Construção Civil 19 268 

Comércio Varejista 128 531 

Comércio atacadista 11 70 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 04 26 

Administradoras de imóveis, valores imobiliários, serviços técnicos 15 152 

Transporte e comunicações 44 256 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, radiodifusão e televisão 23 57 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 06 08 

Ensino 09 61 

Administração pública direta e indireta 02 1.088 

TOTAL 262 2.536 
Fonte: IPARDES, 2010 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
235 

  
 

 

777...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAAIIISSS   

A caracterização da Componente Institucional é apresentada com base nos aspectos relativos à: Estrutura 
Administrativa, Gestão Democrática e Organizações Sociais e Estrutura Normativa e Legal. 
 

77..11  EEssttrruuttuurraa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

A Administração Púbica do Governo Municipal é composta por órgãos funcionais, com diferentes níveis de 
atuação e abrangência definidos por função.  Estes têm o objetivo de criar condições para a realização dos 
Programas de Governo, das metas e ações propostas, a fim de atender às demandas atuais e futuras 
objetivando contribuir para o desenvolvimento do município como um todo. 
Para análise da Administração, seja: Estrutura Administrativa Organizacional, Orçamento e Finanças e Recursos 
Humanos, foram feitas coletas de informações por meio documental, visitas ao Município, reuniões de 
apresentação das temáticas, entrevistas individuais com os responsáveis pelas áreas e aplicação de 
questionário complementar (Anexo 02).  

7.1.1 Administração Pública  

A Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município está consolidada pela Lei Municipal nº 452/97 (RIO 
BRANCO DO SUL, 1997), que dispõe sobre a Estrutura Orgânica e Funcional da Prefeitura Municipal de Rio 
Branco do Sul. Nesta, estabelece-se a atuação por intermédio da Administração Direta que compreende serviços 
integrados a estrutura do Poder Executivo.  O art. 1º apresenta as Unidades da Administração, quais sejam: 

a) Órgão de Assessoramento: 
 Gabinete do Prefeito; 
 Secretaria do Governo Municipal; 
 Procuradoria Judicial do Município. 

b) Órgãos de Natureza Meio: 
 Secretaria de Finanças e Administração. 

c) Órgão de Natureza Fim: 
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Transportes; 
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 
Ressalta-se na Lei Municipal nº 452/97 (RIO BRANCO DO SUL, 1997), entre as atribuições da Secretaria de 
Governo, as atividades da área de recursos humanos (desde o recrutamento, seleção, admissão de pessoal, 
pericia médica, execução da política geral de recursos humanos, gestão do plano de carreira), entre outras 
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atividades pertinentes a área. Entretanto, entende-se que essas atribuições específicas seriam relativas à 
Secretaria de Finanças e Administração, mesmo porque, na Lei Municipal nº 851/2009 (RIO BRANCO DO SUL, 
1997) que trata do Plano Plurianual (PPA, 2010 – 2013) a área de recursos humanos já consta como divisão da 
citada secretaria. 
Ainda, a partir da Lei Municipal nº 452/97 (RIO BRANCO DO SUL, 1997), com o decorrer dos anos, houve 
mudanças municipais, como a criação de outras legislações e de novas secretarias e divisões, para assim, 
atender às necessidades, funções e programas de governo. Entre elas, cabe citar: 

 Lei Municipal nº 468/1997 – Dispõe sobre a criação da Secretaria de Ação Social. Dá nova redação 
para a Secretaria Municipal de Saúde; altera denominação da Secretaria de Agricultura para Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano assume 
novas competências, que trata de assuntos relativos ao uso e parcelamento do solo, loteamentos e ao 
código de obras e posturas municipais, etc; 

 Lei Municipal nº 489/1999 – Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal Extraordinária para 
Assuntos de Segurança Pública;    

 Lei Municipal nº 497/99 – Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal do Esporte e Turismo. 
Modifica a denominação do órgão Divisão de Cultura e Esporte, vinculando à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, denominando-se Divisão de Cultura e extingui a Seção de Esportes, Turismo e 
Lazer. 

 Lei Municipal 533/2001 – Extinção da Procuradoria Judicial do Município e cargos técnicos e 
administrativos da estrutura orgânica e funcional da prefeitura. 

 Lei Municipal nº 540/2001 – Cria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, desmembrada da Secretaria 
da Agricultura, com a função de estabelecer políticas de controle ambiental para a população e 
empresas no Município. 

No transcorrer das décadas, outras alterações e ajustes foram realizados e a partir de maio de 2009, foi 
instituído o novo organograma (Figura 186), que permite uma visão geral e esquemática da Estrutura 
Organizacional, com as seguintes Secretarias: 

 Secretaria de Governo Municipal; 
 Secretaria de Finanças; 
 Secretaria de Ação Social; 
 Secretaria de Educação; 
 Secretaria de Segurança Pública; 
 Secretaria de Saúde; 
 Secretaria de Transportes. 
 Secretaria de Meio Ambiente; 
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 
 Secretaria de Agricultura; 
 Secretaria de Esporte e Turismo 
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FIGURA 186: ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010 
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Destaca-se que a partir do novo desenho organizacional, foram criadas duas novas secretarias: Indústria & 
Comércio e Planejamento, no entanto, conforme suas subdivisões registra-se que a área responsável pelo 
Planejamento Municipal apresenta atribuições de caráter de registro de atividades e ações operacionais. Nesse 
aspecto, quando da elaboração do Produto 4A - Planejamento e Gestão Municipal (uma das etapas integrantes 
do PDM), cabe indicar a necessidade do reforço, para as competências da área de planejamento, do princípio 
norteador das ações municipais e, deste modo, contribuir sobremaneira para a efetividade das atividades de 
implementação do PDM, desde o estabelecimento dos eixos de desenvolvimento municipal até o planejamento 
das ações e investimentos. Entre as principais atribuições deste órgão cabe destacar:  coordenar a elaboração 
de planos, programas e projetos; participar na elaboração do orçamento-programa anual e do plurianual de 
investimento; orientar e articular o processo de planejamento e orçamento municipal; supervisionar a 
implantação do Plano Diretor Municipal; priorizar as ações relacionadas aos eixos de desenvolvimento, 
principalmente aqueles voltados a dinamizar o desenvolvimento sustentável do município; articular com os 
atores locais – representantes da sociedade e produzir relatórios de gestão municipal.  
Outrossim, cabe citar que existe o projeto de elaboração do Plano Diretor, porém está sob responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Divisão de Planejamento, conforme descrito na Lei Municipal nº 
836/2009 (RIO BRANCO DO SUL, 2009), que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 
2010. 
Outro ponto a destacar, trata da composição das secretarias existentes, através de suas respectivas 
subdivisões, em que se verifica a carência de determinados órgãos, que oferecem contribuição no 
desenvolvimento das funções administrativas e operacionais na administração pública, a exemplo dos seguintes 
órgãos: 

 Área de Tecnologia da Informação na Secretaria de Finanças e Administração; 
 Área de Habitação na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

 
Por sua vez, ao retratar o nível de abrangência de cada órgão, nota-se que na Secretaria de Educação e 
Cultura, na subdivisão de Cultura, consta a Seção de Cursos Técnicos Profissionalizantes. Contudo, pode-se 
verificar que esta responsabilidade caberia melhor à Secretaria de Educação. Outro ponto que merece ser 
mencionado é a alocação de uma subdivisão de planejamento junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
uma vez que já existe a Secretaria de Planejamento. Não menos importante, ressalta-se que na Secretaria de 
Ação Social existe o Conselho Tutelar, que por se tratar de um órgão consultivo e composto por representantes 
da sociedade local e servidores municipais, deveria permanecer em outro nível hierárquico. 
Registra-se ainda a criação na estrutura organizacional básica das unidades da administração direta do 
município a SUBPREFEITURA DE AÇUNGUI, por meio da Lei 520/2000, com a finalidade de coordenar as 
ações necessárias ao planejamento local e regiões adjacentes, promovendo a articulação entre as áreas fins e a 
comunidade, tendo como principais atribuições (art. 2º): 
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I. Identificar as necessidades, estabelecer prioridades e prover formas e métodos de 
execução dos projetos comunitários. 

II. Desenvolver planejamentos, compatibilizando-os às condições físicas, territoriais, 
sociais, econômicos e culturais de forma a instrumentalizar ações concretas definidas pela 
comunidade. 

III. Promover sob todos os aspectos a interligação do planejamento local ao 
planejamento do município como um todo. 

IV. Efetuar o acompanhamento de forma integrada das ações das Secretarias 
Municipais dentro de suas áreas limites, participando da organização de seus serviços. 

V. Fornecer à comunidade as informações administrativas, orientações sobre 
procedimento e expedição de documentos que lhe forem requeridos nos limites de sua 
competência. 

VI. Apresentar e executar alternativas de obras e serviços públicos que satisfaçam as 
perspectivas da administração local e da comunidade. 

VII. Manter cadastro de dados e informações sobre os serviços municipais realizados. 
 
A subprefeitura é um órgão de assessoramento ao Prefeito (art. 1º) que conta com a seguinte estrutura básica: 

a) 01 (um) cargo de Subprefeito; 
b) 01 (um) cargo de Diretor; 
c) 01 (um) cargo de Assessor. 

 
No entanto, segundo informações da Prefeitura a subprefeitura de Açungui ainda vigora, porém, não há 
subprefeito e nem os demais cargos citados acima. 
 

7.1.1.1 Planejamento e Gestão Municipal 

A sede municipal encontra-se na Rua Horacy Santos, nº 22, onde estão situados; Assessoria e Gabinete do 
Prefeito; Secretaria Municipal de Governo; Secretarias de Finanças e Administração; Desenvolvimento Urbano; 
Planejamento; Indústria e Comércio. Em termos de distribuição espacial para esses órgãos alocados no mesmo 
edifício, há necessidade de uma reformulação do ambiente físico interno a fim de melhorar a logística e otimizar 
o espaço, bem como equipar com móveis, softwares e equipamentos adequados a cada função municipal, a 
exemplo dos arquivos situados no órgão de tributação. Em outros endereços encontram-se as seguintes 
Secretarias: Educação; Transporte; Saúde, Agricultura e Ação Social. 
A Gestão e Planejamento Municipal do Poder Executivo, de acordo com a Lei Orgânica do município, no Art. 91, 
estabelece que o planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá às diretrizes do Planejamento 
Municipal e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes 
instrumentos: 

 I - plano diretor; 
 II - plano de governo; 
 III - lei de diretrizes orçamentárias; 
 IV - orçamento anual; 
 V - plano plurianual. 
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Importante destacar que no processo da gestão municipal, quanto à execução dos planos e programas de 
governo, em 2010, o município conta com novo prefeito – Sr. Emerson Santo Stresser, que assume em razão do 
falecimento do prefeito Adel Ruts. Na atual gestão ficou evidenciada, por meio do questionário complementar 
(Anexo 02), a ocorrência de reuniões técnicas internas, ou seja, existe a rotina entre o prefeito e seus 
responsáveis por órgão, porém observa-se que o nível de comunicação, entre os gestores e técnicos por área 
não apresenta efetividade, tendo em vista carências de informações compartilhadas e disseminadas, a exemplo 
das reuniões para elaboração e participação do Plano Diretor Municipal. 
 

7.1.1.2 Controle Interno Municipal 

Foram identificados recursos orçamentários para a existência de órgão responsável pelas atividades de Controle 
Interno. A meta estabelecida, de acordo, com o anexo de metas da Lei Municipal n836/2009 ؟ – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é a seguinte: acompanhar e avaliar o cumprimento da programação das atividades e projetos; 
apreciar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à legitimidade, legalidade, eficiência e eficácia; 
subsidiar a elaboração de relatórios gerais e informativos; salvaguardar os ativos; preservar o interesse da 
prefeitura contra ilegalidades, erros, fraudes e outras práticas irregulares. 
 Destaca-se que compete ao órgão de Controle Interno a atividade relacionada à avaliação governamental e ao 
cumprimento da gestão fiscal por parte dos administradores. 
 

7.1.1.3 Sistema de Informações Municipais 

O uso dos recursos tecnológicos no município está voltado à atividade de controle e registro de dados, 
principalmente nas áreas de recursos humanos e o município faz uso do Sistema de Recursos Humanos 
fornecido pela empresa PRODEPAR. O custo mensal da utilização desse sistema corresponde a cerca de R$ 
650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) mensais (Tabela 35). 
O uso desses recursos por meio de sistemas contribui com a agilidade na coleta e atualização das informações 
para tomada de decisão.  
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TABELA 35: IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 
 

Identificação de Banco de Dados 
(Informatizados) Fornecedor Nome do Sistema 

Utilizado (*) 

Valor de 
Manutenção 
Mensal (R$ 
1,00) (**) 

Cadastro de alvarás     
Cadastro de funcionários  PRODEPAR Sistema RH R$ 650,00 (1) 
Cadastro de ISS     
Cadastro e ou banco de dados da 
educação     

Cadastro e ou banco de dados de 
patrimônio     

Cadastro e ou banco de dados de 
saúde     

Cadastro imobiliário IPTU     
Contabilidade     
Controle da execução orçamentária     

Folha de pagamento  PRODEPAR Sistema RH R$ 650,00 (1) 
Outros sistemas (***)    

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul - questionário complementar – Anexo A. 
NOTA  
(1) Valor total para ambos os módulos. 
(*) Informar o nome do sistema utilizado, caso de existência. 
(**) Informar qual o custo mensal e/ou não existe custo 
(***) Informar se faz uso de outros sistemas não mencionados na tabela acima 
 
Ressalta-se que existem outros sistemas relacionados a questões contábeis e financeiras, porém, atualmente 
não estão interligados com outros sistemas, contudo, já existem estudos e trabalhos através da empresa IPM de 
Automação e Consultoria que está desenvolvendo sistema único de informação pública municipal, pois 
atualmente o que existe é por módulo. 
Destaca-se a existência do site municipal, a partir do corrente ano, no sitio http://www.riobrancodosul.pr.gov.br/ 
(Figura 187). Constam informações gerais do município, a exemplo dos ícones: história; localização; símbolos; 
vídeos; editais; legislação; secretarias; turismo; noticias, entre outros. Observa-se que na questão legislação, 
somente estão publicadas as leis, decretos e portarias do ano de 2010. Existem também links como: DETRAN; 
Senado e Governo Federal; Tribunal de Contas da União; Caixa Econômica Federal; Assembléia Legislativa; 
Confederação Nacional dos Municípios; Defesa Civil, entre outros. 
Situação que chama atenção é que apesar da existência do endereço eletrônico oficial citado, os colaboradores 
municipais adotam endereços eletrônicos particulares como meio de comunicação eletrônica, a exemplo do uso 
dos provedores: Gmail; IG e Hotmail.   
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FIGURA 187: SITE MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL  

 
Fonte: disponível em http://www.riobrancodosul.pr.gov.br/ acesso 24/05/2010 

 

7.1.1.4 Consórcio Intermunicipal 

O Consórcio Intermunicipal, de acordo com Meirelles (1993, p. 354) significa “acordos firmados entre entidades 
estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de 
interesse comum dos partícipes”. Estes acordos, tendo em vista o interesse comum, visam beneficiar os 
municípios que dela fazem parte, obtendo com isso o ganho de escala, econômicos, financeiros, assim como a 
redução de despesa municipal, uma vez que há o engajamento de várias prefeituras. Para tanto, faz-se 
necessário que o consórcio intermunicipal leve em conta as peculiaridades geográficas, sociais, econômicas e 
culturais comuns ao grupo de participantes, de forma a permitir que o consórcio mantenha uma linguagem única, 
facilitando o planejamento e a execução das ações de interesse coletivo. Entre os exemplos de Consórcio 
Intermunicipal cita-se: para coleta de lixo; aquisição ou uso de máquinas e equipamentos; área de educação; 
área de saúde; coleta seletiva de lixo; habitação; limpeza urbana; processamentos de dados; reciclagem de lixo; 
remoção de entulhos; serviços de abastecimento de água; serviços de esgotamento sanitário, entre outros. 
De acordo com análise documental da Lei Municipal nº 836/2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, 
consta no anexo de metas e prioridades para 2010, recursos alocados para manutenção do consórcio 
intermunicipal na área da saúde, especificamente direcionados ao atendimento de consultas especializadas. 
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7.1.1.5 Terceirização 

A terceirização é uma ação que contribui ao modo de gestão empresarial e pode ser aplicado nas empresas da 
iniciativa privada, assim como, para os órgãos governamentais. Tem como princípio transferir funções 
empresariais que não consideradas atividade-fim da organização e, sim como suporte. Desse modo, com os 
serviços terceirizados possibilita maior disponibilidade de recursos para aplicar em sua atividade fim, bem como, 
com a eliminação da atividade na organização, propicia a redução das estruturas hierárquicas e operacionais, 
diminuindo custos e atuando pontualmente no negócio. 

No município de Rio Branco do Sul foi identificada a utilização deste tipo de serviço terceirizado para os serviços 
na área de informática. 

 
7.1.1.6 Cadastro Imobiliário Municipal  

No Cadastro Imobiliário Municipal, tem-se o registro dos dados de imóveis (residências, comércio, indústrias e 
lotes vagos) permitindo com isso que o município conheça sua realidade em termos de área territorial ocupada e 
de vazio urbano. Deste modo, a existência destes dados registrados e atualizados contribui para a atuação, 
fiscalização de impostos, bem como formulação e execução da Política Urbana. 
Com relação ao Cadastro Técnico Imobiliário, que é controlado pela prefeitura, não houve retorno dessa 
informação. 
 

7.1.2 Orçamento e Finanças 

O Orçamento-programa municipal foi aprovado pela Lei Municipal nº 851/2009, que dispõe sobre o PPA para o 
quadriênio 2010-2013. Entre as ações previstas a serem executadas ao longo do período, cabe destacar: 
Programas para Manutenção de Apoio Administrativo; Gestão Financeira e Controle Interno; Segurança Pública; 
Assistência Social; Saúde; Educação e Cultura; Nossa Cidade (Construção de Terminal Rodoviário, Implantação 
do Plano Diretor, Pavimentação de vias urbanas, Melhorias as condições de Habitação, Equipamentos Urbanos 
etc.); Saneamento Básico; Preservação e Recuperação Ambiental; Produção Rural, entre outros. 
Observa-se que esse planejamento tem como objetivo acolher às necessidades da sociedade local e de 
investimentos municipais. Atende-se essa demanda por meio da arrecadação de receitas municipais, sendo que 
estas são compostas por receitas próprias e receitas de transferências governamentais, sobretudo da União e do 
Estado do Paraná, conforme panorama das receitas municipais referente ao período 2009 (arrecadada) e 2010 a 
2013 (estimada) (Figura 188). 
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FIGURA 188: RECEITAS ARRECADADAS E ESTIMADAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

 
 

A estimativa do orçamento total da receita municipal para o período 2010, em relação à arrecadação municipal 
de 2009, teve um aumento expressivo em torno de 55%, ou seja, de um exercício para outro estima-se que entre 
nos cofres públicos a soma de R$ 22.253.597,00 (vinte e dois milhões, duzentos e cinqüenta e três mil, 
quinhentos e noventa e sete reais). Estes números causam certas inquietações, pois no Brasil, estima-se o 
crescimento do Produto Interno Bruto, para 2010, em torno de 7%, percentual calculado pelas autoridades 
monetárias (Pesquisa FOCUS - Banco Central), ficando muito aquém do estimado, quando comparado ao 
percentual estabelecido pelos agentes municipais. 

Importante ressaltar que do total das receitas correntes arrecadadas em 2009, a maior representatividade 
encontra-se nas receitas de transferências Correntes (da União e do Estado), que significa 91% do total desse 
tipo de receitas e a receita própria (tributos municipais) atinge o percentual de 5% podendo-se traduzir que existe 
uma alta dependência dos recursos de transferências.   
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Outro ponto a destacar refere-se às receitas próprias municipais, que apesar de representarem apenas 5% da 
estimativa de receitas correntes para o exercício de 2009, demonstram para 2010, crescimento mais significativo 
na arrecadação da receita tributária em torno de 99% em relação ao ano anterior, ou seja, estima-se quase um 
orçamento inteiro de receitas próprias. Destas, entre as principais contas de arrecadação o IPTU acresceu 194% 
e o ISS 76% em relação ao exercício anterior. Já com relação às receitas de capital, observa-se que o município 
estima realizar operações de crédito, para o exercício de 2010, no total de R$ 7.560.520,00 (sete milhões, 
quinhentos e sessenta mil, quinhentos e vinte reais). 

Para a análise das Despesas Municipais utilizou-se como base a Lei Municipal nº 864/2009, que estima a 
Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2010, onde o orçamento fiscal do município expressa o 
valor de R$ 62.695.300,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e trezentos reais) (Figura 
189). 

FIGURA 189: DESPESAS REALIZADAS E ESTIMADAS POR GRUPO  

 
 
De acordo com o exposto acima a soma total das despesas fixadas para 2010 apresenta divergência em relação 
à Lei Municipal nº 864/2009, que estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2010. Ao 
somar o total da Despesa Corrente mais o total da Despesa de Capital e mais a Reserva de Contingência 
obtém-se o total de R$ 60.505.300,00 (sessenta milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos reais). 
Em termos orçamentários, observam-se percentuais significativos de crescimento na despesa corrente a 
exemplo do gasto com pessoal e encargos em torno de 24%, gastos com serviços da dívida 526%, outros 
serviços Pessoa Física 118% em relação ao exercício anterior. Na análise de representatividade de cada tipo de 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
246 

  
 

despesa sobre o total, os percentuais fixados mais relevantes na Despesa Corrente correspondem à conta de 
pessoal e encargos, que representa 40%, outros Serviços Pessoa Jurídica 15% e Outras Despesas 9% sobre o 
total. Destas, requer atenção o elevado valor fixado para a conta Outras Despesas, que também teve aumento 
significativo de R$ 3.944.619,00 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais) 
para R$ 5.684.345,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais), ou 
seja, em torno de 44% em relação ao exercício anterior.  
Já com relação à categoria de Despesa de Capital, os investimentos apresentam um salto expressivo, em 
relação ao ano anterior, aproximadamente 643% a maior, ou seja, passou de R$ 1.846.580,44 (hum milhão, 
oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 13.722.000,00 
(treze milhões, setecentos e vinte e dois mil). Destes, a maior centralização está na conta Obras e Instalações 
que teve um aumento em torno de 48.000%, passando de R$ 22.980,00 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta 
reais) para R$ 11.182,000,00 (onze milhões, cento e oitenta e dois mil reais).  Ainda configurado como uma 
Despesa de Capital, a estimativa de amortização da dívida cresceu em torno de 5% aproximadamente, se 
comparado com o ano anterior. 
 

7.1.2.1 Despesas Realizadas e Estimadas por função de governo 

Na aplicação dos recursos financeiros o governo municipal realiza sua gestão de acordo com as funções 
municipais, ou seja, setores que o Município busca atender às principais demandas, conforme demonstrado na 
Figura 190, abaixo.  
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FIGURA 190: DESPESAS REALIZADAS E ESTIMADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

 

 

Conforme a Figura 190, o valor total fixado para 2010, também apresenta distorções. Conforme os dados a 
soma total é de R$ 63.665.300,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos reais), 
esta divergência é de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais). 
Ao analisar as principais alocações dos recursos municipais, estimadas para o ano de 2010, observa-se que o 
município prioriza as funções destinadas à Educação e Saúde, esta representatividade na priorização, significa 
25% e 21%, respectivamente. Salienta-se que estes setores possuem limites mínimos de aplicação dos recursos 
orçamentários conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, no caso de gastos com a 
função de Educação, e conforme Emenda Constitucional nº 29/2000, para os gastos com a função de Saúde. 
Para a educação o limite mínimo de aplicação dos recursos orçamentários equivale a 25% enquanto que para a 
saúde a aplicação mínima é de 15%. Além destas, outra priorização na alocação de recursos para o ano de 
2010, é com relação à função urbana que representa 18% do total. 
Outro ponto a realçar refere-se ao percentual de crescimento das despesas por função no período 2010 em 
relação a 2009, percebe-se grande oscilação nessas priorizações, ou seja, o governo focaliza os esforços e 
gastos nas funções de governo, que cabe relacionar: Segurança Pública – 61%; Assistência Social – 92%; 
Urbanismo – 79%; Gestão Ambiental – 871%; Desporto e Lazer – 956%. 
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Enfatiza-se a inserção de novas alocações de recursos nas funções de Habitação e Indústria, que no exercício 
anterior não foi contemplada, ambas representam menos de 1% do total das despesas, ou seja, 0,52% e 0,26%, 
respectivamente. 
Não menos importante, cabe destacar que a Lei Orçamentária nº 836/2009 (que dispõe sobre as diretrizes) e a 

Lei Municipal nº864/2009 (que estima receita e fixa despesa), engloba também recursos orçamentários para os 

Fundos municipais, para o exercício de 2010, conforme abaixo: 
 Fundo Municipal de Saúde   R$ 12.857.765,00 
 Fundo Municipal de Assistência Social  R$      456.600,00 
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente R$      509.800,00 
 Fundo Municipal do Meio Ambiente   R$      120.000,00 

 
Conforme estabelecido em lei os fundos serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo ser delegado a 
servidor municipal, de acordo com a Lei Orçamentária nº 836/2009, art. 7º. 
 

7.1.2.2 Código Tributário do Município 

A Lei Orgânica Municipal em seu Art. 121 estabelece que a administração tributária é atividade vinculada, 
essencialmente ao Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais necessários ao fiel 
exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere a: 

 I - cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas; 
 II - lançamento dos tributos; 
 III - fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias; 
 IV - inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou encaminhamento 

para cobrança judicial. 
 
Neste ponto, observa-se conforme consulta in loco, que a infraestrutura física e humana, para este tipo de 
atividade está inadequada, em razão da falta de pessoal técnico e fiscais, assim como, atualmente, o registro e 
controle das atividades econômicas, é realizada de modo manual (lançamento em fichas), sem controle por meio 
de sistemas de informação. Essa situação impacta na gestão e controle tributário e arrecadação de receitas 
próprias municipais.  
Com relação à estrutura de tributação do município, esta prevê a existência de impostos: IPTU – Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana; ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e ITBI - Imposto 
sobre a Transmissão Inter-Vivos, assim como taxas, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, 
conforme descrito na Lei Municipal nº 569/2001,  que institui o Código Tributário Municipal.   
No que concerne aos impostos às alíquotas praticadas pelo município são as apresentadas na Tabela 36. 
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Tabela 36: Principais Alíquotas dos Impostos Municipais 
Imposto Características Alíquota 

 
 
 
 

ISS – Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza  
(art. 13 - anexo VIII) 

Escritórios de contabilidade; serviços de 
processamento de dados; vigilância; limpeza; 
armazenagem; ensino de qualquer grau e natureza, 
saúde de todos os gêneros. 

3% 

Serviços de corretagem, intermediação, 
representações, administração de bens móveis e 
imóveis, locação de bens móveis e tipográfico 

3% 

Transporte de natureza estritamente municipal, serviço 
hoteleiro, dormitório, pensão e congêneres  

3% 

Serviços bancários em geral, motéis e congêneres, 
jogos e diversões públicas em geral 

10% 

Demais atividades não especificadas 5% 

IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano 

(art.85 – anexo VII) 

Imóveis edificados 1% 

Imóvel não edificáveis 5% 

ITBI – Imposto sobre 
Transmissão de Bens “Intervivos” 

(art.129) 

Primeiro imóvel residencial e único, com área edificada 
não superior a 80,0 m² e inferior a 300,00 m²   

0,5% 

Demais transmissões 2% 
Fonte: Código Tributário do Município de Rio Branco do Sul (Lei nº 569/2001)  
 
Em termos de arrecadação dos tributos municipais, o nível de inadimplência dos contribuintes é de 60% em 
relação ao ISS e de 35% do IPTU, já com relação à arrecadação do ITBI e quantidade de instituições com o 
alvará vencido, não há controle. Por sua vez, evidencia-se a existência do programa de incentivos para o 
contribuinte quitar os seus débitos, que é o REFIS 2009. Inclusive a Lei Municipal nº 836/2009 estabelece no art. 
42, que para o exercício de 2010, poderá haver desconto de até 10% do valor sobre o IPTU, para pagamento a 
vista. 
 

7.1.2.3  Indicadores Fiscais 

A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), as entidades governamentais 
devem monitorar seus gastos públicos permitindo o controle dos gastos com educação, saúde, pessoal e 
encargos sociais e com a dívida pública, garantindo, desta forma, a melhor alocação dos recursos do erário na 
realização de suas funções de governo.  
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Os principais indicadores para análise são: comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com gastos de 
pessoal e encargos sociais; comprometimento da RCL com pagamentos da dívida; grau de endividamento anual; 
e a grau de endividamento total, conforme indica a Tabela 37. 

TABELA 37: Indicadores Fiscais de 2009 
Indicadores Valor Realizado % Participação % Limite Legal Situação 

RCL – Receita Corrente Líquida 36.815.636,70 100,0 -  

Comprometimento com Gastos 
de Pessoal e Encargos Sociais 

19.879.098,67  54% 60,0 LRF atendida 

Comprometimento com 
Pagamentos da Dívida (*) 

2.989.002,03 8,12% 11,5 LRF atendida 

Grau de Endividamento Anual – 
Operações de Crédito 

- - 16,0 LRF atendida 

Grau de Endividamento Total – 
Dívida Consolidada Líquida 

17.490.978,37 47,51 120,0 LRF atendida 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Relatórios de Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2009 da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul 
NOTA: 
(*) Balanço Orçamentário – Despesas por função (somatório de encargos especiais). 
 
Os indicadores fiscais do Município de Rio Branco do Sul estão dentro dos limites máximos permitidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, conforme consulta realizada no sítio da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Entretanto, cabe ressaltar que no parâmetro do limite legal do indicador Gastos com Pessoal e 
Encargos (o limite total de 60%), sendo distribuído para o Poder Executivo 54% e para o Poder Legislativo 6%, 
sendo assim, o município já atinge o limite máximo do indicador (Tabela 38). 

TABELA 38: Comportamento da Dívida Municipal 2008-2009  
Especificação 2008 2009 

 Dívida Consolidada - DC (I) 13.104.192,99 17.490.978,37 

 Dívida Contratual 701.565,22 464.551,54 

 Parcelamentos de Contribuições Sociais 8.674.454,10 11.982.909,46 

 Precatórios (posteriores a 5.5.2000) 318.018,55 2.037.605,44 

Outras Dívidas 3.410.155,12 3.005.911,93 

Deduções (II) * 1.463.090,00 0,00 

 Dívida Consolidada Líquida (DCL)=(I-II)  11.641.102,99 17.490.978,37 

 Receita Corrente Líquida - RCL 38.543.453,58 36.815.636,70 
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Especificação 2008 2009 

 % da DC sobre a RCL 34% 47,51% 

 % da DCL sobre a RCL 30,20% 47,51% 

 Limite definido pela Resolução do Senado Federal (120%) 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Relatórios de Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2009 da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. 
NOTA  
(*) Ativo Disponível, Haveres financeiros e Restos a Pagar processados. 
 
Na análise do detalhamento da Dívida Consolidada do Município de Rio Branco do Sul (Tabela 38), com base 
nos saldos acumulados até 2009, identifica-se que 69% da dívida refere-se ao parcelamento de contribuições 
sociais, seguidos de 17% de outras dívidas e 3% de dívidas contratuais (operações de créditos). O 
comportamento da Dívida Consolidada revela que houve crescimento do saldo do parcelamento de contribuições 
sociais e dos precatórios no período de 2008-2009 na ordem de 38% e 541% respectivamente, contribuindo para 
o crescimento do saldo da Dívida Consolidada Líquida, em torno de 50%. 
 

7.1.2.4 Capacidade de Endividamento 

O cálculo da capacidade de endividamento permite ao gestor determinar o montante de recursos que poderão 
ser tomados junto às instituições financeiras nacionais ou internacionais para fomentar ações de investimento, 
estipulados no Plano de Governo Municipal, respeitando a capacidade anual de endividamento e o limite de 
comprometimento da Receita Corrente Líquida com os pagamentos dos serviços da dívida, conforme 
Resoluções do Senado Federal nº 40 e 43/2001.  
De acordo com a Resolução do Senado Federal nº 43/2001, o limite máximo de endividamento por ano, isto é, 
previsto no Orçamento Fiscal, equivale a 16% da Receita Corrente Líquida, ou seja, por mais que o 
endividamento municipal esteja muito abaixo do limite máximo de 120% (Resolução do Senado Federal nº 
40/2001), este dispositivo legal restringe a ação do dirigente público de comprometer sua RCL de uma única vez, 
compatibilizando o saldo do endividamento total a sua capacidade de pagamento. 

O cálculo da capacidade de endividamento é assim demonstrado: 
Capacidade de 

Endividamento Anual 
= ( RCL x 16% ) – Receitas de Operações de Crédito até o momento 

  
Capacidade de 

Endividamento Total 
= ( RCL x 120% ) – Dívida Consolidada Líquida atual 

  
Aplicando as fórmulas da capacidade de endividamento para o município de Rio Branco do Sul e com base nas 
Metas Fiscais de 2009, chega-se aos seguintes valores: 
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Capacidade de 
Endividamento Anual 

= ( R$ 36.815.636,70 x 16% ) – R$ 464.551,54  = R$ 5.425.950,33 

  
Capacidade de 

Endividamento Total 
= ( R$ $ 36.815.636,70 x 120% ) – R$   17.490.978,37 = R$ 26.687.785,67 

Fonte: Consultoria Ecotecnica - Dados obtidos na Tabela 38. 
 

7.1.2.5 Capacidade de Pagamento da Dívida 

O cálculo da capacidade de pagamento auxilia o gestor na determinação do impacto que o pagamento das 
parcelas da dívida traz à execução do Orçamento Anual e, conseqüentemente, ao planejamento da cidade. Além 
disso, conforme disposto na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, este percentual restringe o alcance do 
limite máximo de endividamento, já que limita o comprometimento da Receita Corrente Líquida com o 
pagamento dos serviços da dívida a 11,5% da RCL. Para determinar a capacidade de pagamento utilizou-se a 
seguinte fórmula: 

Capacidade de Pagamento da Dívida = ( RCL x 11,5% )  
  

Capacidade de Crescimento da Dívida = ( RCL x 11,5% ) – Gastos com Serviços da Dívida para o Ano 
 
Esta fórmula dá a dimensão da capacidade de pagamento da dívida no curto prazo, isto é, para o período do 
Orçamento Anual vigente. Aplicando a fórmula da capacidade de endividamento para o município de Rio Branco 
do Sul, usando como referencial de valores a RCL e Serviços da Dívida do exercício encerrado de 2009, chega-
se ao seguinte resultado: 

Capacidade de Pagamento da Dívida 
para 2009 

= ( R$ 36.815.636,70 x 11,5% ) = R$ 4.233.798,22 

  

Capacidade de Crescimento da Dívida 
para 2009 

= [ ( R$ 4.233.798,22) – ( R$ 2.989.002,03) ]  = R$ 1.244.796,19 

Fonte: Consultoria Ecotecnica - Dados obtidos na Tabela 37. 
 
Em virtude de que a dívida gera obrigações financeiras em mais de um período, isto é, atingirá mais de um 
Orçamento Anual, deve-se utilizar o resultado primário como forma de identificar os impactos da dívida sobre o 
planejamento municipal. Neste sentido, a fórmula utilizada é a seguinte: 

ÍNDICE DE COBERTURA DOS 
SERVIÇOS DA DÍVIDA (%) 

= Resultado Primário para o Ano / Gastos com Serviços da Dívida para o 
Ano x 100 
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Se o resultado da aplicação da fórmula anterior for um valor negativo, interpreta-se que o município não tem 
capacidade de gerar recursos operacionais suficientes para arcar com os pagamentos da dívida e executar as 
ações previstas no seu planejamento anual tendo que buscar a geração de receitas não primárias, como 
rendimentos de aplicação financeira, operações de crédito (novas dívidas) e alienação de bens. As informações 
sobre os Resultados Primários futuros são obtidas no Anexo de Metas Fiscais publicado juntamente com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 
 

7.1.2.6 Cronograma de desembolsos financeiros e Projeto em andamento 

O desembolso financeiro do município apresenta cronograma de médio prazo até 2014 (Figura 191) e os 
pagamentos referem-se a contratos e objetos financiados já estabelecidos, sendo operações de parcelamento 
de dois contratos nº 404/2003 e nº 405/2003 – Agencia de Fomento e contrato da COPEL. 

FIGURA 191: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS FINANCEIROS 

 
Fonte: PM Rio Branco do Sul 
 
E com relação aos projetos em andamento, o município informa que não há atualmente.   
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7.1.3 Recursos Humanos 

Quanto aos aspectos de Recursos Humanos, o Município de Rio Branco do Sul possui a Lei nº 465/97 que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul; a Lei nº 474/98 que dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal e a Lei nº 850/2009 que Institui o Plano de Cargos e 
Salários para os servidores integrantes nos Grupos Funcionais Técnico e Superior do Município de Rio Branco 
do Sul, que comporão o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Rio Branco do Sul. 
É importante destacar que a política de cargos, carreiras e salários de todos os servidores municipais, compete à 
Secretaria Municipal de Governo, embora apenas os servidores do Magistério e da Saúde, até o presente 
momento, é que são privilegiados com seus Planos de Carreiras.  
Conforme o Art. 1º. da Lei nº 465/9, o Regime Jurídico Único dos Servidores de Rio Branco do Sul é estatutário e 
instituído por esta lei. 
Ainda encontrado na Lei nº 465/97, Art. 4º §4 “os cargos são considerados de carreira ou isolados e as 
atribuições de cada cargo serão fixadas em regulamento” e no §5 “a remuneração ou vencimento dos cargos 
públicos obedecerá a padrões fixados em lei”. A data base de revisão salarial será o mês de maio de cada ano. 

Na Lei nº 474/98 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, estabelecido de 
acordo com fundamentos da Lei Federal nº 9424/96, em especial seus artigos 9º e 10, ou seja, aplicará 60% dos 
recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, de que trata a Lei nº 9424/96, na remuneração do magistério em efetivo exercício no Ensino 
Fundamental Público. 

 

7.1.3.1 Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 

O Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Rio Branco do Sul é estruturado em cargos de 
provimentos efetivo, tendo como princípios básicos:  
I – A qualificação profissional, representada por: 

a) Qualidades profissionais; 
b) Formação adequadas; 
c) Atualização e aperfeiçoamento constante. 

II – Promoção por formação, merecimento ou antiguidade, aplicáveis aos Professores ou Especialista de 
Educação. 
O pessoal do Magistério compreende as seguintes categorias: 
 I – Pessoal Docente;  
 II – Pessoal Especialista de Educação. 
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A Lei nº 850/2009 que institui o Plano de Cargos e Salários para os servidores integrantes nos Grupos 
Funcionais Técnico e Superior do Município de Rio Branco do Sul, que comporão o quadro de pessoal da 
Administração Direta e Indireta da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco do Sul, prevê um 
Sistema de Avaliação de Competências e Qualificação de Pessoal, porém quando entrevistados os responsáveis 
pelas informações dizem que não está ativo o mapeamento de competências, tampouco há qualificação 
profissional partindo da Prefeitura.  

TABELA 39: COMPOSIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL - JULHO/2009 
COMPOSIÇÃO DO QUADR0 DE PESSOAL         Julho/2009 
Administração Direta 1.116 
Total de funcionários ativos da administração direta 1.083 
Nível de Escolaridade  
Ensino Fundamental 370 
Ensino Médio 545 
Ensino Superior 121 
Vagas para Cargos Efetivos  
Número de Vagas existentes 1.436 
Número de Vagas ocupadas 959 
Número de vagas necessárias  
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul - Anexo da Lei no 561/2001 – Alterado pela Lei Municipal no 583/02 – 637/04 – 723/06 e 750/06 
 

Da composição do quadro pessoal, salienta-se que a diferença entre o total geral, frente ao total de funcionários 
ativos, refere-se à licença saúde, indisponibilidade, entre outras situações. 
Com relação o grau de escolaridade dos servidores, aproximadamente 52% apresenta o Ensino Médio, 36% 
apresentam o Ensino Fundamental, e 12% apresenta-se com o Ensino Superior. 
Quando questionados sobre haver Plano de Capacitação para os servidores, responderam não haver nenhum. 
Informaram ainda que, dependendo da área, chegam divulgação de cursos e existe interesse dos funcionários 
em participar, porém a liberação para a atividade não é feita, tendo em vista o custo. 

  

77..22  GGeessttããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  ee  OOrrggaanniizzaaççõõeess  SSoocciiaaiiss    

Conforme já debatido e explicitado por diversos autores e, como ensina Celso Furtado, “o melhor 
desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da 
capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade”. Esta sentença demonstra claramente a 
importância do papel exercido pelas organizações comunitárias no desenvolvimento municipal.  
A organização comunitária é composta por atores representativos da sociedade local e tem como objetivo a 
efetiva participação da população por intermédio de representações locais. Neste sentido este tema pode ser 
composto por Conselhos municipais, Associações e Organizações Comunitárias, Fórum de Desenvolvimento 
Local, entre outros. 
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7.2.1 Conselhos Municipais 

A Lei Orgânica do Município apresenta definições para assuntos de interesse da comunidade local, tais como: 
Política Urbana, Política Rural, Ordem Econômica e Social, Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Meio 
Ambiente, Saneamento, Habitação, Família, Criança, Adolescente e Idoso.  
Para tanto, a Prefeitura conta com os Conselhos Municipais, órgãos colegiados de natureza deliberativa e 
consultiva que tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação das políticas 
públicas, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. Exemplos de Conselhos Municipais existentes em 
Rio Branco do Sul: 

 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima 
em Rio Branco do Sul (Lei nº 542/2001); 

 Conselho Municipal Alimentação Escolar (Lei nº 548/2001); 
 Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural (Lei nº 609/2003); 
 Conselho Municipal Antidrogas (Lei nº 613/2003); 
 Conselho Municipal do Trabalho (Lei nº 678/2005); 
 Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (Lei nº 680/2005); 
 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 681/2005); 
 Conselho Municipal de Segurança e Cidadania (Lei nº 691/2005); 
 Conselho Municipal de Usuários do Transporte Coletivo (Lei nº 692/2005); 
 Conselho Municipal da Juventude (Lei nº 693/2005); 
 Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo (Lei nº 696/2005); 
 Conselho Municipal  de Saúde Bucal (Lei nº 698/2005); 
 Conselho Municipal de Saúde (Lei nº 700/2005); 
 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (Lei nº 703/2005); 
 Conselho Municipal de   Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Lei nº 
781/2007). 

 

7.2.2 Organizações Sociais Comunitárias 

A Lei Orçamentária nº 836/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, no 
artigo 21 estabelece: 

A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente 
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de defesa civil, de 
associativismo municipal e de Saúde, que sejam de atendimento direto ao público, de forma 
gratuita e continuada. 

 

Mediante o exposto no artigo 21, o repasse dos recursos são para as seguintes entidades:  
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 Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Rio Branco do Sul (APMI); 
 Programa do Voluntariado de Rio Branco do Sul (PROVOPAR Municipal); 
 Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida; 
 Organização Municipal de Defesa a Cidadania (OMDC); 
 Pastoral da Criança Organismo Social da CNBB de Curitiba. 

 
O município também poderá conceder subvenção social a outras entidades, desde que tenha previsão em lei. 
 

7.2.3 Fórum de Desenvolvimento Local 

A respeito do Fórum de Desenvolvimento Local, trata-se do órgão responsável pela coordenação da 
Comunidade Ativa na localidade. Um Fórum é composto, por consenso, pelas principais lideranças locais, 
convocadas para tanto pelo Prefeito. Em Rio Branco do Sul não foi identificado nenhuma estrutura dessa 
natureza.  
 
 

77..33  EEssttrruuttuurraa  NNoorrmmaattiivvaa  ee  LLeeggaall  

Importante e necessária neste processo a análise da legislação relacionada à constituição do município e 
demais leis municipais, fundamentais para o desenvolvimento municipal como um todo, tendo em vista a política 
nacional de desenvolvimento urbano, estabelecida pela Constituição Federal de 1988. 
A presente análise aponta a integração da legislação municipal com as legislações estaduais e federais, no que 
diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano e rural, à administração pública municipal, a base tributária e 
financeira, recursos humanos, organização comunitária, aspectos ambientais, recursos naturais, serviços 
urbanos e regionais, serviços sociais, habitação, setores produtivos, entre outros. 
 

7.3.1 Legislação Municipal 

Rio Branco do Sul foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual n.º 2, de 10 de outubro de 1947, 
desmembrando-se de Cerro Azul. 
Com a lei de criação do município, este passa a ter personalidade jurídica de direito público interno e autonomia 
política, administrativa e financeira, passando à condição de entidade estatal de terceiro grau e integrante do 
sistema federativo (MEIRELLES, 2006). 
A Constituição Federal assegura a autonomia do município pela composição de seu governo e pela 
administração própria no que concerne ao seu interesse local (art. 30, I). Esta garantia também está assentada 
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na Constituição do Estado do Paraná, artigo 15: “Os Municípios gozam de autonomia, nos termos previstos pela 
Constituição Federal e por esta Constituição.” 
A autonomia política compreende o poder de legislar sobre sua auto-organização (CF, arts. 29 e 30, I, II, III, IV, 
VIII e IX). A autonomia administrativa alcança a administração própria, organização dos serviços públicos locais 
e ordenação do território municipal (CF, art. 30, IV, V, VI, VII, VIII e IX). Enquanto que a autonomia financeira 
está relacionada com a decretação de tributos e aplicação das rendas municipais. 
É neste sentido que se confirma o exercício de competência municipal, quando se verificam as leis municipais 
(Quadro 12), promulgadas para atender as diversas atividades do Poder Executivo e Poder Legislativo 
Municipal.  
São necessárias para análise do arcabouço jurídico e legal do município as seguintes leis: 

 Lei Orgânica; 
 Lei da Estrutura Organizacional da Administração Municipal (Estrutura Administrativa); 
 Código Tributário; 
 Código de Posturas; 
 Código de Obras; 
 Lei do Parcelamento do Solo; 
 Lei do Perímetro Urbano; 
 Lei do Sistema Viário; 
 Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo; 
 Lei de instituição dos diversos Conselhos Municipais, com destaque aos Conselhos do Meio Ambiente, 

Conselho de Habitação; Defesa Civil, etc.; 
 Demais leis urbanísticas existentes no município. 

 
Do levantamento efetuado neste primeiro momento foi identificada a existência das seguintes leis (Quadro 12). 

QUADRO 12: DISPOSITIVOS LEGAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 
DISPOSITIVOS LEGAIS ASSUNTOS 

Lei Orgânica do Município 
De 05 de abril de 1990. 

 

Lei 493/99 e sua alteração 
Lei 840/09 

Código de Posturas 

Lei 481/98 Parcelamento do Solo Urbano 

Lei 484/98 Perímetro Urbano 

Lei 798/08 
Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor do 
fundo. 

Lei 482/98. Zoneamento e uso do solo. 
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DISPOSITIVOS LEGAIS ASSUNTOS 

Lei 569/01 Código Tributário. 

Lei 383/92 Política de proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente. 

Lei 540/01 Cria a secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Lei 675/05 Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente 

Lei 703/05 Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Decreto 13/73 Regulamenta o numero de automóveis de alugueis (táxis) 

Lei 857/09 
Estabelece a modalidade, intensidade e localização do uso do solo e atividades permitidas 
(altera art. 48, § 2º, e Tabela I da Lei 482/98). 

Lei 422/95 Modifica a denominação de logradouro público. 

Lei 420/95 Cria a faixa de domínio das estradas municipais do município. 

Lei 650/04 Denomina aglomerado urbano – Bairro Alto. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 2010. 

 

7.3.1.1 Lei Orgânica 

Conforme a Constituição Federal “O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado (...)” (CF, art. 29, 
e Constituição do Estado do Paraná, artigo 16). 
A análise da legislação municipal inicia-se pela Lei Orgânica, a constituição do município, que dá o suporte legal 
para as ações e diretrizes municipais a serem tomadas no processo do Plano Diretor, uma vez que esta 
normativa ordena os princípios organizacionais de um município, em que são fundamentados os direitos, 
deveres e poderes municipais dentro das prerrogativas outorgadas pela Constituição Federal. 
Na Lei Orgânica é que são traçadas as diretrizes de cumprimento a várias atribuições do município, dentre elas 
(TAUIL, 2005): 

 Instituir e arrecadar tributos de sua competência;  
 Elaborar plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;  
 Elaborar o Código Tributário Municipal, o Código de Posturas e o Plano Diretor da Cidade; 
 Regulamentar o uso das vias urbanas e estradas municipais.  

 
Essa característica constitui a autonomia política, administrativa e financeira, delegada aos Municípios pela 
Constituição Federal de 1988 (FERRARI, 2005). 
Dentre as competências privativas, destacam-se as atribuições de legislar sobre assuntos de interesse local. 
Há que se compreender o significado de interesse local: “não é o interesse exclusivo do Município; não é 
interesse privativo da localidade; não é interesse único dos munícipes (...) tudo quanto repercutir direta e 
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imediatamente na vida municipal é de interesse peculiar do Município, embora possa interessar também indireta 
e mediatamente ao Estado-membro e à União” (MEIRELLES, 2006). 
Ainda, é no perfil das competências privativas que se encontram as atribuições para elaborar o Plano Diretor; 
regulamentar a utilização dos logradouros públicos e especialmente, no perímetro urbano; dispor sobre o destino 
do lixo; dispor sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual; planejar e 
promover o desenvolvimento integrado; conceder sobre licença para abertura e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, industriais e similares, dentre outras constantes na Lei Orgânica, artigo 8º e 
incisos. Essas atribuições, portanto, se refletem nas leis municipais, tais como Código de Posturas, Lei de 
Perímetro Urbano, LDO, LOA, PPA, leis ambientais locais e a Lei do Plano Diretor Municipal. 
É na Lei Orgânica (LO) que se encontram os dispositivos que fundamentam o processo legislativo municipal, ao 
qual estão vinculadas todas as leis de competência do município. Assim, as leis integrantes do Plano Diretor ao 
final do processo de implantação, devem seguir o processo legislativo previsto na Lei Orgânica. 
Em suma, a Lei Orgânica dá suporte legal a todas as ações e diretrizes a serem implementadas no processo de 
construção e transformação pelas quais passa a cidade. Atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição 
Federal e Estadual, a Lei Orgânica de Rio Branco do Sul é o instrumento maior do município e, nela contém a 
base que irá nortear a vida da sociedade local, somar esforços comuns visando o bem estar da sociedade, o 
progresso e o desenvolvimento de seus habitantes. Desta forma, proporciona ordem ao desenvolvimento de 
todo o município. 
Neste sentido, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Rio Branco do Sul, promulgada em 05 de abril de 
1990, mantém a conformidade com as previsões constitucionais, com destaque para previsão do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU) progressivo de forma a assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade; previsão da compulsoriedade do uso do solo a ser efetivada por lei específica, segundo o 
artigo 127.  
A Lei Orgânica ainda prevê o controle externo exercido pela Câmara Municipal bem como o controle interno 
exercido pelo Executivo, conforme dispõem os artigos 144 e 145. 
Na questão da Ordem Econômica, dentre os princípios gerais (Titulo IV, Capitulo I, art. 152), a Lei Orgânica 
ainda estabelece diretrizes gerais para o desenvolvimento econômico do município, as quais devem ser 
consideradas na elaboração do Plano Diretor: 

I - privilegiar a geração de empregos; 
II - utilizar tecnologias de uso intensivo de mão-de-obra; 
III - racionalizar a utilização de recursos naturais; 
IV - proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos e dos consumidores; 
V - dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal, à microempresa e as 
pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de 
oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes; 
VI - estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas; 
VII - eliminar entraves burocráticos que possam limitar o exercício da atividade econômica. 
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Para a política urbana a Lei Orgânica reserva o Capítulo II da Ordem Econômica, para traçar as diretrizes gerais, 
seguindo-se no artigo 160. Reafirma que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana; evidencia a função social da propriedade urbana fundamentada no Plano Diretor; 
estabelece a possibilidade de desapropriações conforme legislação federal vigente; dispõe que o Poder Público 
Municipal poderá exigir o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado, nos termos da lei 
federal, imputando ao proprietário a obrigação de parcelamento ou edificação compulsória; imposto sobre a 
propriedade predial e territorial progressivo no tempo; e a desapropriação com pagamento mediante titulo da 
divida publica. As áreas sobre as quais incidirão esses instrumentos deverão ser previamente incluídas no Plano 
Diretor e em lei específica que o regulamente.  As finalidades desses instrumentos estão enumeradas no § 5º, a 
saber: 

I - construção de conjuntos habitacionais para residências populares; 
II - implantação de vias urbanas ou logradouros públicos; 
III - edificação de hospitais, escolas, postos de saúde, creches ou outras construções de 
relevante interesse social. 

 
Inclui ainda neste capítulo a política habitacional do município, onde se prevê a destinação de 2% da receita total 
do município para o fundo municipal (art. 162, e parágrafos). 
Sabiamente, a Lei Orgânica estabelece o dever de se promover programas de saneamento básico no Capítulo 
da Política Urbana, com o intuito de melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os 
níveis de saúde da população (art. 164). 
Quanto ao aspecto ambiental, a lei orgânica do município reserva disposições no Titulo V, da Ordem Social, 
Capitulo IV onde assume os princípios gerais do direito ambiental e constante da Constituição Federal, 
reconhecendo que o município está obrigado a garantir e proteger as gerações atuais e futuras. Estende-se tal 
proteção ao ambiente de trabalho, visando a garantir e proteger o trabalhador (art. 201 e Parágrafo Único). 
No artigo 202 estabelece a responsabilidade do Poder Público Municipal em: definir o uso e ocupação do solo, 
subsolo e águas através de planejamento (inciso I); preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
para o ecossistema (II); criação e manutenção de parques de especial interesse urbanístico, social, ambiental, 
turístico e de utilização pública (III); preservação paisagística, monumentos, historia e cultura da cidade (IV); 
proteção da flora e fauna, proibindo-se a crueldade contra animais (V); educação ambiental e conscientização da 
comunidade para a preservação do meio ambiente (VI); exigir EPIA na forma da lei para instalação de obra ou 
atividade potencialmente poluidora (VII); dentre outros mencionados nos incisos seguintes. Já no artigo 203 
obriga-se à recuperação ambiental aos que exploram recursos minerais, cascalhos e pedreiras. 
O município se propõe a manter mecanismo de controle e fiscalização do uso de produtos agrotóxicos, dos 
resíduos industriais de agroindústrias na forma do art. 205. 
Conclui-se, com isto, que a Lei Orgânica cumpre sua tarefa ao dar estrutura ao Município para a implementação 
do Plano Diretor Municipal, em consonância com o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, bem como 
para o estabelecimento de Normas de Organização Territorial. Com efeito, o artigo 30, VIII, da CF. atribui aos 
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Municípios “promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação.” 
Por fim, vale dizer que tais situações são importantes para as diretrizes a serem estabelecidas no Plano Diretor, 
bem como devem ser consideradas nas propostas de lei de Uso e Ocupação do solo Urbano e Municipal, e na 
Lei de Parcelamento do solo Urbano.  
 

7.3.1.3 Código Tributário Municipal  

Dentre as atividades do Poder Público destacam-se as atividades financeiras e para alcançar seus objetivos 
precisa de recursos financeiros e desta forma desenvolve atividade para obter, gerir e aplicar tais recursos. A 
tributação é, portanto o instrumento de que se utiliza o Poder Público para realizar seus fins sociais, e investir em 
serviços públicos essenciais tais como educação, segurança, saúde, etc. 
Trata-se de um poder de tributar, que pela Constituição Brasileira é partilhado entre a União, os Estados-
Membros, o Distrito Federal e os Municípios. Essa delimitação ao poder tributário chama-se competência 
tributária. Em nível federal tem-se o Código Tributário Nacional (CTN)16.  
No município tem-se o Código Tributário Municipal (CTM) para regular os tributos de competência municipal, 
estabelecidos conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis complementares e 
Código Tributário Nacional. 
Desta forma, embora autônomo, segundo preceitos constitucionais, o Município ao elaborar suas normas deve 
se enquadrar às Normas Gerais de Direito Financeiro, no Sistema Tributário Nacional e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, quanto ao planejamento e equilíbrio das contas públicas. 
O ordenamento do sistema tributário nacional está disposto na Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
com diversas alterações. Assim como o ordenamento do Sistema Tributário Municipal está disposto na Lei 
Municipal nº 569/2001. 
São, portanto de competência do município os seguintes tributos: 

I. Impostos 
II. Taxas 

III. Contribuição de Melhoria. 
Sobre os impostos, competem ao município os lançados sobre Serviços de Qualquer Natureza; sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana e sobre a Transmissão “inter vivos” de Bens imóveis. 
As Taxas são cobradas pelo Exercício do Poder de Policia e pela Efetiva ou Potencial Utilização de Serviços. 
E por sua vez, a Contribuição de Melhoria decorre de obras públicas. 
Por outro lado, o Sistema Tributário Municipal ainda deve levar em conta a função social da propriedade. Desta 
forma, o CTM deve considerar as diretrizes do Estatuto da Cidade que apresenta mecanismos legais para 

                                                           
16 MACHADO, Hugo de B.Curso de Direito Tributário, Editora Malheiros: São Paulo, 2004. 
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direcionar o modo adequado de aproveitamento do solo urbano. Também, a Lei Orgânica do município, em 
obediência aos objetivos que definem a política urbana e a função social da propriedade e as conseqüências de 
seu desatendimento, que estabeleceu no artigo 160 e incisos, a previsão do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbano progressivo de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.  
Sendo assim, a regulamentação é necessária para assegurar o melhor aproveitamento dos terrenos urbanos, 
uma justa distribuição dos ônus e encargos tributários, além de coibir o uso especulativo do imóvel como reserva 
de valor. 
O código tributário do município de Rio Branco do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 569, de 18 de dezembro 
de 2001, foi elaborado considerando o princípio da função social da propriedade, já previsto na Lei Orgânica, e a 
partir da atualização da Planta Genérica de Valores Imobiliários, publicada na Lei Municipal nº 568/2001. 
Observa-se na Lei Municipal nº 569/2001 (Código Tributário Municipal – CTM) Capítulo II, o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU, a progressividade desse imposto, no art. 85, Parágrafo Único, com a seguinte 
redação: 

Art. 85. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, sobre o qual aplica-se a 
alíquota constante do ANEXO – VII. 
Parágrafo Único. Quando tratar-se de imposto territorial urbano, de imóvel não edificado, a 
alíquota será progressiva, a partir do 2º (segundo) lançamento consecutivo para o mesmo 
imóvel, até atingir 10%, conforme dispor regulamento próprio e com as alíquotas previstas no 
ANEXO VII. 

 
No anexo citado (ANEXO VII) consta a Tabela para Cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – ITPU, com 
a seguinte classificação: 

CLASSIFICAÇÃO ..........................................................................UFM17 
Imóveis Edificado............................................................................. 1 % 
Imóveis não edificados .................................................................... 5 % 

 
Apesar da previsão do artigo 85, há que se conformar com o disposto na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade, artigo 7º que fixa o IPTU progressivo da seguinte forma: 

Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput 
do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, 
o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos. 
§ 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se 
refere o caput do art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano 
anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento). 
§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 (cinco) anos, 
o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 
obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8º. 

 
O art. 8º da lei do Estatuto da Cidade refere-se à desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 

                                                           
17 O valor da UFM de Rio Branco do Sul, de acordo com a Lei Municipal nº 3.739/2010 é R$ 168,92. 
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Outra matéria importante que chama atenção no CTM relaciona-se com o cadastro imobiliário, disposto no art. 
92, § 1º no qual se obriga todos os proprietários, titular de domínio útil ou possuidor de bem imóvel a declarar, os 
dados ou elementos necessários à perfeita identificação do imóvel. 
Dentre as taxas previstas no referido código, destaca-se a Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 
estabelecida no art. 228, e ANEXO VI com a seguinte classificação: 

Tabela para Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo 
CLASSIFICAÇÃO ..................................................................... UFM 
Residencial por unidade edificada ...........................................  30% 
Industrial por unidade edificada................................................  70% 
Prestação de Serviços por unidade edificada ..........................  50% 
Agropecuária  e outras por unidade edificada ..........................  60% 
 
Tabela para Cobrança da Taxa de Limpeza Pública 
CLASSIFICAÇÃO .................................................................... UFM 
Imóveis edificados ou não, por metro linear lindeiro para a via  
Pública........................................................................................  2% 
 

Quanto à Planta Genérica, Lei Municipal nº 568, de 17 de dezembro de 2001 atualizou os valores imobiliários do 
m² de Edificações e Terrenos, para fins de cálculo do IPTU e ITBI.  Conforme prescrito no § 1º do art. 1º da Lei 
constam os valores de edificações: 

TIPO DE EDIFICAÇÃO..............................................................   R$ 
Casa...........................................................................................   50,00 
Construção Precária .................................................................   13,00 
Apartamento ............................................................................. 100,00 
Loja ...........................................................................................   20,00 
Galpão ......................................................................................   15,00 
Telheiro.....................................................................................   10,00 
Fábrica......................................................................................   18,00 
Especial ................................................................................... 100,00 

 
Os valores de terrenos são os discriminados no § 2º, variando entre R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) a 
R$ 40,00 (quarenta reais), conforme a localização dos mesmos, relacionados no art. 1º, § 2º. 
De qualquer forma, é provável que haja necessidade de nova atualização desses valores, uma vez que já se 
passaram quase dez anos de sua última revisão.  
No município o Código Tributário Municipal trata sobre as seguintes matérias: competência tributária; impostos; 
taxas; contribuição de melhoria; cadastro rural; normas gerais e complementares; obrigação tributária; crédito 
tributário (constituição e lançamento; suspensão; extinção; exclusão; administração tributária; dívida ativa; 
certidões negativas; procedimento tributário (auto de infração; processo administrativo fiscal; recursos; 
execução; consulta;) e cadastro fiscal. 
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7.3.1.4 Leis Urbanísticas 

Este item trata das leis urbanísticas disponibilizadas pelo município até o presente momento, que são: Lei do 
parcelamento do solo urbano (481/98); lei do perímetro urbano (484/98) e código de posturas (840/09). Conta-se 
ainda com a Lei Municipal nº 857/09 que estabelece a modalidade, intensidade e localização do uso do solo e 
atividades permitidas, que altera a Lei 482/98; denominação do aglomerado urbano – Bairro Alto (lei 650/04) e a 
Lei 420/95 que cria a faixa de domínio das estradas municipais. 
 
Perímetro Urbano da Sede 
O Perímetro Urbano do Município de Rio Branco do Sul está disciplinado pela Lei Municipal nº 484/98, a qual 
divide o município em zona urbana e zona rural, com as descrições constantes no artigo 3º e conforme mapa 
anexo à lei (não disponibilizado). Observa-se na lei apresentada que o perímetro da sede não está 
georreferenciado, conforme regras atuais, tendo na descrição 34 (trinta e quatro) pontos partindo-se do (zero). 

 

Parcelamento do Solo Urbano da Sede do município 
A disciplina de arruamentos, loteamentos, desmembramentos e incorporações no município estão reguladas na 
Lei Municipal 481/98. 
Nesta lei há previsão de que os loteamentos destinados ao uso industrial, com lotes maiores de 15.000m² 
poderão destinar apenas 20% da gleba para sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e 
comunitário, e espaços livres de uso público (art. 5º, § 3º). Neste caso, a área destinada à implantação de 
equipamentos comunitários deverá ser no mínimo de 10% da área líquida do terreno, conforme art. 16, I e II. 
Nas demais situações de loteamentos prevalecem a destinação de 35%, conforme dispõe o art. 5º caput.  
Ainda, na lei tem-se a previsão de implantação de programas públicos de caráter social, pelo qual a prefeitura, 
por meio de decreto, poderá instituir lote mínimo de 200,00 m², com testada mínima de 10,00 m, podendo ser 
toleradas quadras inferiores a 60 metros. Esta excepcionalidade pode ocorrer somente na área de expansão 
urbana. 
A legislação em questão apresenta normas que por sua natureza devem estar na lei que disciplina o sistema 
viário e circulação, podendo ser retiradas do texto. 
Pertinente ao assunto registra-se a Lei Municipal nº 650/2004 que reconhece o aglomerado urbano, 
denominando-o de Bairro Alto, com a seguinte localização: “Partindo da sede do município rumo a Curitiba, 
situa-se no Km 26 da Rodovia dos Minérios, com entrada à margem esquerda dessa, junto ao trevo ali existente, 
seguindo por estrada não pavimentada por 500 metros onde inicia-se o núcleo populacional”. 
Observa-se que não há georreferenciamento dos limites, entretanto, a lei estabelece a colocação de placas 
indicativas do aglomerado urbano mencionado (art. 2º). 
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Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
A lei referente ao zoneamento, uso e ocupação do solo é a Lei Municipal nº 482/98.  
Presente lei estabelece a modalidade, intensidade e a localização do uso do solo e das atividades permitidas no 
município de Rio Branco do Sul. Além disso, trata do sistema viário básico e drenagem urbana. 
Nos termos dessa lei, o zoneamento constitui-se na divisão da área do município em zonas, conforme sua 
destinação no contexto urbano-rural, com a finalidade de ordenar o crescimento da cidade e o bem-estar da 
comunidade (art. 11). 
As delimitações das zonas ocorrem por vias, faixas de proteção de fundo de vale; vias projetadas, divisas de 
lotes, cursos de água e outros marcos referenciais da paisagem natural e edificada (art. 12). 
Os usos do solo estão classificados em permitidos, permissíveis, tolerados e proibidos. Dentre estes usos, 
chama atenção os usos permissíveis que devem ser regulamentados por ato do Executivo, os que, a critério da 
administração municipal, ouvido, quando for o caso o IAP, possam ser admitidos desde que não contradigam ou 
interfiram nos usos previstos pela lei (art. 17). 
A lei municipal classifica os usos do solo da seguinte forma (art. 30): 

I. Quanto às atividades; 
II. Quanto à natureza; 

III. Quanto à escala. 
No que diz respeito às atividades, tem-se uso para habitação (unifamiliar, coletiva, conjunto habitacional). Para 
serviços e comércio; para indústria; agricultura e criação animal. Em relação à natureza, os usos podem ser 
perigosos, incômodos e nocivos. Por último, quanto à escala trata-se do porte da edificação: 

a) Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços: pequeno porte; médio porte 
e grande porte, onde se tem área não superior a 100 m², até 300 m² e superior a 300 m² 
respectivamente. 
b) Estabelecimentos Industriais: 
1. Micro: 1 a 10 funcionários – área construída até 180 m²; 
2. Pequena: 10 a 100 funcionários – área construída até 500 m²; 
3. Média: 100 a 500 funcionários – área construída de 500 m² a 3.000 m²; 
4. Grande: mais de 500 funcionários – área construída acima de 3.000 m².  

 
A lei definiu ainda o zoneamento da área urbana no artigo 31: 

I. Zona Central; 
II. Zona de Uso Misto; 
III. Zona de Ocupação Orientada; 
IV. Zona de Expansão Urbana; 
V. Zona Industrial Especial; 
VI. Zona de Indústrias e Serviços; 
VII. Zona de Restrição à Ocupação. 

 
Destas, chama atenção a Zona de Ocupação Orientada em que as áreas comprometidas por processos de 
ocupações urbanas, e áreas com pressão por ocupação devem contar com intervenção do poder público, 
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visando à melhoria do padrão urbanístico. Esta zona deverá passar por processo de regularização fundiária ou 
realocação de moradores das áreas inadequadas, bem como implantação de infraestrutura. 
Igualmente merece atenção a Zona de Indústrias e Serviços destinada à implantação de novos 
empreendimentos, que estão sujeitos a autorização do IAP. 
Por último, cabe destacar a Zona de Restrição à Ocupação, que corresponde às áreas de interesse de 
preservação, ou seja, áreas com declividade superior a 30 % e cobertura vegetal de interesse de proteção. Tem 
por objetivo promover a recuperação e a conservação dos recursos naturais, assegurando a manutenção da 
biodiversidade e conservação do ecossistema (art. 38). 
Esta lei define por seu turno, que os loteamentos destinados para habitação de interesse social serão de 200,00 
m² de área e 10,00 m de testada na zona de expansão urbana, desde que efetuados por Companhias de 
Habitação (art. 39 e §). 
Trata ainda referida lei da obrigatoriedade de áreas para recreação nos edifícios residenciais com 4 ou mais 
unidades, nos termos do artigo 40, bem como estacionamento interno em todo edifício de habitação, comercial, 
de prestação de serviços e outros (art. 41). 
Quanto à preservação do meio ambiente (Capitulo VI – Da preservação do Meio Ambiente) para proteção 
necessária dos recursos hídricos do município, definem-se faixas de drenagem e os setores especiais de fundo 
de vale.  Nos termos da lei, faixas de drenagem são as faixas de terreno compreendendo os cursos d’água, 
córregos ou fundos de vale e dimensionadas de forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das 
bacias hidrográficas, consideradas como não edificáveis. 
Setores especiais de fundo de vales são as áreas críticas localizadas nas imediações ou nos fundos de vales, 
sujeitas às inundações, erosão ou que possam acarretar transtornos à coletividade através de usos inadequados 
(art. 47). 
O artigo 48 em que se definem os requisitos essenciais para as faixas de drenagem foi alterado pela Lei 
Municipal nº. 857, de 27 de novembro de 2009, ficando com a seguinte redação:  

As faixas de drenagem deverão obedecer aos seguintes requisitos essenciais: 
I. Apresentar uma largura mínima de forma a acomodar satisfatoriamente um canal 
aberto (valeta) cuja seção transversal seja capaz de escoar as águas pluviais da bacia 
hidrográfica à montante do ponto considerado; 

II. Para efeito de pré-dimensionamento e estimativa das seções transversais das faixas 
de drenagem deverá ser obedecida às tabelas seguintes, parte integrante desta lei: 
 

ZONA TESTADA 
MÍNIMA 

(m) 

Área do 
Lote 
(m²) 

Nº 
PAVIMENTOS 

COEF. 
DE 

APROVEITAMENTO 

TX DE 
OCUPAÇÃO 

% 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

Zona 
Central 

12,00 
(1) 

360,00 4 3 75 5 1,00 
(5) 

Zona de uso 
Misto 

10,00 
(1) 

300,00 2 1 50 5 1,00 
(5) 

Zona de Ocupação 
orientada 

10,00 
(1) (2) 

300,00 
(1) (2) 

2 1 50 5 1,00 
(5) 

Zona de expansão 
Urbana 

10,00 
(1) (3) 

300,00 
(4) 

2 1 50 5 1,00 
(5) 
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Zona industrial 
Especial 

40,00 
(1) 

5.000,00 - - 20 10 5,00 

Zona de indústrias 
E 

Serviços 

20,00 
(1) 

2.000,00 - 1 50 10 2,00 

Zona de restrição à 
Ocupação 

50,00 
(1) 

10.000,00 2 0,1 10 20 5.00 

Observações: 
(1) os projetos de parcelamento do solo dependerão de laudo geotécnico, geológico e geofísico que comprovem as condições de ocupação do terreno. 
(2) área sujeita a diretrizes específicas para aprovação de projetos de loteamento de acordo com a localização e as características do terreno, com a 
anuência previa dos órgãos estaduais ambiental e metropolitano. 
(3) serão admitidas testadas de no mínimo dez metros, em loteamento destinados a habitação de interesse social, efetuados por Companhias de 
habitação. 
(4) serão admitidos lotes com área mínima de 200,00 m², em loteamentos destinados a habitação de interesse social, efetuados por Companhias de 
habitação. 
(5) recuo lateral somente se houver aberturas. 

 
FAIXA NÃO EDIFICÁVEL DE DRENAGEM 

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA 
CONTRIBUINTE (ha) 

LARGURA TOTAL DA FAIXA 
(m) 

Até 200 30 
De 200 a 350  30 
De 350 a 500 30 
De 500 a 700 60 
De 700 a 1000 70 
De 1000 a 1500 80 
De 1500 a 2000 100 

Observação: para as Bacias Hidrográficas contribuintes com área superior a 2000 ha, a faixa de drenagem (não 
edificável) será dimensionada pelo órgão técnico competente, não podendo ser inferior a 100 metros.  

 
III. Além da faixa de drenagem mínima, calculada de acordo com a tabela, poderão ser 

incluídas pistas laterais destinadas à manutenção dos cursos de água a critério do órgão 
competente. 

  
Quanto aos Setores de preservação de Fundos de Vales, serão determinados pelo órgão competente, nos 
termos do artigo 49, devendo atender prioritariamente aos parques lineares, envolvendo as atividades 
destinadas à prática de recreação e lazer. O órgão competente deverá tomar as providências essenciais 
descritas no art. 53 e seguintes. 
Considerando que a lei municipal do zoneamento, uso e ocupação do solo, data de 1998 e o Plano de 
Zoneamento do Uso do Solo da Região do Karst da RMC foi finalizado em 2002, aconselha-se a adequação da 
lei municipal com as diretrizes estabelecidas pela COMEC a partir do citado plano (comentado oportunamente 
no tópico da Legislação Estadual à frente). 
Ainda, sobre o aspecto de uso do solo, a Lei Municipal nº 420/95 cria a faixa de domínio das estradas 
municipais, pavimentadas ou não. Para o efeito dessa lei, “estrada é todo logradouro que servir a duas ou mais 
propriedades.” 
Neste sentido, a faixa terá 14 (quatorze) metros, sendo 7,0 (sete) metros para cada lado do eixo e será utilizada 
pelo município à medida que a estrada necessitar de melhoramento, alargamento ou obra (art. 1º, § 2º). 
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Nessa faixa de domínio os proprietários de imóveis fronteiriços ficam proibidos de efetuarem qualquer edificação, 
podendo utilizá-la para culturas normais, enquanto o trecho da estrada não necessitar de reparos ou 
melhoramentos (art. 2º e 3º). 
 
Sistema Viário Básico 
Está regulamentado na Lei Municipal nº 482/98 que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo. 
As vias de circulação foram classificadas como: vias de transição, estruturais, coletoras e locais (art. 24). Onde, 
vias de transição são aquelas que estabelecem a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o sistema 
viário urbano. Apresentam altos níveis de fluidez de tráfego, baixa acessibilidade e pouca integração com o uso 
do solo lindeiro.  
Via estrutural corresponde ao principal eixo viário interno da cidade, onde há concentração de tráfego de 
automóveis, transporte coletivo e comércio, com média fluidez e acessibilidade.  
As vias coletoras destinam-se à distribuição geral do trânsito, acesso à cidade e interligação das principais áreas 
urbanas. Recebe e distribui o tráfego proveniente das vias locais e alimenta a estrutural, com equilíbrio entre 
fluidez e acessibilidade.  
Por último, as vias locais destinam-se a atender ao tráfego local, permitindo o acesso direto às áreas 
residenciais e comerciais, com baixa fluidez e alta acessibilidade. 
 
Código de Posturas Municipal 
O instrumento designado por “Código de Posturas”, citado por SOUZA (2009)18, é uma das regulamentações 
municipais que obriga o cidadão ao cumprimento das regras e procedimentos nele dispostas. Isto quer dizer que 
o código é um conjunto de leis que impõe aos munícipes fazer ou desfazer aquilo que a lei prescreve além de 
conferir ao próprio Município legitimidade para determinar “posturas” cujas práticas deverão ser obrigatórias aos 
seus residentes.  
De acordo com Joel Paciornik citado em Freitas (2002), desde que a sociedade concebeu a idéia de Estado, 
previu-se que deveria estar inserido dentro deste conceito um poder que se impusesse a todos os membros da 
coletividade, e que seria o então, poder de polícia (FREITAS, 2002). 
Mas, melhor compreendido fica o conceito de poder de polícia de acordo com o professor Diógenes Gasparini, 
que conceitua como: “a atribuição de que dispõe a administração para condicionar o uso, o gozo e a disposição 
da propriedade e o exercício da liberdade dos administrados no interesse público ou social” (FREITAS, 2002).  
Porém, cabe destacar que o exercício do poder de polícia não é ilimitado, está adstrito à observância da ordem 
constitucional vigente, e ainda, equilíbrio e melhor caminho para a solução dos conflitos, como bem coloca 
Juarez de Freitas a respeito da co-existência do poder de polícia e os direitos individuais: 

                                                           
18 SOUZA, Paulo Cezar de. Código de Postura Municipal – DIÁRIO DE CUIABÁ - edição de 15/07/09, disponível em 
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php - Acesso em julho de 2009. 
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(...) o exercício do poder de polícia administrativa reveste-se, bem pensado, da característica 
de poder-dever, mesmo quando discricionário, submetido que está ao princípio da legalidade 
e ao controle jurisdicional, até porque a liberdade é regra e a intervenção da polícia 
administrativa a exceção, somente se justificando à medida que se revelar indispensável à 
coexistência ordenada das liberdades (FREITAS: 2002, 105). 

 
O poder de polícia é um poder existente em toda a Administração Pública, e que possibilita a esta o exercício 
sobre todas as atividades e bens que afetam ou possam afetar a coletividade, com o objetivo de proteção do 
interesse social, fundamentado na supremacia geral que a Administração Pública exerce em seu território, sobre 
todas as pessoas, bens e atividades (MEIRELLES, 2006). 
Observa-se, portanto, que à luz destes entendimentos foi implementado o Código de Posturas Municipal de Rio 
Branco do Sul. O Código contém as medidas administrativas que vêm estabelecer as relações entre o poder 
público municipal e a população através da Lei Municipal nº 493/99, alterado e atualizado pelas leis nº 
615/2003; 639/2004; 840/2009 e 895/2010.   
A Lei Municipal nº 615/2003 estabelece horários de funcionamento para farmácias. 
A Lei Municipal nº 639/2004 altera a Lei Municipal nº 493/99 inserindo horários de funcionamento para 
Restaurantes e Pizzarias no inciso XIV. 
A Lei Municipal nº 840/2009 introduz diversas alterações no presente código, entre elas, a atualização do valor 
da multa imposta quando das infrações que passam a ser fixadas em UFM. Ainda, modifica o tratamento quando 
da apreensão de animais, no art. 92 da Lei 493/99; bem como insere o § 3º no artigo 25 da Lei 493/99, em que 
responsabiliza os respectivos proprietários ou prepostos para roçar os acessos das propriedades rurais 
particulares, estradas rurais, servidão ou passagem. 
A Lei Municipal nº 895/2010 apresenta alterações no artigo 84 da Lei 493/99, estabelecendo que a Prefeitura 
tem o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possam ocasionar danos à via 
pública, cuja manutenção seja de responsabilidade do município, tanto no perímetro urbano como no rural. 
Proíbe no § 1º o trânsito de veículos automotores, tipo caminhão de transporte de carga, Acoplado tipo “Julieta”, 
Bitrem, Rodotrem, ou outro meio de transporte com capacidade superior a 18 (dezoito) toneladas de carga ou 
equivalente em m³ (metros cúbicos), estabelecendo multas de 5 UFM’s na primeira autuação; de 10 UFM’s na 
segunda e de 20 UFM’s e apreensão do veículo na terceira autuação. 
A regulamentação de serviços de táxis no município ocorre por meio da Lei Municipal nº 22/72 e do Decreto 
Municipal nº 13/73, destacando-se o regulamento quanto à permissão, cadastramento, plano de distribuição de 
táxis, tarifas, das obrigações dos permissionários bem como a fiscalização. 
Com o objetivo precípuo de ordenar a vida urbana do município de Rio Branco do Sul, em conformidade à 
Constituição Federal, Leis Ambientais, Código Nacional de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor, dentre 
outros dispositivos legais, o Código de Posturas deste Município impõe regras necessárias para o licenciamento 
em geral; da higiene pública; higiene das habitações; higiene da alimentação e estabelecimentos; dos costumes, 
da ordem e da segurança da população; do trânsito público; das medidas referentes aos animais; extinção de 
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insetos nocivos; do empachamento das vias públicas; dos inflamáveis e explosivos; das queimadas e cortes de 
árvores e pastagens; da exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro; dos muros 
e cercas; dos anúncios e cartazes; do licenciamento dos estabelecimentos em geral; do comércio ambulante; do 
horário de funcionamento; da aferição de pesos e medidas; das infrações e penalidades e do processo 
administrativo.  
Entretanto, diante de diversas alterações, sugere-se a consolidação das diversas leis, num único código para 
facilitar a consulta em razão da publicidade de importante lei. 
 

7.3.1.5 Política Ambiental 

Para a execução da política de meio ambiente o município dispõe sobre a Política de Proteção, Controle, 
Conservação e Recuperação do Meio Ambiente por meio da Lei Municipal nº 383/92. 
Dentre os objetivos elencados no art. 3º, pode-se destacar o contido no inciso IV e V: 

IV- estabelecer as áreas prioritárias, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida e o 
equilíbrio ecológico; 
V- planejar o uso dos recursos ambientais, compatibilizando o desenvolvimento econômico-
social com a proteção dos ecossistemas; 

 
Para estabelecer as políticas de controle ambiental cria-se a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio 
da Lei Municipal nº 540/2001, desmembrada da Secretaria da Agricultura. Autorizam-se ainda convênios com 
órgãos da fiscalização estadual e federal, tais como IAP, DNPM e outros pertinentes. 
A preservação do meio ambiente é matéria também tratada na lei do zoneamento, uso e ocupação do solo, 
capítulo que trata da preservação do meio ambiente (Capítulo VI, Lei 482/98), que estabelece exigências para 
faixa de drenagem (com alteração da Lei 857/09) e preservação de fundo de vale. 
 
Fundo Municipal de Meio Ambiente 
O Fundo Municipal de Meio Ambiente instituído pela Lei Municipal nº 675/05, tem a finalidade de captar 
recursos e prestar apoio financeiro a projetos, planos, obras, manutenção e recuperação de recursos naturais, 
proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida da população e equilíbrio ambiental e ecológico, executadas 
ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. Referido fundo está subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Meio Ambiente sob 
fiscalização do presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). 
A presente lei estabelece além das atribuições do Secretário Municipal de Meio Ambiente (art. 3º), a constituição 
do Fundo (4º), a aplicação dos recursos (art.8º), administração (9º) e gestão (art. 10).  
Monumento Natural Gruta da Lancinha 
Localizado no município de Rio Branco do Sul, com uma área total de 164, 9562 ha, o Monumento Natural Gruta 
da Lancinha é objeto de proteção integral, sob responsabilidade conjunta do Estado através do IAP e órgão 
ambiental da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. 
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Por meio do Decreto Estadual nº 6.538, de 03 de maio de 2006 foi instituído o Monumento Natural Gruta da 
Lancinha, com o objetivo de proteção integral do patrimônio espeleológico, flora e fauna, águas superficiais e 
subterrâneas e demais recursos ambientais e o seu entorno (art. 2º). 
 

7.3.1.6 Política Habitacional  

Para execução da Política Municipal de Habitação de Interesse Social o município de Rio Branco do Sul instituiu 
o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), por meio da Lei Municipal nº 798/2008, 
instituindo-se ainda o Conselho Gestor do Fundo. 
Para a coordenação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) nomeia-se Leandro Petry, 
Secretario Municipal de Meio Ambiente, por meio do Decreto Municipal nº 3.320/2010. 
O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Rio Branco do Sul (FMHIS) de natureza 
contábil tem por objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a 
implementação de políticas habitacionais de interesse social direcionadas às famílias de baixa renda. 
O artigo 3º elenca os recursos que compõem o FMHIS para o município: 

Art. 3º. O FHIS é constituído por: 
I – dotações do Orçamento Geral do Estado ou Município, classificados na função de 
habitação; 
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FHIS; 
III – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de 
habitação; 
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de 
cooperação nacionais ou internacionais; 
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FHIS;  
VI – transferências da iniciativa privada referente à programas de parceria e da instituição de 
venda de potencial construtivo; 
VII – recursos provenientes dos governos federal e estadual; 
VIII – receitas advindas de todos os programas habitacionais desenvolvidos pelo Município, 
com recursos do FMHIS ou de outros programas habitacionais municipais; 
IX – juros bancários e rendas de capital provenientes da imobilização ou aplicação dos 
recursos do FMHIS; e 
X – outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 

 

No que tange ao Conselho Gestor instituído para gerir o FHIS, de caráter deliberativo será composto por nove 
(9) membros, com a seguinte definição: 

Art. 5º.  (...) 
I. Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
II. 01 membro da Secretaria de Governo; 
III. 01 membro da Secretaria de Finanças; 
IV. 01 membro da Secretaria de Ação Social; 
V. 01 membro indicado pela Câmara de Vereadores; 
VI. 01 membro do segmento da Sociedade Civil organizada; 
VII. 03 membros dos movimentos populares (25%). 

 
A presidência do conselho será exercida pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
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De acordo com o que consta na lei, os recursos do FHIS têm a utilização vinculada aos programas habitacionais 
de interesse social (art. 6º).  
Por último, cabe registrar que o FHIS pode receber recursos federais, e neste caso o Conselho deverá observar 
as normas do Conselho Gestor Nacional de Habitação Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124/2005.     
O Conselho Gestor do FMHIS de Rio Branco do Sul foi nomeado por meio do Decreto Municipal nº 3.522/2009, 
e alterado pelo Decreto Municipal nº 3.919/2010, renovando os representantes do Poder Executivo, ficando 
assim a composição e membros deste conselho gestor: 

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 
Leandro Petry – Secretaria M. de Meio Ambiente 
Paulo Samir Costa – Secretaria M. de Governo 
Edson José Stresser – Secretaria M. de Fin. E Administração 
Ary da Silva Armstrong – Secretaria de Ação Social 
 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO 
Pedro Proença dos Santos – 1º Secretário 
 
REPRESENTANTES DE COMUNIDADES 
João Alves de Bomfim 
Orlei Machado Matias 
Eudes Lourenço Martins 
 
REPRESENTANTE DE SEG. DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
Mauro Sergio Polli. 
 

 

7.3.1.7 Política de Desenvolvimento Urbano e Rural 

Visando atender aos dispositivos da Lei Orgânica, quanto ao desenvolvimento urbano, o Município busca junto 
ao Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano/ PARANACIDADE, recursos do 
Programa Paraná Urbano II. 
Este programa constitui uma modalidade de crédito do Estado do Paraná para atender projetos de infra-estrutura 
e serviços urbanos, implantação de equipamentos e serviços sociais, projetos institucionais, projetos de apoio à 
habitação e os voltados para a atividade econômica. Vinculado à lei de responsabilidade fiscal – Lei 
Complementar nº 101/2000, pressupõe ação planejada e transparente. 
Neste sentido, o município criou por meio da Portaria nº 15/2010 a Unidade de Gerenciamento Municipal  
(UGM), com a finalidade de efetivar os controles contábeis, financeiros e de execução física, dos projetos 
financiados com recursos do programa previstos para o Município. 
Para o desenvolvimento rural o município constitui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, por meio da 
Lei Municipal nº 703/2005, de caráter deliberativo, com as seguintes atribuições (art. 2º):  

a) Promover o Desenvolvimento rural Sustentável do Município; 
b) Identificar os principais problemas do meio rural e suas causas identificando os 
limites e as potencialidades do Município; 
c) Identificar as tendências socioeconômicas e culturais do Município e micro região; 
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d) Elaborar, acompanhar e fiscalizar as ações do Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município, definindo as diretrizes e prioridades; 
e) Discutir e definir as políticas públicas para o Município visando o desenvolvimento 
rural; 
f) Gerir os programas da União e Estado para a área rural devidamente conveniado 
com o Município; 
g) Elaborar o regimento interno do Conselho e suas normas de funcionamento. 

 
A composição do Conselho está determinada no art. 3º, assim disposto: 

a) Um (1) representante do Poder Executivo Municipal pertencente ao setor da 
Secretaria Municipal de Agricultura, indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal; 
b) Quatro (4) representantes da comunidade rural, pertencente a categoria de economia 
familiar; 
c) Três (3) representantes da categoria representativa do setor organizado de forma 
coletiva dos agricultores do Município; 
d) Um (1) representante da Assistência Técnica e Extensão Rural. 

 
 

7.3.2 Legislação Estadual 

Através da análise da legislação Estadual buscam-se os fundamentos legais relacionados com a Política Urbana 
a ser aplicada no uso e ocupação do solo no Município. 
Leis Estaduais são as instituídas e decretadas pelos poderes estaduais, conforme dispõe a Constituição Federal 
de 1988, artigos 23 a 25, e somente tem vigência dentro dos limites territoriais do Estado federado que as 
instituiu. 
Desta forma, são as seguintes as leis do Estado do Paraná (Quadro 13) que a priori estão relacionadas a este 
Plano Diretor, considerando-se ainda o manancial e o aqüífero Carste.  

QUADRO 13: DISPOSITIVOS LEGAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ 
DISPOSITIVOS LEGAIS DESTAQUES 

CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Lei nº 1.211/53 Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural 

Lei nº 6.513/73 Dispõe que os efluentes das redes de esgotos, os resíduos líquidos das indústrias e 
os resíduos sólidos domiciliares ou industriais, somente poderão ser lançados nas 
águas situadas no território do Estado, in natura ou depois de tratados, quando as 
águas receptoras, após o lançamento, não sofrerem poluição. 

Lei 6517/74 Institui a COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba  

Decreto nº 5.316/74 Regulamento da Lei nº 6.513/73. 

Lei nº 7.109/79 Institui o Sistema de Proteção ao Meio Ambiente. 

Decreto nº 857/79  Regulamenta a Lei nº 7.109/79. 

Decreto nº 2.810/84 Dá competência ao ITC (IAP) para exame e anuência prévia para aprovação de 
projetos de loteamentos e desmembramentos, quando localizados em áreas 
limítrofes de municípios ou que abranjam área superior a 1.000.000 m². 
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DISPOSITIVOS LEGAIS DESTAQUES 

Lei nº 8.014/84 
 

Dispõe sobre a preservação do solo agrícola. 

LEI ESTADUAL Nº 
7.827/83 

Regulamenta as questão dos agrotóxicos e destino das respectivas embalagens, que 
devem ser observadas pelas autoridades municipais, particulares, proprietários 
rurais, enfim, todos envolvidos. 

DECRETO ESTADUAL 
Nº 3.876, de 20 de 
setembro de 1984 

Regulamenta a situação dos agrotóxicos, e regulamenta competência de fiscalizar, à 
Secretaria do Estado da Saúde e do Bem-Estar Social. 

Decreto nº 5.911/85 
 

Dispõe sobre o Plano de Manejo Florestal da Região Metropolitana de Curitiba. 

 
Lei nº 8.935/89 
 

 
Dispõe sobre requisitos mínimos para as águas provenientes de Bacias mananciais 
destinadas a abastecimento público (com alterações impostas pela Lei nº 11.055/95). 

Lei Complementar nº 
59/91 

Dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS aos municípios que abriguem em seu 
território unidades de conservação ambiental, ou que sejam diretamente 
influenciados por elas, ou aqueles com mananciais de abastecimento público. 

Decreto nº 974/91 Define os critérios técnicos de alocação de recursos relativos a mananciais 
destinados a abastecimento público previsto no Art. 50 da Lei Complementar nº 
59/91. 

Decreto nº 1.168/92 Institui, define objetivos e metas, composição e responsabilidades dos dirigentes da 
UGP – Unidade de Gerenciamento do PROSAN. 

Decreto nº 2.320/93 Sanções administrativas decorrentes de infrações ambientais. 

Decreto nº 3.379/94 Institui a Coordenação das Atividades para o Desenvolvimento do Plano Diretor de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos (com alterações impostas pelo Dec. 174/95). 

Decreto nº 4.389/94 Institui a Câmara Técnica de Integração de Dados Geoquímicos no âmbito de 
Coordenação de Base Pública. 

Lei 11.027/94 Transforma COMEC em Autarquia 

Decreto Estadual 698/95 
e anexo 

Aprova o Regulamento da COMEC 

LEI ESTADUAL 11.054 
de 11/01/ 1995 

Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná. 

Portaria SUDERHSA nº 
5/96 

Dispõe sobre a captação de águas subterrâneas profundas, mediante poços 
tubulares, para fins de uso e consumo humano. 

Decreto nº 3.411/2008 Mananciais e Recursos Hídricos da RMC. 
Decreto nº 2.791/96 Estabelece critérios técnicos de alocação relativos a mananciais superficiais 

destinados a abastecimento público e unidades de conservação (Art. 5º da Lei 
Complementar nº 
59/91). 

Decreto nº 3.398/97 Cria o Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos 
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DISPOSITIVOS LEGAIS DESTAQUES 

 
RESOLUÇÃO SEMA 
031 de 24/08/1998 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal 
e anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural. 

Decreto nº 3.945/98 Institui o Conselho Deliberativo do Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná – 
CODESAN. 

Lei Complementar nº 
82/98 

Dispõe sobre a criação de consórcio intermunicipal relacionado com a prestação de 
serviços públicos de interesse comum. 

Decreto nº 4.514/98 Regulamenta a Lei Complementar nº 82/98. 

Lei nº 12.248/98 Cria o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC. 

Decreto nº 148/99 Composição do Conselho Gestor de Mananciais da RMC. 

Decreto nº 387/99 Institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e 
Áreas de Preservação Permanente – SISLEG. 

 
LEI ESTADUAL 12.493 
de 22/01/1999 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras 
providências. 

LEI ESTADUAL Nº 
12.726/99 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, em conformidade com a Lei Federal 
9.433/97(Política Nacional de Recursos Hídricos).  

Decreto nº 2.314/00 Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Decreto nº 2.315/00 Dispõe sobre os Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Decreto nº 2.316/00 Normas, critérios e procedimentos relativos à participação de organizações civis de 
recursos hídricos junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

Decreto nº 2.317/00 Dispõe sobre a gestão e competência do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

Decreto nº 2.377/00 Aprova o regulamento do Fundo de Preservação Ambiental da RMC. 

Lei nº 12.245/00 Institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente. 

Decreto nº 3.240/00 Aprova o Regulamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente. 

Decreto nº 4.129-01 Estabelece normas e diretrizes para elaboração de atos administrativos. 

Decreto nº 4.447/01 Regulamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

Decreto nº 4.646/01 - Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos. 

Decreto nº 4.647/01 Aprova o Regulamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

Resolução CERH nº 
02/01 

Institui o Comitê das Bacias do Altíssimo Iguaçu / Alto Ribeira 

Lei nº 13.448-02 Dispõe sobre Auditoria Ambiental Compulsória. 
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DISPOSITIVOS LEGAIS DESTAQUES 

Decreto nº 5.304/02 Institui o Comitê das Bacias do Alto Iguaçu / Alto Ribeira. 

Decreto nº 5.361/02 Regulamento para cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos. 

 Diretrizes para Elaboração de Planos de Uso e Ocupação das Águas e do Entorno 
de Reservatórios de Usinas Hidrelétricas e de Manancial de Abastecimento Público 
(IAP) 

Decreto Nº 6.674, de 03 
de dezembro de 2002 

Aprova o Regulamento da Lei nº. 12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, 
procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos 
Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a 
minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências. 

Lei Estadual 15.229/06 Esta lei substitui o Decreto Estadual nº. 2581, de 17/02/2004, estabelecendo a 
obrigatoriedade de implantação de Planos Diretores a todos os municípios do Estado 
do Paraná. 

Decreto Nº 6.538/06 Cria o Monumento Natural Gruta da Lancinha no município de Rio Branco do Sul. 

Decreto Nº 6.384/06 Passa a vincular a COMEC à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – 
SEDU. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2010. 
 

7.3.2.1 Preservação da Qualidade da Água e Controle da Poluição Hídrica 

O Estado do Paraná no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e Estadual adotou a 
Política de Recursos Hídricos por meio da Lei Estadual nº 12.726/99, baseada nos seguintes fundamentos: 

a) A água é um bem de domínio público; 
b) A água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico; 
c) Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; 
d) A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
e) A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da política estadual 
de recursos hídricos e atuação do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; 
f) A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 
do poder público, dos usuários e das comunidades. 
 

Concomitantemente com a instituição dessa política, a lei institui ainda o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (órgão deliberativo e normativo central do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos), 
os Comitês de Bacias Hidrográficas (órgãos regionais e setoriais deliberativos e normativos de bacias 
hidrográficas), as Agências de Água e os Consórcios e Associações a ela equiparadas, como unidades 
executivas descentralizadas, destinados a planejar e executar políticas integradas tanto espacialmente quanto 
em relação à harmonização de todos os usos a que a água se destina.  
Em conseqüência, no uso das competências constitucionais e no intuito de se proteger mananciais da Região 
Metropolitana, é instituído o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC, por meio da Lei 
Estadual nº 12.248/98, com os seguintes objetivos: 
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 assegurar as condições essenciais à recuperação e preservação dos mananciais 
para o abastecimento público; 
 integrar as ações dos vários órgãos e esferas do poder público estadual, municipal, e 

iniciativas de agentes privados; 
 compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais 

de abastecimento público, com política de uso e ocupação do solo e com o desenvolvimento 
socioeconômico, sem prejuízo dos demais usos múltiplos; 
 empreender ações de planejamento e gestão das bacias hidrográficas de mananciais 

segundo preceitos de descentralização e participação do poder público, dos usuários e das 
comunidades; 
 propiciar a instalação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, preconizados 

pela Lei Federal nº 9.433/97, no âmbito dos mananciais da RMC. 
 
Os estudos desenvolvidos para a elaboração do Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo da Região 
do Carste consideraram de suma importância a Lei Especial de Proteção dos Mananciais da RMC (12.248/98) 
para a proteção da Região do Carste. 
O Município de Rio Branco do Sul abriga mananciais de águas superficiais e subterrâneas como o aqüífero 
Carste, condicionando-o às normas estaduais que regulamentam o zoneamento, uso e ocupação do solo e o 
parcelamento do solo na elaboração de suas leis urbanísticas.  
O regulamento legal específico ainda não existe para este caso, porém, no intuito de preservar a qualidade da 
água e controlar a poluição hídrica na região do carste a COMEC19 elaborou um Plano de Zoneamento do Uso e 
Ocupação do Solo da Região do Carste da Região Metropolitana de Curitiba, com base na lei especial de 
Proteção dos Mananciais da RMC (12.248/98). 
Em virtude das peculiaridades naturais da região, a COMEC, através da Programa de Saneamento Ambiental da 
Região Metropolitana de Curitiba (PROSAM) finalizou em 2002, a proposta de Macrozoneamento do uso e 
Ocupação do solo na Região do Carste20. 
Consideraram-se as condicionantes geotécnicas e hidrogeológicas bem como as condicionantes legais 
fundamentadas na Lei Estadual nº 12.248/98 que estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Proteção de 
Mananciais da RMC, cujo macrozoneamento já foi descrito no capítulo 321: 
Baseado nesses critérios, o Município deverá elaborar o zoneamento, uso e ocupação do solo em consonância 
com o plano estabelecido pelo órgão estadual.  
 

7.3.2.2 Monumento Natural 

A Gruta da Lancinha foi incluída no grupo de proteção integral devido ao seu patrimônio espeleológico, flora e 
fauna, águas superficiais e subterrâneas e demais recursos ambientais e entorno na Gruta. 

                                                           
19 A COMEC entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – 
SEDU(Dec.Est. 6.384/06), foi instituída pela Lei Estadual nº 6517, de 02 de janeiro de 1974, transformada pela Lei nº 11.027, de 09 de dezembro de 1994 
e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 698, de 28 de abril de 1995. 
20 http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/ - acesso em 18 jul 2010. 
21 RELATORIO FINAL RF 3 – Proposta de Macrozoneamento – Plano de Z.do Uso e Oc. Do solo da Região do Carste da RMC. 
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Monumento Natural é uma espécie de Unidade de Conservação (UC), do Grupo de Proteção Integral, 
regulamentada pela Lei Federal nº 9.985/2000. Os objetivos desta unidade são de preservar sítios naturais 
raros, singulares ou de grande beleza cênica. Nos termos da lei federal, o Monumento Natural pode ser 
constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários. Caso haja incompatibilidade de usos ou não 
houver aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da UC, a 
área deverá ser desapropriada, de acordo com a lei. Como características principais citam-se: 

 A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, 
às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e às previstas em regulamento; 

 O plano de manejo, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for o caso, será aprovado 
em portaria do órgão executor; 

 A fiscalização e a proteção devem ser implementadas a partir da criação da unidade. 
 

7.3.2.3 Competências da COMEC   

Cabe neste momento explicitar a importância da Coordenação da Região Metropolitana (COMEC) acerca da 
vinculação deste Plano Diretor a essa Autarquia. 
O fundamento legal para a atuação da COMEC está na Constituição Federal de 1967, art. 164, onde se definia 
que a União, mediante Lei Complementar, poderia estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por 
municípios que independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma unidade 
socioeconômica, visando à realização de serviços comuns. Em 1969, a Emenda Constitucional nº 1 manteve 
praticamente sem alteração o conteúdo do artigo de 1967. As mudanças com Constituição de 1988 limitou-se a 
transferir para os estados a competência de institucionalizar as regiões metropolitanas bem como introduziu as 
figuras dos aglomerados urbanos e microrregiões.  
Em 1973 foi aprovada a Lei Complementar nº 14 que regulamentou o art. 164 da Constituição Federal (1967) 
estabelecendo as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, 
Belém e Fortaleza. A região metropolitana de Curitiba constituiu-se (§ 6º) dos Municípios de Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, São Jose dos Pinhais, 
Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa Nova. 
Ficou definido ainda na lei complementar que cada região metropolitana teria um Conselho Deliberativo, 
presidido pelo Governador do Estado e um Conselho Consultivo, criados por lei estadual (art. 2º). 
A lei complementar definiu no artigo 5º quais seriam os serviços comuns aos municípios que integram a região, 
evidenciando os seguintes interesses metropolitanos: 

I. Planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 
II. Saneamento básico, notadamente abastecimento d’água, rede de esgotos e serviços de 

limpeza pública; 
III. Uso do solo metropolitano; 
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IV. Transportes e sistema viário; 
V. Produção e distribuição de gás combustível canalizado; 
VI. Aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que 

dispuser a lei federal; 
VII. Outros serviços incluídos na área de competência do conselho deliberativo por lei 

federal. 
 
Em decorrência da lei complementar federal, em 1974 foi criada uma entidade pública para a região 
metropolitana de Curitiba, através da Lei Estadual nº 6.517/74 – a COMEC, cuja competência e processo 
decisório foram estatuídos em consonância com a Lei Complementar 14/73. Atualmente a COMEC é uma 
autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Lei Estadual nº 11.027/94 e Decreto 
Estadual nº 6.384/2006). 
A COMEC é composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Secretaria Executiva nos termos dos 
artigos 4º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 6.517/74 com as alterações inseridas pela Lei Estadual nº 6.860, de 28 de 
dezembro de 1976. 
A lei estadual fixou as seguintes atividades de competência da COMEC (art. 7º): 

I. Cumprir o disposto no artigo 167 da Constituição Federal, nos termos de sua legislação 
complementar; 

II. Promover, elaborar, aprovar, fazer cumprir e controlar o planejamento integrado da 
região; 

III. Promover, coordenar e elaborar estudos, projetos e programas, harmonizando-os com os 
das diretrizes do planejamento regional; 

IV. Realizar pesquisas destinadas a fornecer e atualizar os dados necessários ao 
planejamento integrado da região; 

V. Coordenar os serviços comuns de interesse metropolitano empreendidos pelo estado e 
municípios da região; 

VI. Articular-se com os órgãos da União objetivando a compatibilização dos programas de 
interesse metropolitano; 

VII. Coordenar a elaboração de programas e projetos de obras, atividades e serviços de 
interesse metropolitano, consubstanciados em orçamentos anuais e plurianuais. 

VIII. Propor aos poderes competentes expedição de medidas legislativas e administrativas; 
IX. Estabelecer diretrizes e normas para os planos municipais de desenvolvimento, bem 

como colaborar com os municípios em sua elaboração, visando a sua adequação ao 
planejamento integrado da Região Metropolitana; 

X. Propor desapropriações e estabelecer limitações e servidões administrativas necessárias 
as suas atividades e finalidades; 

XI. Opinar sobre concessão, permissão e autorização de serviços de interesse 
metropolitano; 

XII. Obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para consecução de seus objetivos; 
XIII. Promover, mediante convênio e através dos órgãos competentes, a execução supletiva 

das atividades locais que, em razão do planejamento integrado da Região Metropolitana, 
ultrapassarem a capacidade executiva dos municípios; 

XIV. Celebrar convênios, constituir consórcios e delegar atribuições de competência a órgãos 
regionais, setoriais e locais; 

XV. Providenciar transferências ou alienações de bens e desapropriações para fins de 
renovação urbana; 

XVI. Exercer todos os poderes de administração da entidade. 
 
O Artigo 8º estabelece as atribuições do Conselho Deliberativo como segue: 
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I. Promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana; 

II. Promover a programação dos serviços comuns aos Municípios da Região; 
III. Coordena a execução de programas e projetos de interesse da região Metropolitana, 

objetivando-lhes, sempre que possível, a unificação quanto aos serviços comuns; 
IV. Formular as diretrizes da política de desenvolvimento da Região; 
V. Aprovar Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, bem como os 

planos setoriais e relativos aos serviços comuns; 
VI. Propor alteração na área territorial da Região; 
VII. Aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos especializados; e 
VIII. Deliberar sobre a criação de empresas de âmbito metropolitano. 

 
E ao Conselho Consultivo compete, nos termos do art. 9º, o seguinte: 

I. Opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da Região 
Metropolitana; 

II. Sugerir ao Conselho Deliberativo e elaboração de planos regionais e adoção de 
providências relativas à execução de serviços comuns; 

III. Opinar sobre qualquer matéria que lhe for submetida pelo Conselho Deliberativo; e 
IV. Opinar sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana bem como 

sobre planos setoriais decorrentes e relativos aos serviços comuns. 
 
A Secretaria Executiva tem suas competências estabelecidas no art. 10, a seguir: 

I. Executar as decisões dos Conselhos Deliberativos e Consultivo a ela relacionado; 
II. Promover, coordenar e dirigir a execução dos serviços administrativos da COMEC; e 
III. Contratar pessoal, serviço e fornecimento de materiais necessários à instalação, 

Funcionamento e manutenção da COMEC. 
 
Esta lei estadual determina ainda no artigo 21 que os Municípios da Região Metropolitana, obrigatoriamente 
deverão submeter os projetos de obras e serviços com reflexos e implicações sobre outros municípios à 
aprovação da COMEC, conforme consta no art. 21: “Os Municípios da Região, ao realizarem obras e serviços 
que tenham forçosamente reflexos e implicações sobre outros Municípios, deverão submeter os projetos 
previamente a aprovação da COMEC”. 
 
Por meio do Decreto Estadual nº 698/95 é aprovado o Regulamento da Autarquia, constando do ANEXO, artigo 
3º os seguintes objetivos: 

I. Cumprir o disposto no § 3º do art. 25 da constituição federal, nos termos de sua 
legislação complementar; 

II. Promover, elaborar, aprovar e controlar o planejamento integrado da região 
metropolitana de Curitiba, nas áreas de uso e ocupação do solo, transporte, sistema 
viário, saneamento básico, habitação, desenvolvimento social, econômico, ambiental e 
institucional; 

III. Estabelecer políticas e diretrizes de desenvolvimento e de ordenação territorial de 
atividades, compreendendo o planejamento físico, a estruturação urbana, o movimento 
de terras, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo da região metropolitana de 
Curitiba; 

IV. Promover pesquisas destinadas a fornecer e atualizar os dados necessários ao 
planejamento integrado da região metropolitana de Curitiba; 

V. Organizar, planejar e executar as funções públicas de interesse comum no âmbito da 
região metropolitana de Curitiba; 
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VI. Articular-se com os órgãos da união, objetivando a compatibilização dos programas de 
interesse metropolitano; 

VII. Coordenar a elaboração de programas e planos de obras, atividades e serviços de 
interesse metropolitano, consubstanciados em orçamentos anuais e plurianuais; 

VIII. Propor, aos poderes competentes, a expedição de medidas legislativas e administrativas 
relacionadas à sua área de atuação; 

IX. Estabelecer diretrizes e normas para os planos municipais de desenvolvimento, bem 
como colaborar com os municípios na sua elaboração, visando à sua adequação ao 
planejamento integrado da região metropolitana; 

X. Propor desapropriações e estabelecer limitações e servidões administrativas necessárias 
as suas atividades e finalidades; 

XI. Deliberar sobre concessão, permissão e autorização de serviços de interesse 
metropolitano; 

XII. Obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para consecução de seus objetivos; 
XIII. Promover, mediante convênio e através dos órgãos competentes, a execução supletiva 

das atividades locais que, em razão do planejamento integrado da região metropolitana, 
ultrapassarem a capacidade executiva dos municípios; 

XIV. Celebrar acordos, convênios, ajustes e contratos, bem como constituir consórcios e 
delegar atribuições de sua competência a órgãos regionais, setoriais e locais; 

XV.  
XVI. Providenciar transferência ou alienação de bens desapropriados para fins de renovação 

urbana ou de âmbito social; 
XVII. Promover a coordenação, a implantação e o gerenciamento de obras no sistema de 

transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba; 
XVIII. Promover a coordenação, o planejamento, a implantação e a operação do sistema de 

transporte da região metropolitana de Curitiba. 
 
Portanto esta evolução revela a necessidade de todo o planejamento urbano e municipal que Rio Branco do Sul 
estará sujeito às normas de uso e ocupação do solo elaborado pela COMEC, uma vez que o município faz parte 
da RMC; que detém manancial de abastecimento e que os recursos hídricos extrapolam os limites municipais, 
constituindo interesses regionais. 
Além desses pontos cruciais a serem considerados para o território do município de Rio Branco do Sul, há que 
se levar em conta as seguintes leis, na elaboração do Plano Diretor do Município: 
 
Lei Complementar nº 59/91 
Está assegurado pela Constituição do Estado do Paraná, com fulcro nos dispositivos na Constituição Federal, 
tratamento especial quanto ao crédito da receita aos municípios que tenham parte de seu território integrando 
unidades de conservação ambiental, ou que sejam diretamente influenciados por elas, ou aquelas com 
mananciais de abastecimento público. Direito esse regulamentado pela Lei Complementar nº 59, de 01 de 
outubro de 1991 dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS aos municípios nessas circunstâncias.  
 
Lei Estadual nº 11.054/95 
Estabelece a Lei Florestal do Estado e define regras ao Estado do Paraná, com base na Lei Federal nº 4.771/65 
(Código Florestal), principalmente referente ao regime florestal; proteção, manejo, reflorestamento, controle e 
fiscalização das florestas. 
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Tal importância se dá, tendo em vista a política rural estabelecida na Lei Orgânica do Município e as atividades 
agrossilvipastoris que apresentam importante influência para o PIB do município. 
Segundo orientação legal, há que se obedecer às definições e limitações impostas no que diz respeito à Reserva 
Legal, preservação permanente, áreas produtivas e unidades de conservação (art. 5º, nº s. I a IV; art. 7º da Lei 
Estadual nº 11054/95; e art. 16 da Lei Estadual nº 4.771/65, com a Redação Introduzida pela MP 2166-67/2001). 
Lembrando que a propriedade rural deve conservar o mínimo de 20% como Reserva Legal (RL), visando à 
manutenção do tecido florestal na propriedade, ficando seu uso permitido através de técnicas de manejo. 
A Lei prevê a possibilidade de implementação da RL de forma gradativa, nos termos do art. 44, Inciso I, Lei 
Federal nº 4.771/65, com redação determinada pela MP 2166-67/01, mantidas pelo Decreto Estadual nº 
3.320/04, ratificado pela Portaria do IAP nº. 233/04: “I – recomposição da Reserva Legal mediante o plantio, a 
cada 3 anos, de no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação, com espécies 
nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente (...)”. 
A Reserva Legal no Estado do Paraná observa o Fundamento Constitucional contido no Art. 225, § 1º, incisos I, 
II, III e VII; Legislação Federal: Lei Federal nº 4.771/1965, alterada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001, 
Lei Federal nº 4.947/1966, Lei Federal nº 6.938/1981, Lei Federal nº 8.171/1991, Lei Federal nº 9.393/1996 e 
Decreto Federal nº 4.382/2002; Legislação Estadual: Lei Estadual nº 10.066/1992, Lei Estadual nº 
10.233/1992, Lei Estadual nº 11.054/1995 (alterada pela Lei Estadual nº 14.582/2004), Lei Estadual nº 
12.116/1998, Lei Estadual nº 14.582/2004, Decreto Estadual nº 6.120/1985, Decreto Estadual nº 4.223/1998, 
Decreto Estadual nº 387/1999, Decreto Estadual nº 3.320/2004, Resolução SEMA nº 31/1998 e Portaria IAP nº 
233/2004. 
 
Lei Estadual nº 14.087/03 
Institui o Programa LUZ FRATERNA. Este Decreto autoriza o Poder Executivo do Estado do Paraná a efetuar o 
pagamento do consumo de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse serviço dos consumidores 
beneficiários de algum dos Programas Sociais do Governo Federal, relacionados no art. 2º dessa lei, ou 
cadastrados no Programa Social da COPEL, cujos imóveis sejam utilizados exclusivamente para fins 
residenciais da área urbana e rural e cujo consumo de energia no mês não ultrapasse 100 (cem) kWh 
(quilowatt/hora). 
O ressarcimento dos valores correspondentes ao benefício referido no art. 1º, às concessionárias autorizadas e 
permissionárias de energia elétrica, situadas no Estado do Paraná será efetuado mediante dotação no 
orçamento geral do Estado (art. 3º). 
Não se incluem no benefício as unidades consumidoras que: apresentarem sazonalidade de consumo; não 
estiverem ocupadas; não se caracterizarem como residência permanente, tais como sem consumo e de 
veranistas. De acordo com o Art. 2º, para beneficiar-se do Programa "Luz Fraterna" o consumidor deverá 
atender cumulativamente as seguintes condições: 
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a – Classe Residencial 
I – ser da subclasse residencial baixa renda com atendimento monofásico, conforme a Lei 
Federal nº 10.438, de 26.04.2002, regulamentada pelas Resoluções ANEEL nºs 246, de 
30.04.2002 e 485, de 29.08.2002; 
II – estar o titular da unidade consumidora, cadastrado no Programa Social da COPEL, ou 
beneficiário de algum dos Programas Sociais do Governo Federal, tais como Bolsa Escola, 
Bolsa Alimentação e Vale Gás; 
III – ter consumo até 100 KWh/mês; 
IV – não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome; 
b) Classe Rural: 
I – ser monofásico ou bifásico com disjuntor de até 50 ampéres; 
II – ter consumo mensal de até 100 KWh/mês; 
III – não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome. 

 
Lei Estadual nº 7.827/83 
Relevante ainda destacar as Leis que regulamentam a questão dos agrotóxicos e destino das respectivas 
embalagens, que devem ser observadas pelas autoridades municipais, particulares, proprietários rurais, enfim, 
todos envolvidos. 
O Estado do Paraná como responsável por grande parte da produção agrícola brasileira regulamentou a 
situação dos agrotóxicos, e regulamenta através do Decreto nº 3.876, de 20 de setembro de 1984, determinando 
que cabe à Secretaria de Estado da Agricultura a competência de fiscalizar, à Secretaria do Estado da Saúde e 
do Bem-Estar Social, dentre outras competências, realizarem amostragem dos alimentos para análise de 
resíduos e realizar estudos epidemiológicos para identificar problemas de saúde ocupacional na agricultura, e, 
por fim, à Secretaria de Estado do Interior realizar amostragem de ar, água e solo para identificação de resíduos 
de agrotóxicos e dar as normas para a destinação final de materiais que tenham apresentado resíduos 
contaminantes de agrotóxicos acima das tolerâncias permitidas, dentre outras competências. 
 
Lei Estadual nº 12.493/ 99 
A Lei Estadual nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999 estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios 
referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos no estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus 
impactos ambientais e adota outras providências. Confira-se a Lei nº 15.456, de 15 de janeiro de 2007, que 
apresenta alterações ao artigo 10. 
Destaca-se nesta oportunidade, o artigo 12 onde se determina que as empresas produtoras e/ ou 
comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, em todo o território do estado do Paraná, são 
responsáveis pelo estabelecimento de mecanismos de coleta e recebimento e pela destinação das embalagens 
vazias dos produtos por elas fabricadas e/ ou comercializados, bem como pelos produtos apreendidos pela ação 
fiscalizadora e pelos tornados impróprios para utilização, obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo 
IAP 
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Lei Estadual nº 15.229/06 
Esta lei substitui o Decreto Estadual nº. 2581, de 17/02/2004, o qual determinava que o Governo do Estado do 
Paraná somente firmaria convênios de financiamento de obras de infra-estrutura e serviços com municípios que 
disponham de Planos Diretores que observem o Estatuto da Cidade. 
Presente Lei Estadual publicada no Diário Oficial n. º 7276 de 26/07/2006 dispõe sobre normas para execução 
do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual, nos termos do art. 141, da 
Constituição Estadual. 
 
Lei Estadual nº 15.456/ 07 
Altera artigo 10 da Lei Estadual nº 12.493/ 99, no que diz respeito à instalação e funcionamento de 
empreendimento de tratamento e disposição final de resíduos sólidos industriais. 
 
Manual de Operacionalização da COMDEC – 2005 
Documento que se destina a orientar as Prefeituras Municipais na instalação e dinamização do Sistema 
Municipal de Defesa Civil, de modo a torná-lo ágil, de permanente atividade e prontidão. 
É muito importante que o Sistema Municipal de Defesa Civil esteja adequadamente preparado para ser acionado 
em qualquer emergência. 
De acordo com este manual, a estrutura básica de Defesa Civil deve estar localizada no Município, cuja 
comunidade é a primeira a ser atingida por um evento adverso. Essa estrutura é composta pela Comissão 
Municipal de Defesa Civil e deve ser integrada por pessoas comprometidas com o bem-estar da sociedade e que 
tenham condições de planejar e preparar ações voltadas à prevenção dos acidentes ou da minimização dos 
seus efeitos. 
 

7.3.3 Legislação Federal 

As leis federais são aquelas emanadas do poder Legislativo da União, conforme dispõe a Constituição Federal, 
artigos 22 a 24. A lei federal pode incidir somente em relação ao poder federal, ou sua ação e eficácia podem se 
exercer sobre todo o território nacional (DE PLÁCIDO E SILVA, 1973). Assim uma lei federal que incide 
nacionalmente é chamada de lei nacional (CUNHA, 2003). 
Da mesma forma que se analisou a Legislação Municipal e a Estadual, encontra-se na Legislação Federal o 
arcabouço legal voltado para a elaboração e implementação do Plano Diretor Municipal. 
As Resoluções, Instruções Normativas, Instruções Administrativas e Atos e Portarias existem para permitir a 
execução das leis. São o detalhamento de como executar, cobrar, dispensar serviços, verificar aplicação legal ou 
execução de obrigações paralelas das várias áreas Ministeriais, Departamentais ou setoriais, como de órgãos 
autárquicos (SOARES, 2005). 
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Das legislações em âmbito Federal, que vêm de encontro com o processo de elaboração e implantação do Plano 
Diretor Municipal, sem prejuízo de outras, podem se destacar no Quadro 14 e Quadro 15, abaixo. 

QUADRO 14: DISPOSITIVOS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 
DISPOSITIVOS LEGAIS SÚMULA 

Constituição Federal 1988 
Decreto lei n° 25 de 30 de novembro 
de 1937 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Decreto Lei 7.841 de 08 de agosto 
de 1945. 

Código de Águas Minerais. 

Lei 4.320/1964 Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
Lei 4.504/1964 e alterações Dispõe sobre o Estatuto da Terra. 
Lei 4.771/1965 Institui o Código Florestal. 
Lei 5.172/1966 Institui o Código Tributário Nacional, apresentando o conceito de Zona 

Urbana (artigo 32 parágrafo 1º, incisos I a IV e parágrafo 2º). 
Decreto Lei 512/1969 Regula a Política Nacional de Viação Rodoviária 
Lei 5.917/ 1973 Aprova Plano Nacional de Viação 
Lei 6.766/1979 e alterações Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos, alterada pela Lei 

Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, Lei nº 10.932, 03 de Agosto 
de 2004 e Lei n º 11.445, de 5 de Janeiro de 2007. 

 
Portaria Ministerial 053/1979 

Determina que os projetos específicos de tratamento e disposição de 
resíduos sólidos ficam sujeitos à aprovação do órgão estadual 
competente. 

 
Lei 6.726 de 21 de novembro de 
1979. 

Modifica o parágrafo único, do art. 27 do DL 7.841 de 08/08/ 1945 – 
Código de Águas Minerais. 

Lei 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 
Lei 9.433/1997 Institui a Política nacional de Recursos Hídricos e SNGRH 
 
Lei 9.605/ 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei 9.795/1999 Dispõe sobre a política Nacional de Educação Ambiental. 
Lei Complementar 101/2000 Dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei 9.985/2000 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
 
Lei Federal 10.098/2000 

 
De 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Lei 10.257/2001 Regulamenta os artigos 182 e 183 da C F – Estatuto da Cidade 
Medida Provisória 2.220/ 2001 De 04 de setembro de 2001 - dispõe sobre a concessão de uso especial 

para fins de moradia e cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Urbano - CNDU. 

 
Resolução CONAMA 278/ 2001 

Dispõe sobre suspensão de autorizações concedidas de Corte e 
exploração de espécies ameaçadas de extinção na mata atlântica. 

Lei Federal 10.406/2002 De 10 de janeiro de 2002 - Institui o Código Civil. 
Decreto 5.376/ 2005 Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e Conselho Nacional de 

Defesa Civil. 
 De 16 de junho de 2005 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação 
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DISPOSITIVOS LEGAIS SÚMULA 

Lei Federal 11.124/ 2005 de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 

Decreto 5.975/ 2006 Regulamenta Código Florestal ( 4.771/65) 
Resolução CONAMA 369/ 2006 Dispõe sobre casos excepcionais que possibilitam a intervenção em APP 
 
 
Lei 11.284/2006 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – 
FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 
de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 
de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973; e dá outras providências. – Data da legislação: 
02/03/2006 – Publicação DOU, de 03/03/2006 

Lei 11.428/2006 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. 

 
Resolução CONAMA 388/ 2007 

Convalida as resoluções que definem vegetação primaria e secundaria 
nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica, para fins do disposto no art. 4° § 1° da Lei 11.428/ 2006. 

 
Lei 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para a Política de Saneamento Básico. 

 
 
Decreto 6.063 de 20 de março de 
2007. 

Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Florestas Públicas e regulamenta, 
em âmbito federal, a destinação de florestas públicas às comunidades 
locais; o Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF, o licenciamento 
ambiental para o uso dos recursos florestais nos lotes ou unidades de 
manejo, a licitação e os contratos de concessão florestal, o 
monitoramento e as auditorias da gestão de florestas públicas, para os 
fins do disposto na Lei nº. 11.284, de 2 de março de 2006. 

Lei Federal 11.481/ 2007 De 31 de maio de 2007, prevê medidas voltadas à regularização 
fundiária de interesse social em imóveis da União; e dá outras 
providências. 

 
 
Lei Federal 11.578/ 2007 

De 26 de novembro de 2007 - Dispõe sobre a transferência obrigatória 
de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC, e sobre a forma de operacionalização do Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social – PSH nos exercícios de 2007 e 2008. 

 
Decreto 6.514/ 2008 

Regulamenta a Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente; estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações. 

Resolução CONAMA 396/2008  Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

 
Resolução CONAMA 397/2008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes. 

Lei Federal 11.673/ 2008 De 08 de maio de 2008, altera a Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, 
para prorrogar o prazo para a elaboração dos planos diretores 
municipais. 

 
Lei Federal 11.888/2008 

De 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção de 
habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124/2005.  

Fonte: BRASIL, 2009 
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QUADRO 15: RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES – CONCIDADES 
DOCUMENTO SÚMULA 

Resolução nº 13, de 16/06/2004. Diretrizes e recomendações para a criação de Conselhos das Cidades ou 
equivalentes. 
 

Resolução nº 25, de 18/03/2005 Orientações e recomendações quanto à participação democrática no Plano 
Diretor. 
 

Resolução nº 34, de 01/07/2005 Orientações e recomendações quanto ao conteúdo mínimo do Plano Diretor. 
Resolução Recomendada nº 9, de 
08/06/2006 

Recomenda e orienta os municípios acerca da obrigatoriedade de aprovação 
dos planos diretores no prazo legal de 10 de outubro de 2006. 

Resolução Recomendada nº 22, de 
06/12/2006 

Emitir orientações quanto à regulamentação dos procedimentos para aplicação 
dos recursos técnicos e financeiros, para a elaboração do Plano Diretor dos 
municípios inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional, com 
referência nas diretrizes constantes dos incisos II, IX e XIII do art. 2º e inciso V 
do art. 41, do Estatuto da Cidade. 

Resolução Recomendada nº 34, de 
01/05/2007 

Propõe orientações e diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano e a implementação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
de forma a alcançar seus objetivos e promover crescimento com inclusão 
territorial, estimulando a ação federativa e compartilhada entre o Governo 
Federal, Governos Estaduais, Distrito Federal e Governos Municipais. 

Fonte: SEDU/ PARANACIDADE, 2009. 

 

7.3.3.1 Constituição Federal de 1988 

Constituição é um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao 
exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto no aspecto individual como 
social. 
Particularmente, neste trabalho, destaca-se a Norma Constitucional com reflexo direto nos Municípios e 
cidadãos, a exemplo das normas relacionadas ao Meio Ambiente (art. 225); à Política Urbana e Agrícola; 
Fundiária e da Reforma Agrária; do Sistema Financeiro Nacional; Organização Político-Administrativa (que 
envolve a União, Estados, Distrito Federal e Municípios), competências, administração Pública; Organização dos 
Poderes, entre outros. 
Um dos aspectos constitucionais de relevância é a autonomia municipal concedida a partir da Constituição 
Federal de 1988. 
Os municípios brasileiros alcançaram autonomia política, administrativa e financeira, contudo guarda limitações 
contidas na própria lei Magna do Estado Federal e Constituição Estadual. 
 

7.3.3.2 Lei Federal nº 11.428/2006  

Regulamenta o Código Florestal Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, estabelece o regime jurídico 
do Bioma Mata Atlântica, Patrimônio Nacional, disciplinando sua conservação, proteção, regeneração e a 
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utilização. Tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da 
biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da 
estabilidade social (art. 6°). 
Importante destacar o contido no artigo 7º, onde se estabelece que a proteção e a utilização do Bioma Mata 
Atlântica deve assegurar:  

I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do 
Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações;  
II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à 
formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção 
dos ecossistemas;  
III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio 
ecológico;  
IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento 
econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.  

 
7.3.3.3 Resolução CONAMA nº 369, de 28 de Março de 2006 

Permite intervenções ou supressão em Área de Preservação Permanente (APP), segundo os casos de 
excepcionalidades desta norma. 
A referida Resolução foi objeto de amplos debates acerca de sua legalidade, pois se questionava a competência 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), como órgão regulamentador de tal matéria. Entretanto, 
considerou-se a MP 2166/2001 e a ampla discussão feita junto à sociedade, como fundamento para a 
designação desta competência. Portanto, esta norma passou a definir os casos excepcionais quais sejam:  

 De utilidade pública; 
 De interesse social;  
 De baixo impacto ambiental.  

 
Estas são as situações que podem autorizar a intervenção em área de proteção ambiental e regula também os 
processos e procedimentos a serem observados para se obter a autorização do órgão ambiental competente. 
Como se pode observar, esta Resolução é de grande relevância para o município, uma vez que, trata de 
matérias extremamente importantes, tais como: a possibilidade de intervenção para fins de proteção sanitária, 
serviços públicos de transporte, saneamento e energia; implantação de área verde em área urbana; atividades 
imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação; regularização fundiária urbana sustentável e outros; 
desde que observados os requisitos estabelecidos na Resolução.  
No âmbito dos requisitos pode-se destacar que para a intervenção ou supressão de APP situada em área 
urbana o município dependerá de autorização do órgão ambiental local. 
Para tanto, o Município deve possuir Plano Diretor ou Lei de Diretrizes Urbanas, ou seja, deve estar com um 
quadro ambiental devidamente constituído. Esta Resolução, sem dúvida, vem no sentido de impulsionar o 
município a organizar-se administrativamente em matéria ambiental. 
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7.3.3.4 Lei Federal nº 11.481/07 

Prevê medidas voltadas à regularização fundiária de interesse social em imóveis da União; e dá outras 
providências. Dá nova redação a dispositivos das Leis nos 9.636, de 15 de maio de 1998, 8.666, de 21 de junho 
de 1993, 11.124, de 16 de junho de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 
1946, 271, de 28 de fevereiro de 1967, 1.876, de 15 de julho de 1981, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987. 
 

7.3.3.5 Lei Federal nº 11.124/ 05 

Também devem ser observadas normas legais relativas a Programas Habitacionais, tais como a recente Lei 
Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS), cujos objetivos são: viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra urbanizada e à 
habitação digna e sustentável; implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda e articular, compatibilizar e apoiar a 
atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 
 

7.3.3.6 Decreto Federal nº 4.873/ 03 

Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS" e 
dá outras providências. Este programa está destinado a propiciar, até o ano de 2008, o atendimento em energia 
elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. 
 

7.3.3.7 Lei Federal nº 10.257/ 01 

Esta lei, denominada Estatuto da Cidade, regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece 
diretrizes gerais da política urbana, normas de ordem pública e interesse social, regulando o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Regulamenta os instrumentos da 
política urbana, entre eles o Plano Diretor, art. 39 a 42. 
Destaca-se entre suas diretrizes a garantia do direito a cidades sustentáveis; gestão democrática; cooperação 
entre governos, a iniciativa privada e demais setores da sociedade; planejamento do desenvolvimento das 
cidades, distribuição espacial da população e das atividades econômicas; ordenação e controle do uso do solo; 
integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais; preservação, proteção e recuperação do 
meio ambiente; regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; dentre 
outras enumeradas no artigo 2º da presente Lei. 
Dentre os instrumentos apresentados no Estatuto da Cidade, destaca-se o Plano Diretor como instrumento para 
o cumprimento da Política Urbana, ao qual se aliam o Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA), que compõem o sistema de planejamento municipal. 
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O Plano Diretor, conforme definição constante no Termo de Referência é um instrumento de planejamento 
urbano e municipal indispensável e permanente à determinação das intervenções a serem executadas pelo 
poder público municipal, de maneira coordenada e articulada e que deve permitir a indução de um processo de 
planejamento contínuo. Deve ser concebido como parte de um processo de planejamento que permita sua 
contínua atualização e revisão pela Equipe Técnica Municipal, pelo menos a cada dez anos. 
No Estado do Paraná, a implantação do Plano Diretor Municipal geralmente segue o escopo fixado no Termo de 
Referência, sob a supervisão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), através do 
PARANACIDADE (Superintendência Executiva, Diretoria de Operações e Escritórios Regionais do Serviço 
Social Autônomo). 
 

7.3.3.8 MP nº 2.220/ 01 

Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o § 1º do art. 183 (Da Política Urbana) da Constituição, 
cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), instrumento importantíssimo que havia sido 
vetado quando da publicação do Estatuto da Cidade, e aprovado sob forma de Medida Provisória. 
 

7.3.3.9 Lei Federal Complementar nº 101/ 00 

Conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. O município está vinculado a esta norma no que diz respeito ao planejamento 
e equilíbrio das contas públicas. 
 

7.3.3.10 Lei Federal nº 9.433/ 97 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Igualmente esta Política tem reflexos diretos para os Municípios, que de acordo com o art. 3º, vão estar 
sujeitos a articulação da gestão de recursos hídricos com a de uso e ocupação do solo. 
 

7.3.3.11 Lei Federal nº 7.802/ 89 

Esta Lei Federal nº 7.802, de julho de 1989, além de conceituar os agrotóxicos, dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Foi 
alterada pela Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000, e posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 04 
de janeiro de 2002. O artigo 6º da Lei 7.802/ 89, parágrafo 2º, determina que os usuários de agrotóxicos e afins 
têm a obrigação de devolver as embalagens vazias de agrotóxicos, aos estabelecimentos que foram adquiridos, 
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devendo ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem (§ 4º). Neste caso as embalagens vazias 
lavadas estão isentas das exigências legais e técnicas para o transporte de produtos perigosos. 
Essas determinações são reforçadas pela Lei Federal nº 9.065/ 98 – Lei de Crimes Ambientais – que prevê a 
responsabilidade penal do condutor do veículo e da pessoa jurídica (proprietário do veículo ou a transportadora) 
quando não observadas as cautelas mínimas exigidas pela legislação vigente referente ao transporte de 
produtos perigosos. 
Outra norma a ser observada incondicionalmente é a Norma Brasileira (NBR) 10.004 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, que classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública indicando quais resíduos devem ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados. Essa norma 
estabelece que os resíduos provenientes dos defensivos agrícolas são considerados classe I, ou seja, perigosos. 
Segundo essa Norma, Classe I (Perigosos) são aqueles que podem apresentar, dentre outras características, 
toxicidade, podendo acarretar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de 
mortalidade ou incidência de doenças e/ ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados 
ou dispostos de forma inadequada. 
 

7.3.3.12 Lei Federal nº 6.938/ 81 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Sem maiores comentários, todas as ações do Poder Público 
devem estar em consonância também com esta Política, no sentido de se manter o equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo. Ainda, deve ser considerada a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água 
e do ar; o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; proteção do ecossistema; controle e 
zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras entre outros considerados no artigo 2º. 
 

7.3.3.13 Lei Federal nº 6.766/ 79 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; alterada pela Lei Federal nº 9.785/ 99 e Lei Federal nº 10.932/ 
04. Importante ao Município observar o contido na Lei, quando da elaboração do Plano Diretor Municipal. 
Essa lei está passando por novas discussões, com processo de revisão no Congresso Nacional, através do PL 
3.057, aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), e atualmente em análise pela Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). 
Um detalhe importante a ser lembrado, e que permanece no projeto de lei de revisão em andamento do 
Congresso Nacional, é a autonomia municipal e a competência exclusiva do Município sobre questões de 
parcelamento do solo, nos termos do artigo 30, VIII da Constituição Federal, e competência concorrente sobre o 
meio ambiente, nos termos do artigo 24, VI. 
Encaminha-se para um consenso que os Planos Diretores e a autonomia municipal são fundamentais para a 
regulamentação e execução da política de desenvolvimento urbano e no ordenamento das funções sociais da 
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cidade e da propriedade, bem como a participação dos conselhos municipais que têm competência para análise 
e decisão de processos locais que dizem respeito ao uso e ocupação do solo urbano. 
 

7.3.3.14 Lei Federal nº 11.977/ 2009 

Serão observadas as normas trazidas pela Lei Federal nº 11.977, publicada em 07 de julho de 2009, que trata 
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a Regularização Fundiária de assentamentos localizados em 
áreas urbanas. De acordo com o art. 2º a finalidade dessa lei é criar mecanismos de incentivo à produção e à 
aquisição de novas unidades habitacionais, atendendo-se famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários 
mínimos. 
Dentre os programas instituídos nessa lei, destacam-se o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o 
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), bem como a Regularização Fundiária de Assentamentos 
Urbanos. 
 

7.3.3.15 Lei Federal nº 5.172/ 66 

Refere-se ao Código Tributário Nacional (CTN). Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
Sua leitura e interpretação devem ser acompanhadas de leis complementares, Decretos e demais legislações 
que vieram posteriormente, no sentido de regulamentar e atualizar as disposições do CTN. 
 

7.3.3.16 Lei Federal nº 4.771/ 65 

Institui o Código Florestal, que apresenta regulamentos de áreas de reserva legal e áreas de preservação 
permanente. 
De suma importância o conhecimento e aplicação do disposto nesta Lei Federal, para preservação das áreas de 
reserva legal e áreas de preservação permanente, quando da elaboração de um plano de expansão urbana, 
zoneamento, e demais ações direcionadas pelo Plano Diretor. 
De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 2º, da Lei Federal nº 4.771/ 65, oportunamente comentado, 
no caso de área urbana, definida por lei municipal, e nas regiões metropolitanas, será observado o disposto nos 
respectivos plano diretores e leis de uso do solo, contudo, devem ser respeitados os limites e os princípios 
estabelecidos neste artigo 2º. 
Pode-se concluir dessa leitura, que os Planos Diretores Municipais têm autonomia nas determinações do uso do 
solo, porém, não se trata de uma autonomia integral. Neste caso, estão vinculados a esses limites, ou seja, se 
houver interesse em alterar uma área de preservação permanente, onde o limite é de 30 metros para cursos 
d’água de menos de 10 metros de largura, a lei municipal de uso do solo pode estabelecer, por exemplo, 40 
metros de APP, porém nunca menos de 30 metros (limite legal). 
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7.3.3.17 Lei Federal nº 4.320/ 64 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
Estados e dos Municípios e do Distrito Federal, relacionada diretamente com a gestão fiscal do município. 
Assim, ao elaborar sua Lei de Orçamentos, o Município deve observar o disposto nesta lei federal. 
 

7.3.3.18 Resolução nº 25/ 05 – Ministério das Cidades 

Dispõe da participação democrática na elaboração dos planos diretores: 
[...] 
“g) que, nos termos do art. 52, VI e VII, do Estatuto da Cidade, incorrem em improbidade 
administrativa os prefeitos que desatenderem o mencionado prazo ou deixarem de observar 
os princípios de participação social e de publicidade, que devem presidir o processo de 
elaboração dos planos diretores;” 
“Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano diretor deve ser 
participativo, nos termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da Cidade. 
§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser 
compartilhada, por meio da efetiva participação de poder público e da sociedade civil, em 
todas as etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a 
tomada de decisões.” 
[...] 

 
7.3.3.19 Resolução nº 34/ 05 – Ministério das Cidades 

Dispõe sobre orientações e recomendações quanto ao conteúdo mínimo do Plano Diretor: 
[...] 
“Art. 1º O Plano Diretor deve prever, no mínimo: 
I – as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 
considerando o território rural e urbano; 
II – as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 
urbana, tanto privada como pública; 
III – os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a 
reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços territoriais 
adjacentes; 
IV – os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 
vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor;” 
[...] 

 
 

7.3.3.20 Resolução Recomendada nº 9/ 06 – Ministério das Cidades 

Dispõe do prazo para aprovação de planos diretores tanto para elaboração como revisão. 
[...] 
“Art. 1º. Reafirmar o prazo estabelecido no art. 50 do Estatuto da Cidade quanto à 
obrigatoriedade de aprovação de planos diretores, dirigido aos municípios que tenham 
população superior a 20.000 habitantes, ou que integrem regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, que não possuem plano diretor ou cujo plano diretor tenha sido 
aprovado há mais de 10 anos. 
Parágrafo único. O prazo a que se refere o art. 1º desta Resolução, com base no 
estabelecido no art. 50 do Estatuto da Cidade, esgota-se no dia 10 de outubro de 2006 e 
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destina-se a estabelecer uma data limite para APROVAÇÃO pela Câmara de Vereadores do 
Projeto de Lei do Plano Diretor encaminhado pelo poder executivo municipal. 
Art. 2º Em observância da ordem urbanística, durante todo o processo de elaboração ou 
revisão do Plano Diretor deverão ser considerados, no mesmo nível de relevância do 
prazo, os aspectos referentes ao processo participativo, e os referentes ao conteúdo do 
plano diretor.” 
[...] 
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888...   AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   SSSIIISSSTTTÊÊÊMMMIIICCCAAA   

 
Diante do exposto, pode-se ter uma visão abrangente e detalhada dos vários aspectos que influenciam, 
condicionam e caracterizam o desenvolvimento municipal de Rio Brando do Sul. Contudo, esses componentes 
não estão isolados e sim intimamente interligados, interagindo de modo a determinar os padrões e processos 
funcionais do município.  
A análise sistêmica dos fatores apresentados tem por objetivo agregar e relacionar questões fundamentais 
inerentes ao PDM (tendo em vista o contexto geral), bem como priorizar os fatos que são relevantes para 
posterior definição de eixos de desenvolvimento, diretrizes, proposições e ações específicas. 
A metodologia adotada para atender a estes aspectos é denominada de Condicionantes, Deficiências e 
Potencialidades (CDPs). Esta metodologia tem origem no setor privado, em que se buscava o máximo de 
produtividade com a maior eficiência e efetividade. Nos Estados Unidos, originariamente, foi aplicado ao 
planejamento através da conhecida metodologia SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats – potenciais, fraquezas, oportunidades e ameaças) (LEVY, 2005). No Brasil foi introduzida na década de 
80 e é bastante utilizada nas tarefas de planejamento urbano. Neste trabalho, objetiva-se com sua utilização, 
apresentar uma abordagem direta, priorizada, compreensível e de fácil visualização. Conseqüentemente, a 
elaboração de estratégias futuras torna-se mais didática e eficaz. 
Ainda, quando da elaboração dos elementos que compõe o quadro final, tem-se sempre em mente a 
qualificação dos dados, bem como uma análise confrontada ao desenvolvimento do município. 
Compõe essa metodologia, como o próprio nome explicita, as seguintes categorias: 

 Condicionantes – situações ou elementos que, a princípio, não podem ou não devem ser 
alterados e/ou estão fora de alcance da esfera municipal de ação; 

 Deficiências – situações ou elementos que entravam o desenvolvimento municipal ou 
problemas locais que afetam a qualidade de vida; 

 Potencialidades – situações ou elementos potenciais para impulsionar o desenvolvimento 
local e ampliar a qualidade de vida. 

As questões avaliadas seguiram a categorização adotada para elaboração desta ATI, nos sete aspectos 
principais (contextualização regional, aspectos físico-ambientais, territoriais, de infra-estrutura e serviços, sócio-
culturais, econômicos e institucionais). Contudo, esta estruturação não significa de forma alguma uma leitura 
estanque de cada aspecto. Obviamente, os elementos citados exercem influência e interagem com outros 
aspectos e, a inserção nesta ou naquela categoria simplesmente foi adotada para sistematizar a leitura e seguir 
a lógica já adotada. 
Chegou-se ao seguinte Quadro 16. 
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QUADRO 16: CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES – CDPS  

 CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

Co
nt

ex
tu

ali
za

çã
o 

Re
gi

on
al 

 Rodovias PR-092, BR-476; 
 Ferrovia; 
 Integrante da Região Metropolitana de Curitiba; 
 Integrante das Áreas de Interesse de Mananciais de 

Abastecimento Público para a Região Metropolitana de 
Curitiba (Decreto Estadual nº 3.411/08). 

 

 Intenso fluxo de veículos pesados pela PR-092, nas proximidades da sede urbana; 
 Dependência econômica de Curitiba (principalmente com relação à geração de emprego e renda); 
 Insuficiência do atendimento de Rio Branco do Sul da Rede Integrada de Transportes (RIT); 

 Potencial minerário (jazidas de cal e calcário); 
 Existência de convênio na área da saúde com hospital de Campo Largo, Nossa Senhora 

do Rocio; 
 Existência da fábrica da Votorantim Cimentos (maior fábrica de cimento Portland1 da 

América Latina). 
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 CONAMA nº 302 de 2002, Lei 7.803/89 - Recuperação 
da Mata Ciliar; 

 Lei Federal nº 4.771/65 - Código Florestal; 
 Lei nº. 708/2004: política de proteção e conservação e 
recuperação do meio ambiente e outros; 

 Recursos Hídricos: Rio Açungui, Ribeira, Piedade, 
Santana,Curriolinha , Santaria, Abaixo, Sabino, dentre 
outros); 

 Relevo acidentado; 
 Aqüífero carste; 
 Morfologia Cárstica; 
 Registro de 43 cavernas existentes no município; 
 Zoneamento do uso e ocupação do solo na região do 
Carste na Região Metropolitana de Curitiba. 
 
 

 Áreas de preservação permanente (APPs) pouco respeitadas;  
 Pouca adesão à Reserva Legal das propriedades, em que apenas 35% dos proprietários da região do Ribeira e 

Açungui aderiram à prática e nas demais regiões cerca de 40% ainda precisam aderir; 
 Comprometimento de nascentes, canalização de rios urbanos e assoreamento; 
 Impacto na qualidade ambiental (água, solo, ar (material particulado), pela exploração mineral (cal e calcário), 

muitas vezes sem licença ambiental e respeito das recomendações técnicas; 
 Relevo altamente declivoso (em especial porção norte do município), baixa produtividade agrícola; 
 Sede urbana instalada sobre o aqüífero carste e área de interesse de manancial de abastecimento público para a 

RMC, sem sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário; 
 Existência de cemitério na sede urbana sobre o aqüífero carste, sem sistemas de controle ambiental e 

licenciamento e contrariando a Resolução CONAMA 335/2003 e a Resolução SEMA 02/2009; 
 Existência de lixão no município sem nenhum sistema de controle ambiental; 
 Falta de conscientização da comunidade com a destinação dos resíduos sólidos e práticas de reciclagem; 
 Insuficiência de matas nativas no município de significante importância; 
 Extensas áreas de reflorestamento (pinus e bracatinga);  
 Inexistência de viveiro municipal; 
 Falta de proteção das cavidades cársticas (cavernas) que no município são destruídas por atividades de 

mineração e, em pequena proporção, por ocupação antrópica; 
 Falta de conectividade entre os fragmentos florestais; 
 Falta de Plano de Manejo do Monumento Natural Gruta da Lancinha. 

 Qualidade e suficiência da rede hídrica, destaque para o Rio Açungui e Ribeira; 
 Qualidade da paisagem rural (potencial paisagístico); 
 Estudos locacionais para a implantação de Aterro Sanitário; 
 Desenvolvimento do eco-turismo (Gruta da Lancinha, Serra da Lorena, turismo rural, Rio 

Ribeira e Açungui); 
 Exploração turística das morfologias cársticas, especialmente no que se refere às 

diversas cavernas existentes no município; 
 Áreas de remanescentes florestais como potenciais à criação de Unidades de 

Conservação; 
 Existência de secretaria voltada às questões ambientais (Secretaria de Meio Ambiente); 
 Produção de orgânicos nas localidades Campina dos Pintos e Pinhal com produtores 

associados ao AOPA; 
 Potencial hidrelétrico do Rio Ribeira. 
 O Carste configura um potencial de reserva para abastecimento de água. 

 

                                                           
1 Conhecido por sua cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às das rochas da ilha britânica de Portland.  Hoje, o cimento Portland é um material rigorosamente definido, e sua fabricação segue princípios bem estabelecidos. 
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 Inserção municipal; 
 Localidades rurais; 
 Sede urbana e Distrito de Açungui. 

 Localização do município na porção noroeste da Região Metropolitana de Curitiba, afastada dos principais eixos 
metropolitanos; 

 Desenvolvimento urbano sem cumprimento das legislações urbanísticas (perímetro urbano, uso e ocupação do 
solo - zoneamento, parcelamento do solo, código de posturas, dentre outras); 

 Ocupações em áreas de fragilidade ambiental e altas declividades (topos de morro); 
 Ocupações irregulares (invasões) em áreas públicas; 
 Apenas 1 loteamento regular e todos os demais 77 são irregulares; 
 Déficit habitacional de cerca de 800 moradias; 
 Inexistência de Plano de Arborização Urbana e Paisagismo, plantio de árvores na área urbana sem padronização 

e com espécies inadequadas; 
 Impermeabilização excessiva do solo urbano pelo descumprimento da regulamentação legal quanto à taxa de 

permeabilidade dos lotes e recuos das divisas; 
 Divergência entre limite municipal utilizado pela Prefeitura Municipal e o oficial considerado pelo ITCG; 

 Perímetro Urbano estabelecido pela Lei Municipal nº 4840/98 sem o anexo e com descrição confusa do limite do 
perímetro;  

 Desacordos relacionados à territorialidade municipal, como por exemplo, a localidade Tigre, pertencente a Cerro 
Azul e mantida por Rio Branco do Sul. Existem divergências parecidas com Colombo e Bocaiúva do Sul. 

 
 Plano Local de Habitação de Interesse Social, iniciado neste ano (2010). 

As
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 Rodovia de acesso à sede urbana (PR-092).  Intenso fluxo de veículos na via principal de acesso a cidade e diversos pontos de conflitos viários; 
 Insuficiência de sinalização de trânsito na sede urbana, inclusive regulamentando estacionamentos; 
 Vias urbanas em mal estado de conservação (buracos e falta de sinalização), assim como algumas estradas 

rurais; 
 Falta de padronização das calçadas para pedestres, pisos inadequados, escorregadios e com desníveis; 
 Ausência da prática de manutenção das calçadas e terrenos baldios pelos proprietários; 
 Insuficiência de acessibilidade urbana para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos; 
 Terminal rodoviário subutilizado e com estruturas físicas em estado precário; 
 Insuficiência de linhas de transporte intermunicipal e interestadual; 
 Existência de lixão no município sem nenhum sistema de controle ambiental e de acessos de pessoas não 

autorizadas; 
 Insuficiência na freqüência da coleta de lixo; 
 Inexistência de rede coletora de esgoto na sede urbana e saneamento na área rural; 
 Insuficiência do sistema de drenagem pluvial (bocas-de-lobo, galerias pluviais e emissário); 
 Emissão de material particulado sobre a sede urbana pela exploração mineral (cal e calcário); 
 Insuficiência de estrutura de acesso ao Pico da Lorena (onde há saltos de asa-delta) e a Fazenda Ribeirão das 

Flores; 
 Falta de infraestrutura turística (hotéis, posto de informações turísticas desativado e falta de restaurantes). 

 Resíduos de serviços de saúde (hospitalares) são coletados por empresas terceirizadas 
para o adequado tratamento e disposição final fora do município; 

 Convênio com a SANEPAR, que será responsável pelo sistema de abastecimento de 
água urbano, a partir desse ano (2010). 
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  Sub-utilização dos equipamentos de lazer da área rural e ausência de estruturas de lazer na área urbana; 
 Falta de cursos profissionalizantes e oferta de empregos; 
 Índice elevado de pobreza e exclusão digital;  
 Problemas de alcoolismo e uso de drogas, ausência de estrutura familiar nas classes mais baixas; 
 Trabalho infantil rural (quebra artesanal de pedras calcárias para produção do petit pavê); 

 Elevados índices de abandono de cães na área urbana e ausência de canil municipal ou práticas de castração, 
entre outras; 

 Apresenta um dos piores índices de IDH do Estado (posição 330ª). 
 Grande incidência de doenças na população relacionadas à insalubridade da água (muito calcária e com 

tratamento precário) e do ar (alta emissão de material particulado); 
 Precariedade de algumas escolas e com problemas de acessibilidade; 

 Insuficiência na quantidade de creches municipais. 
 Alto índice de criminalidade. 

 Existência de estrutura física do CRAS implantado no início de 2010. 
  Futura implantação da Unidade de Saúde para atenção integral à Mulher e à Criança 

As
pe

ct
os

 E
co

nô
m
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 Agricultura Conservacionista - Lei Estadual 8.014/84 
e Lei Estadual 6.120/85. 
 

 

 Baixa renda per capita da população dificultando investimentos locais; 
 Elevadas taxas de desemprego entre os jovens e baixos salários; 
 Baixa arrecadação municipal (alta inadimplência) e endividamento municipal; 

 Ausência de políticas empreendedoras para a instalação de novas indústrias, processamento da produção 
(agroindústria); 

 Inexistência de cadastro atualizado das indústrias, serviços, comércio, profissionais autônomos e liberais; 
 Forte avanço da silvicultura de espécies exóticas, com destaque para o plantio de pinus em áreas potenciais 

agrícolas; 
 Falta de fiscalização perante às atividades de exploração mineral existentes no município, que prejudicam o 

retorno financeiro a Rio Branco do Sul. 

 Existência da fábrica da Votorantim Cimentos; 
 Produção agrícola diversificada; 
 Possui ambiente propício para a prática da apicultura; 
 Potencial minerário (cal e calcário);  
 Existência de organizações de produtores rurais (ACARS e RIOSUL); 
 Existência de Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. 
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No âmbito Federal: 
  Constituição Federal  
  Política Nacional do Meio Ambiente; 
  Lei de Responsabilidade Fiscal; 
  Estatuto da Cidade; 
 Lei Complementar 14/73 – regiões metropolitanas; 
  Política Nacional de Recursos Hídricos. 

No âmbito Estadual: 
 Constituição do Estado do PR; 
 Lei 12.726/99 – PERH; 
 Lei 12.248/98 (SIG Proteção de Mananciais da 

RMC); 
 Lei 6.517/74 – cria COMEC; 
 Decreto 698/95 – Regulamento COMEC – 

atribuições; 
 Decreto 6.538/06 – monumento Natural Gruta da 

Lancinha; 
 Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo 

da Região do Carste da Região Metropolitana de 
Curitiba 

No âmbito Municipal: 
 Lei Orgânica de 05/04/90; 
 Lei nº 452/1997 (estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal); 
 Lei nº 569/2001(Código Tributário); 
 Lei nº 851/2009 (Lei Plano Plurianual – PPA / 2010-

2013); 
 Lei nº 836/2009 (Lei Diretrizes Orçamentárias – 

LDO/2010); 
 Lei nº 864/20009 (Lei Orçamento Anual – LOA/2010) 
 Lei 465/1997 (Estatuto dos Servidores); 
 Lei 474/98 (Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério);  
 Lei 850/2009 (Plano de Cargos e Salários para os 

servidores; integrantes nos Grupos Funcionais 
Técnico e Superior do Município de Rio Branco do 
Sul, que comporão o quadro de pessoal da 
Administração Direta e Indireta da Secretaria 
Municipal de Saúde); 

 Organização Comunitária do Município. 

 Distribuição espacial da estrutura física da Sede Urbana apresenta-se inadequada para o cumprimento das 
funções municipais; 

 Ausência de leis urbanísticas: Plano Diretor, Código de Obras, Sistema Viário (tratado juntamente com a Lei de 
Parcelamento); 

 Lei de zoneamento, uso e ocupação do solo: não especifica usos para zonas de influências do Carste e não 
considera o Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo da Região do Carste da RMC; 

 Código de Posturas – Lei 493/99 – com diversas alterações – necessidade de atualização e consolidação; 
 Lei de Parcelamento do Solo: limitação de área para HIS na zona de expansão urbana; desatualizada em 

relação às responsabilidades e condomínios;  
 Desajuste estrutural das competências de diversos órgãos municipais, a exemplo da Secretaria de  

Planejamento, Secretaria de Educação e Cultura, Secretária de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal 
de Governo. Situações de ausência de competências e/ou atribuições pertinentes alocadas em outras 
Secretarias municipais; 

  Ausência de órgão que trate das funções de Tecnologia da Informação; 
 Falta implementar o funcionamento do órgão de Controladoria Interna;  
 Utilização de endereços eletrônicos pessoais com domínio (Gmail, Ig, Hotmail), tendo em vista a existência de 

endereço eletrônico oficial gratuito; 
 Carência na divulgação das leis municipais e atos oficiais, via site municipal. Atualmente, somente algumas 

legislações do ano de 2010; 
 Estrutura tributária carente, em termos de pessoal, física e equipamentos. Falta de regularização quanto à 

situação de alvarás de licença (geral); deficiência de fiscalização; cadastro desatualizado (empresas, comércio, 
indústrias, profissionais liberais e autônomos); 

 Expressivos percentuais de estimativas orçamentárias anuais para composição dos orçamentos de Receitas e 
Despesas municipais; 

 Alta dependência dos recursos financeiros de transferências, significando em torno de 95% do orçamento de 
receitas, conseqüentemente apresenta baixa capacidade de geração de receitas próprias, estimativa para 
2010, em torno de 5%; 

 Elevado índice de inadimplência municipal, o ISS significa 60% e o IPTU representa 35%; 
 Tributo municipal – IPTU desatualizado; 
 Divergências de informações quanto ao  excesso e carência de recursos humanos; 
 Ausência de um Plano de Cargos e Carreiras, para todos os servidores municipais, exceto para as áreas de 

educação e saúde; 
 Ausência de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal da Habitação e 

Conselho Municipal de Assistência Social;  
 Ausência de regulamentação do Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
 Ausência de Fórum de Desenvolvimento Local. 

 

 Lei 675/05 – Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
 Lei 798/08 – Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS) e Conselho 

Gestor do FMHIS – Decreto 3.522/09; 3.919/10; 
 Lei 703/05 – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 
 Existência do órgão responsável pelo Planejamento Municipal e Controle Interno; 
 Existência de um site oficial da prefeitura; 
 Em processo de informatização os setores: Cadastro imobiliário; Tributação; 
 Na gestão financeira o município atende os indicadores fiscais – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 
 O nível de comprometimento da dívida pública municipal atende o Limite definido pela 

Resolução do Senado Federal; 
 Existência do Plano de Carreira das Áreas da Educação (Magistério) e Saúde. 

 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                  
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P02 ‐ AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA_ATI                                                                                                                                             

 

 
301 

  
 

 
Conforme observado no Quadro 16: Condicionantes, Deficiências e Potencialidades exposto acima, os aspectos 
de maior influência sobre o município de Rio Branco Sul e sua população (área urbana e rural) foram aqueles 
que receberam maior destaque da leitura técnica e comunitária. Como já mencionado anteriormente, esta fase 
dará origem aos eixos, diretrizes e ações a serem propostos, o que significa que os diversos aspectos 
componentes do quadro poderão constar em diferentes fases do trabalho. Em linhas gerais, o quadro obtido 
possibilitou o fornecimento tanto de aspectos gerais, a serem observados na elaboração de eixos e diretrizes, 
quanto de alguns aspectos pontuais, que por sua relevância não puderam deixar de ser citados e que poderão 
ser considerados quando da elaboração de ações específicas. 
Desta forma, verifica-se que para o território municipal como um todo os aspectos ambientais são aqueles que 
necessitam de maior atenção, face às peculiaridades hidrogeológicas do município (como o aqüífero carste, 
relevo acidentado, dentre outros) e as relações antrópicas (como ocupações desordenadas nas áreas de 
fragilidade ambiental e de preservação permanente, dentre outros). Já na área urbana os aspectos de maior 
relevância e que, portanto, necessitam de melhorias e investimentos por parte da Administração Pública 
Municipal são aqueles relacionados à infra-estrutura urbana, saneamento básico, aspectos sócio-culturais e 
ocupações irregulares. 
Tais aspectos revelam a significativa deficiência que a falta de projetos e investimentos públicos, especialmente 
em infra-estrutura urbana e municipal, saneamento básico e geração de emprego e renda pode ocasionar, de 
maneira geral, para a baixa qualidade de vida da população, explicitada pela 330ª posição no ranking de IDH-M 
estadual (IBGE, 2000), somada a ocupações irregulares tanto na sede urbana quanto na área rural e, também a 
questões ambientais, relacionadas a não preservação das áreas de preservação permanente (APPs) como as 
matas ciliares e topos de morro. 
Não obstante, o município apresenta potencialidades que, uma vez exploradas adequadamente e de modo 
sustentável podem gerar riquezas ao município, como seu potencial minerário e hídrico. O turismo rural, também 
pode ser visto como um setor com grande potencialidade (em que podem ser exploradas as paisagens cênicas e 
o relevo acidentado na porção norte do município), que igualmente necessitam de investimentos públicos e infra-
estrutura. 
As condicionantes mais destacadas, por sua vez, são aquelas relacionadas às rodovias, em especial a PR-092 
que intercepta o município no sentido sul-nordeste, aqüífero carste e às legislações aplicáveis. Outros 
elementos, não menos importantes, compõem o quadro e todos aqueles que comportam espacialização estão 
representados nos mapas a seguir, em âmbito urbano e municipal. 
 
Estes e outros pontos estão espacializados no Mapa 25 e Mapa 26 que juntamente com o Quadro 16 de CDPs, 
formam o ponto básico de articulação com a próxima fase de construção do Plano Diretor Municipal do município 
de Rio Branco do Sul. 



Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Rodovia Federal e Estadual

Localidades Rurais

Perímetro da Sede Urbana
(não seguido pela administração pública)

Ferrovia

Poços a Serem Utilizados
Abrangência do Carste

Poços de Abastecimento (indícios de
consumo impróprio para consumo humano)
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Recuperação do Meio Ambiente. 
 
______________.  Lei nº 420, de 18, de maio de 1995. cria a faixa de domínio das estradas municipais de Rio Branco do 
Sul. 
 
______________.  Lei nº 452, de 01, de junho de 1997. Dispõe sobre a Estrutura Orgânica e Funcional da Prefeitura 
Municipal de  Rio Branco do Sul, e dá outras providencias. 
 
______________.  Lei nº 465, de 09 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Rio 
Branco do Sul e dá outras providencias 
 
______________.  Lei nº 468, de 19 de dezembro de 1997.  Dispõe sobre a criação da Secretaria de Ação Social, altera a 
Estrutura Orgânica e dá outras providências. 
 
______________. Lei nº 474, de 26 de julho de 1998. Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Municipal e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 481, 30 de novembro 1998. Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano. 
 
______________.  Lei nº 482, de 30 de novembro de 1998. Dispõe sobre o zoneamento do uso do solo urbano da sede 
municipal. 
 
______________.  Lei nº 484, de 30 de dezembro de 1998. Dispõe sobre perímetro urbano. 
 
______________. Lei nº 489, de 18 de junho de 1999. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal Extraordinária para 
Assuntos de Segurança Pública, altera a estrutura orgânica e dá outras providências. 
 
______________. Lei nº 493, de 05 de julho, de 1999 – Dispõe sobre as medidas administrativas que vêm estabelecer as 
relações entre o poder público municipal e a população. 
 
______________. Lei nº 497, de 31 de agosto, de 1999 – Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal do Esporte e 
Turismo, altera a estrutura orgânica e dá outras providências. 
 
______________. Lei nº 520, de 14 de julho, de 2000 – Dispõe sobre a criação na estrutura organizacional básica das 
unidades da administração direta do município a Subprefeitura de Açungui. 
 
______________. Lei nº 533, de 12 de abril, de 2001 – Dispõe sobre extinção da Procuradoria Judicial do Município e 
cargos técnicos e administrativos da estrutura orgânica e funcional da prefeitura. 
 
______________. Lei nº 540, de 08 de maio, de 2001 – Cria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dá outras 
providencias. 
 
______________. Lei nº 542 de 18 de maio de 2001.  Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima, associado as 
ações sócio-educativas, e determina outras providências criando ao mesmo tempo, o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima em Rio Branco do Sul e dá outras 
providencias. 
 
______________.  Lei nº 548, de 30 de agosto de 2001. Cria o Conselho de Alimentação Escolar do Município de Rio 
Branco do Sul, localizado no Estado do Paraná, e dá outras providências. 
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______________.  Lei nº 568, de 17 de dezembro de 2001. Institui a atualização da Planta Genérica de Valores 
Imobiliários no Município de Rio Branco do Sul. 
 
______________.  Lei n° 569, de 18 de dezembro de 2001. Institui o Código Tributário de Rio Branco do Sul, e dá outras 
providências. 
 
______________. Lei nº 609, de 23 de julho de 2003.  Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Cultura e Natural do 
Município de Rio Branco do Sul, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural e institui o Fundo 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e dá outras providencias. 
 
______________.  Lei nº 613, de 01 de julho de 2003. Dispõe sobre o Conselho Municipal Anti-drogas e dá outras 
providências. 
 
______________.  Lei nº 615, de 03 de setembro de 2003. Estabelece horários de funcionamento para farmácias. 
 
______________.  Lei nº 627, de 24 de novembro de 2003. Declara de Utilidade Publica a Organização Municipal de 
Defesa e Cidadania- O.M.D.C. e dá outras providencias. 
 
______________.  Lei nº 639, de 07 de maio de 2003. Altera a Lei Municipal nº 493/99 inserindo horários de 
funcionamento para Restaurantes e Pizzarias no inciso XIV. 
 
______________.  Lei nº 650, de 03 de novembro de 2004. Denominação do aglomerado urbano – Bairro Alto. 
 
______________.  Lei nº 678, de 29 de junho de 2005. Cria o Conselho Municipal do Trabalho e dá outras providencias. 
 
______________.  Lei nº 680, de 29 de junho de 2005. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso, Institui a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e Cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no Município de 
Rio Branco do Sul e dá outras providencias. 
 
______________.  Lei nº 681, de 29 de junho de 2005. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras 
providencias. 
 
______________.  Lei nº 691, de 21 de outubro de 2005. Institui a criação, organização e funcionamento do Conselho 
Municipal de Segurança e Cidadania – COMSEC e dá outras providencias 
 
______________.  Lei nº 692, de 21 de outubro de 2005. Cria o Conselho Municipal de Usuários do Transporte Coletivo 
de Rio Branco do Sul – COMUTC e dá outras providencias 
 
______________.  Lei nº 693, de 21de outubro, de 2005. Cria o Conselho Municipal da Juventude no Município de Rio 
Branco do sul e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 696, de 23 de novembro de 2005. Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo – 
CONDETUR e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 698, de  12 de dezembro de 2005. Institui Conselho Municipal  de Saúde Bucal de Rio Branco do 
Sul e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 700, de 13 de dezembro de 2005. Altera o Art. 2º I,II,III e IV da Lei 353/91 que criou o Conselho 
Municipal de Saúde e revoga a Lei 679/2005 e dá outras providencias 
 
______________.  Lei nº 703, de 13 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Rio Branco do Sul e dá outras providencias 
 
______________.  Lei nº 781, de  12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre  a  criação do Conselho Municipal de   
Acompanhamento e Controle Social do Fundo   de  Manutenção  e  Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB e dá outras providencias 
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______________.  Lei nº 798, de 2008. Instituiu o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) no município 
de Rio Branco do Sul. 
 
 
______________.  Lei nº 836, de 24 de julho de 2009. Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2010 e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 840, de 2009. Dispõe sobre código de posturas. 
 
______________.  Lei nº 850, de 25 de novembro de 2009. Institui o Plano de Cargos e Salários para os servidores 
integrantes nos Grupos Funcionais Técnico e Superior do Município de Rio Branco do Sul, que comporão o quadro de 
pessoal da Administração Direta e Indireta da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco do Sul, e dá 
outras providências. 
 
______________.  Lei nº 851, 25 de novembro de 2009. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio Branco do 
Sul, para o Quadriênio 2010 a 2013 e dá outras providências. 
 
______________.  Lei nº 857, de 2009. Estabelece a modalidade, intensidade e localização do uso do solo e atividades 
permitidas, que altera a Lei 482/98. 
 
______________.  Lei nº 864, de 17 de dezembro de 2009. Estima a Receita e Fixa a Despesas do Município de Rio 
Branco do Sul para o exercício Financeiro de 2010. 
 
______________.  Lei nº 895 de 28 de junho de 2010.  Autoriza o chefe do poder executivo a constituir com outros 
municípios Consórcio Metropolitano para Saúde. 
 
______________. Portaria nº 15, de 2010.  Criação da Unidade de Gerenciamento Municipal  (UGM). 
 
______________. Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. Site Oficial da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. 
2010. Disponível em <http://riobrancodosul.pr.gov.br/>. Acesso em junho e julho de 2010. 
 
ROCHA, Ricardo Pinto da. Invertebrados cavernícolas da porção Meridional da província espeleológica do Vale do Ribeira, 
sul do Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 1993. Disponível em: <http://vida.ib.usp.br/~ricrocha/publicacoes/Pinto-da-
Rocha1993InvertebradosCavePR.pdf>. Acesso em: 26 maio. 2010. 
 
RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As Unidades Fitogeográficas do Estado do 
Paraná, Brasil. Ciência & Ambiente. Santa Maria, n. 24, p. 78-118. 2002. 
 
SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná. Rio Branco do Sul – Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. Rio 
Branco do Sul. 2009. 11 slides. Apresentação em Power-point. 
 
SANTANA, Anderson; CHAVES, Vinícius. Agroecologia e turismo rural: Alternativa viável para a região. Disponível em: 
<http://www.mostardas.tur.br/portal/html/uploads/turismo/artigos/vinicius-tom.pdf> Acessado em: 06 de julho de 2010.  
 
SATYAMURTY, P.; ETCHICHURY, P. C. Seca de 1988/89 no extremo sul do Brasil, In: Climanálise Boletim de 
Monitoramento e Analise Climática do CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climático (MCT/INPE). São 
José dos Campos –SP, (4): 31-8. 
 
SCHOLL, W.U. et alii. Geologia do Pré-Cambriano da região anticlinal do Setuva (municípios de Bocaiúva do Sul e Rio 
Branco do Sul - PR). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31, Camboriú, 1980. Anais do..., Camboriú, SBG, 
1980. v. 5, p. 3003-12.  
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANÁ – SEAB. Pesquisa de Preços – Terras Agrícolas. 
Disponível em http://www.seab.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30. Acesso em junho de 2010. 
 
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAUDE. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em < 
http://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em julho de 2010 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ – SESA. Regional de Saúde, 2010. Disponível em:  
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=524. Acesso em julho de 2010. 
 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN, Estados e Municípios – Indicadores Fiscais de Endividamento. 
Disponível em: http://www.stn.fazenda.gov.br. Acesso em 19 de julho de 2010. 
 
SEDU, PARANÁ. Governo do Estado. Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná: 
http://www.paranacidade.org.br/. Acesso em 13 de julho de 2009. 
 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Apostila de topografia básica. Curso de habilitação profissional 
técnica de nível médio da construção civil, com ênfase em canteiro de obras. 2ª parte: altimetria e planialtimetria – 
Professor: Ozório Florência de C. Neto. Aracaju. 2007. 
 
SIGA Jr. O ; BASEI,M.A.S.; REIS NETO, J.M. ; MACHIAVELLI,A; HARARA,O.M. – 1995 – O Complexo Atuba ; um cinturão 
paleoproterozóico intensamente retrabalhado no neoproterozóico. Boletim. Instituto de Geociências, USP. Série Científica. 
São Paulo. 
 
SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS: evolução, estruturação e definição das classes de 1° nível. 
(20005? 22). Disponível em: < http://www.solos.ufmt.br/docs/solos3/sbcs99f.pdf>. Acesso em: jun. 2010. 
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SOUZA, Paulo Cezar de. Código de Postura Municipal, in Diário de Cuiabá, edição de 15 de julho de 2009. Disponível em 
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php. 
 
SUDERHSA23 – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Bacias 
Hidrográficas do Paraná. Escala 1:950.000 Curitiba, 2006. 
 
___________. Plano da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira: Relatório de diagnóstico. Curitiba, 2007. 
 
TAUIL, Roberto. Cidade Brasileira: Definições Político-Geográficas. In Consultor Municipal, disponível em: 
http://.consultormunicipal.adv.br. Acesso em 20/06/06. 
 
URBS – Urbanização de Curitiba S/A. Transporte. 2007. Disponível em: 
<http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/noticias/index.php?cod=20>. Acesso em: 19 jul. 2010. 
 
USHG – Unidade de Serviços de Hidrogeologia da SANEPAR. Mapeamento da sede do Município de Rio Branco do Sul em 
Escala 1:15.000. Curitiba, 2009. 
 
VENUSSO, G.C.(2001) Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Genéticos das Mineralizações de Calcita e Rochas 
Encaixantes da Serra do Carumbé, Vale do Ribeira, Estado Do Paraná. 115 F. Dissertação(Mestrado) UFPR. 
 
WEBER, E; HASENACK, H; FERREIRA, C. J. S. Adaptação do modelo digital de elevação do SRTM para o sistema de 
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DNPM, 1988. Parte I; Parte II, p. 301-617. (ed. Fac-similar) 
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<http://200.20.158.8/blogs/sibcs/wp-content/uploads/2006/10/blog-argissolos-2.pdf>. Acesso em: jun. 2010. 
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22 Provável data. 
23 Atual INSTITUTO DAS ÁGUAS. 
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AAANNNEEEXXXOOO   111---      PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOOSSS   DDDEEE   MMMIIINNNEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEEXXXIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS   EEEMMM   RRRIIIOOO   BBBRRRAAANNNCCCOOO   DDDOOO   SSSUUULLL   

 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

5857/1942 

585703/1942 

4938/1946 

3038/1951 

3039/1951 

812853/1968 

816322/1968 

803286/1970 

816462/1970 

819296/1970 

819363/1971 

807622/1972 

816868/1973 

801919/1974 

807216/1976 

801368/1978 

820108/1978 

820405/1983 

820510/1983 

820774/1983 

820497/1984 

317/1941 

585701/1942 

585702/1942 

1154/1943 

821270/1987 

7724/1967 

12329/1967 

805031/1970 

811366/1971 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

25,400 

11,690 

110,090 

324,550 

168,690 

518,870 

26,000 

4,760 

26,040 

47,190 

12,860 

33,440 

16,480 

26,000 

257,910 

579,250 

592,750 

13,120 

12,980 

11,310 

14,480 

100,000 

22,930 

24,380 

300,000 

14,000 

14,310 

5,880 
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DA_ATI               
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ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV
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ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

                          

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA I

VRA 

AVRA 

AVRA 

VRA 

VRA 

AVRA 

AVRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

QUISA 

VRA 

AVRA 

                           

NO

AGROMIN

AGROMIN
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VOT

VOT

SEPAMAR SER

MINER
TERRA RICA 

F

INDÚ

WYNIK MINE

TACOLOMBO I

CAL C

SOMIBR┴S SO

MINER

SEPAMAR SER

I

COINCAL 

VOT

AGROMIN

AGROMIN

VOT

INDÚSTRIA 

VOT

VOT

SEPAMAR SER

                          

OME DO TITULA

NERAL SANTA F

NERAL SANTA F

HOLCIM (B

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

RRARIA PARAN

RAÇÃO RIO BR
INDÚSTRIA E C

FERTILIZANTES
MINERAÇÃO C

ÚSTRIA DE CAL

RAÇÃO E TRAN

INDÚSTRIA E C

CEM INDÚSTRIA

CIMENTO RIO

CIMENTO RIO

OCIEDADE DE M

RAÇÃO RIO BR

RRARIA PARAN

NDÚSTRIASTO

 COMÉRCIO E 

TORANTIM CIM

NERAL SANTA F

NERAL SANTA F

TORANTIM CIM

E COMÉRCIO D

TORANTIM CIM

LUIZ M

TORANTIM CIM

RRARIA PARAN

                   

AR DO PROCES

FE S.A. IND E C

FE S.A. IND E C

BRASIL) S/A 

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

NAENSE DE MÁ

RANCO DO SUL
COMÉRCIO DE
S DE SOLO LTD
CAPUAVA LTDA

L RIO GRANDE 

NSPORTE DE C

COMÉRCIO DE 

A DE MINÉRIOS

O BRANCO S.A.

O BRANCO S.A.

MINERAÇÃO B

RANCO DO SUL

NAENSE DE MÁ

OQUINHAS LTD

INDÚSTRIA DE

MENTOS BRASI

FE S.A. IND E C

FE S.A. IND E C

MENTOS BRASI

DE CAL OURO 

MENTOS BRASI

ALTACA 

MENTOS BRASI

NAENSE DE MÁ
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SSO 

COMÉRCIO 

COMÉRCIO 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

ÁRMORES LTDA

L LTDA. 
 CALCÁRIOS E

DA. 
A. 

 LTDA. 

CARGAS LTDA 

MINERIOS LTD

S LTDA. 

. 

. 

RASILEIA LTDA

L LTDA. 

ÁRMORES LTDA

DA. 

E CAL LTDA 

L S/A 

COMÉRCIO 

COMÉRCIO 

L S/A 

 VERDE LTDA 

L S/A 

L S/A 

ÁRMORES LTDA

47

436

436
15

15

A 41

4

E 41

 436

DA 
4

362 - 

362 - 

A. 

436

A 33

436
15

436

15

15

21
15

A 33

73 - CONC LAV/

6 - CONC LAV/D

6 - CONC LAV/D
573 - CONC LAV

573 - CONC LAV

470 - CO
1 - CONC LAV/

472 - CONC LAV

1 - CONC LAV/

4 - CUMPRIM

477 - CONC

6 - CONC LAV/D

2 - DOCUM
472 - CONC LAV

REQ LAV/PROR

REQ LAV/PROR

418 - CONC 

6 - CONC LAV/D

36 - REQ LAV/D

361 - R

6 - CONC LAV/D
573 - CONC LAV

6 - CONC LAV/D

432 - CONC L
573 - CONC LAV

2 - DOCUM
573 - CONC LAV

0 - AUT PESQ/P
573 - CONC LAV

36 - REQ LAV/D

ÚLT

/CUMPRIMENT

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D
V/TRANSF DIRE

V/TRANSF DIRE

ONC LAV/EXIGÊ
/SUSPENSÃO T

V/PRORROGAÇ

/SUSPENSÃO T

MENTO EXIGÊN

C LAV/RECURS

DOCUMENTO D

MENTO DIVERS
V/PRORROGAÇ

RROGAÇÃO PR

RROGAÇÃO PR

 LAV/RAL ANO 

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

EQ LAV/EXIGÊ

DOCUMENTO D
V/TRANSF DIRE

DOCUMENTO D

LAV/ÁREA DE S
V/TRANSF DIRE

MENTO DIVERS
V/TRANSF DIRE

PLANO UNICO 
V/TRANSF DIRE

DOCUMENTO D

TIMO EVENTO 

TO EXIGÊNCIA 

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT
EITOS À INCOR
07/12/2009 
EITOS À INCOR
07/12/2009 

ÊNCIA PUBLICA
TRABALHOS LA
31/07/2009 

ÇÃO PRAZO EX
09/06/2008 

TRABALHOS LA
13/05/2008 

NCIA PROTOCO

SO PROTOCOL

DIVERSO PROT

SO PROTOCOL
ÇÃO PRAZO EX
09/06/2008 

RAZO EXIGÊNC

RAZO EXIGÊNC

 BASE APRESE

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

NCIA PUBLICA

DIVERSO PROT
EITOS À INCOR
07/12/2009 

DIVERSO PROT

SERVIDÃO SOL
EITOS À INCOR
07/12/2009 

SO PROTOCOL
EITOS À INCOR
16/03/2010 
 PESQUISA AP
EITOS À INCOR
07/12/2009 

DIVERSO PROT

 

PROTOCOLI E

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E
RPORAÇÃO AV

RPORAÇÃO AV

ADA EM 01/06/2
AVRA PROTOC

XIGÊNCIA SOLI

AVRA PROTOC

OLIZADA EM 17

LIZADO EM 16/1

TOCOLIZADO E

IZADO EM 26/0
XIGÊNCIA SOLI

CIA SOLICITAD

CIA SOLICITAD

ENTADO EM 22

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

ADA EM 06/12/2

TOCOLIZADO E
RPORAÇÃO AV

TOCOLIZADO E

LICITADA EM 29
RPORAÇÃO AV

IZADO EM 23/0
RPORAÇÃO AV

RESENTADO E
RPORAÇÃO AV

TOCOLIZADO E

M 01/12/2008 

EM 29/12/2004 

EM 10/12/2009 
VERBADA EM 

VERBADA EM 

2010 
OLIZADO EM 

CITADO EM 

OLIZADO EM 

7/05/2007 

12/2009 

EM 07/05/2010 

03/2007 
CITADO EM 

O EM 15/03/201

O EM 18/05/201

/03/2000 

EM 26/05/2010 

M 10/11/2008 

006 

EM 28/05/2008 
VERBADA EM 

EM 29/12/2004 

9/12/2004 
VERBADA EM 

08/2007 
VERBADA EM 

EM 05/09/1985 
VERBADA EM 

M 12/11/2008 

SUBS

CAL

CAL

AR

AR

CAL

CAL

MÁR

DOL

MÁR

CAL

DOL

DOL
CAL

DOLO
DOL

10 CAL

10 CAL

GR

DOL

MÁR
CAL

DOLO
DOL

CAL

CAL

CAL

CAL

DOL

CAL

CAL

F

MÁR

STÂNCIA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RGILA 

RGILA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RMORE 

LOMITO 

RMORE 

LCÁRIO 

LOMITO 

LOMITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RANITO 

LOMITO 

RMORE 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

FILITO 

RMORE 

Deze

US

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

embro/2011 

SO 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

803537/1972 

816005/1973 

801039/1976 

804768/1977 

820044/1978 

820467/1981 

820420/1985 

826013/1988 

826123/1990 

1243/1944 

8398/1944 

5484/1948 

6411/1949 

7041/1949 

2963/1951 

490501/1952 

11898/1943 

821154/1969 

804736/1970 

807042/1971 

822749/1971 

812415/1972 

4905/1952 

5479/1953 

817048/1973 

78/1959 

804944/1975 

6541/1965 

807123/1976 

804285/1977 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

21,610 

12,090 

30,000 

856,350 

11,670 

77,200 

118,800 

13,650 

10,250 

1,250 

3,740 

17,010 

150,000 

455,000 

134,850 

29,790 

28,650 

10,670 

26,860 

42,040 

8,820 

10,500 

12,690 

24,000 

38,770 

6,300 

12,000 

2,280 

637,840 

38,780 

                     

DA_ATI               

Á) F

CONCE

CONCE

REQUER

CONCE

CONCE

CONCE

REQUER

CONCE

AUTORIZA

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

REQUER

          

                          

FASE ATUAL 

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

                          

VRA 

VRA I

AVRA 

VRA 

VRA 

VRA 

AVRA 

VRA 

QUISA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA IND

VRA 

VRA PA

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

AVRA 

                           

NO

TACOLOMBO I
TMKN - ADM

MICAL

GRAMINER

A

S

CALC

VOT

VOT

VOT

I

DÚSTRIA E COM

ARANAFILLER 

YA

VOT

SEPAMAR SER

VOT

K

                          

OME DO TITULA

CAL CHIM

INDÚSTRIA E C
MINISTRADORA

SOCIET┴
HOLCIM (B

L - MINERAÇÃO

MINERAÇÃO 

RIOS MINERAÇÃ

ARMAZÉM SAN

MINERAÇÃO S

MINÉRIOS FU

SOCIEDADE CA

ÁREOS DO PA

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

CIMENTO RIO

NDÚSTRIASTO

MINERAÇÃO F

MÉRCIO DE GR

MINERAÇÃO C

 INDÚSTRIA E C

ARA BRASIL FE

TORANTIM CIM

MUELLER 

RRARIA PARAN

TORANTIM CIM

POLIMIX CON

CAL NOD

CIMENTO RIO

KLACE S A PIS

                   

AR DO PROCES

MELLI LTDA. 

COMÉRCIO DE 
A DE BENS E PA
┴RIAS LTDA 
BRASIL) S/A 

O DE CALCÁRIO

 RIO P¾ LTDA. 

ÃO E TRANSPO

NTA LUZIA LTDA

SOLLOCAL LTD

URQUIM LTDA. 

AL PARANA LTD

RANÁ ITAFILER

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

O BRANCO S.A.

OQUINHAS LTD

FIORESE LTDA

RANILHAS NOV

CAPUAVA LTDA

COMÉRCIO DE

ERTILIZANTES S

MENTOS BRASI

IRMÃOS SA 

NAENSE DE MÁ

MENTOS BRASI

NCRETO LTDA 

DARI LTDA. 

O BRANCO S.A.

OS E AZULEJO
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SSO 

MINERIOS LTD
ARTICIPAÃIES 

O LTDA 

 

ORTES LTDA 

A. 

A 

 

DA 

R LTDA 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

. 

DA. 

A 

VA GERAÇÃO L

A. 

E MINÉRIOS LTD

S.A. 

L S/A 

ÁRMORES LTDA

L S/A 

 

. 

OS 

436

DA 

36

436

1

364 - 
4

285 

436

436
4

15

15

15

4

LTDA 4

41

DA. 436

15

A 436
15

6 - CONC LAV/D

2 - DOCUM

65 - REQ LAV/C

6 - CONC LAV/D

418 - CONC 

799 - CONC LA

REQ LAV/PROR
451 - CONC LAV

 - AUT PESQ/G

6 - CONC LAV/D

6 - CONC LAV/D
471 - CONC LAV

573 - CONC LAV

573 - CONC LAV

573 - CONC LAV

495 - CONC LAV

418 - CONC 

418 - CONC 
452 - CONC LAV

1 - CONC LAV/

6 - CONC LAV/D

418 - CONC 
573 - CONC LAV

2

6 - CONC LAV/D
573 - CONC LAV

418 - CONC 

2

4 - CUMPRIM

2 - DOCUM

ÚLT

DOCUMENTO D

MENTO DIVERS

CUMPRIMENTO

DOCUMENTO D

 LAV/RAL ANO 

AV/EXIGÊNCIA L

RROGAÇÃO PR
V/TRANSF DIRE

GUIA UTILIZAÇÃ

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D
V/PRORROGAÇ

V/TRANSF DIRE

V/TRANSF DIRE

V/TRANSF DIRE

V/PORTARIA RE

 LAV/RAL ANO 

 LAV/RAL ANO 
V/TRANSF DIRE

/SUSPENSÃO T

DOCUMENTO D

 LAV/RAL ANO 
V/TRANSF DIRE

24 - MULTA APL

DOCUMENTO D
V/TRANSF DIRE

 LAV/RAL ANO 

24 - MULTA APL

MENTO EXIGÊN

MENTO DIVERS

TIMO EVENTO 

DIVERSO PROT

SO PROTOCOL

O EXIGÊNCIA P

DIVERSO PROT

 BASE APRESE

LICENÇA AMBI

RAZO EXIGÊNC
EITOS À CESSÃ
23/07/2007 

ÃO AUTORIZAD

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT
ÇÃO PRAZO EX
01/06/2010 
EITOS À INCOR
07/12/2009 
EITOS À INCOR
07/12/2009 
EITOS À INCOR
07/12/2009 

ETIFIC CONCES

 BASE APRESE

 BASE APRESE
EITOS À CESSÃ
30/07/2009 

TRABALHOS LA
31/07/2009 

DIVERSO PROT

 BASE APRESE
EITOS À INCOR
07/12/2009 

LICADA-RAL EM

DIVERSO PROT
EITOS À INCOR
07/12/2009 
 BASE APRESE

LICADA-RAL EM

NCIA PROTOCO

SO PROTOCOL

 

TOCOLIZADO E

IZADO EM 26/0

ROTOCOLIZ EM

TOCOLIZADO E

ENTADO EM 11

ENTAL PUB EM

CIA CONCEDID
ÃO TOTAL APR

DA PUBLICADA 

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E
XIGÊNCIA CONC

RPORAÇÃO AV

RPORAÇÃO AV

RPORAÇÃO AV

SSÃO PUBL EM

ENTADO EM 14

ENTADO EM 16
ÃO TOTAL EFE

AVRA PROTOC

TOCOLIZADO E

ENTADO EM 19
RPORAÇÃO AV

M 15/06/2007 

TOCOLIZADO E
RPORAÇÃO AV

ENTADO EM 18

M 15/06/2007 

OLIZADA EM 31

IZADO EM 26/0

EM 22/09/2004 

03/2007 

M 19/05/2010 

EM 10/12/2009 

/03/2008 

M 19/03/2010 

O EM 17/05/201
ROVADA EM 

 EM 13/04/2010

EM 20/05/2009 

EM 31/03/2010 
CEDIDO EM 

VERBADA EM 

VERBADA EM 

VERBADA EM 

M 22/08/1985 

/03/2008 

/03/2007 
ETIVADA EM 

OLIZADO EM 

EM 22/02/2010 

/03/2008 
VERBADA EM 

EM 09/09/2008 
VERBADA EM 

/03/2008 

1/05/2007 

02/2007 

SUBS

CAL
DOLO

CAL

CAL

CAL

DOL
CAL

DOLO
10 DOL

DOL

 DOL
CAL

DOLO
CAL

DOL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

DOL

CAL

MÁR

DOL
CAL

DOLO
CAL

FE

MÁR

CAL

CAL

MÁR

CAL

DOL

STÂNCIA 

LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LOMITO 

LOMITO 

LOMITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

LCÁRIO 

RMORE 

LOMITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

ERRO 

RMORE 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RMORE 

LCÁRIO 

LOMITO 

Deze

US

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

CORRETIVO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

embro/2011 

SO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

O DE SOLO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826087/1992 

800252/1978 

800520/1968 

812966/1968 

816327/1968 

820149/1979 

817046/1971 

820153/1987 

803533/1972 

804198/1972 

806097/1972 

813969/1972 

823435/1972 

820719/1983 

820318/1984 

805839/1975 

826195/1988 

826307/1988 

807215/1976 

807393/1976 

804294/1977 

820811/1980 

820279/1984 

820319/1984 

826233/1989 

826004/1994 

820760/1984 

826278/1994 

826199/1994 

826010/1988 

826001/1994 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

104,870 

721,940 

23,910 

303,570 

84,870 

335,120 

23,570 

288,720 

31,460 

4,410 

5,160 

16,550 

18,930 

13,170 

45,780 

557,520 

579,310 

46,300 

194,460 

7,780 

374,000 

79,060 

37,620 

20,010 

20,590 

307,920 

306,490 

947,240 

190,620 

14,000 

654,000 

                     

DA_ATI               

Á) F

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

REQUER

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

CONCE

AUTORIZA

CONCE

REQUER

CONCE

REQUER

CONCE

CONCE

AUTORIZA

REQUER

REQUER

CONCE

AUTORIZA

REQUER

CONCE

REQUER

          

                          

FASE ATUAL 

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

                          

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

AVRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

VRA 

QUISA 

VRA 

AVRA 

VRA 

AVRA 

VRA 

VRA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

VRA 

QUISA 

AVRA 

VRA 

AVRA 

                           

NO

MARAGN

VOT

VOT

SEPAMAR SER

M

SEPAMAR SER

M

MICAL

FU

VOT

COMIN

FU

MINER

S

MARC MIN

VOT

MARC MIN

MARC MIN

                          

OME DO TITULA

O,  NESI EXPLO

TORANTIM CIM

MINERAÇÃO F

HOLCIM (B

TORANTIM CIM

RRARIA PARAN

MINERAÇÃO V

CIA DE CIME

CAL CHIM

RRARIA PARAN

MINERAÇÃO V

COLOMBO

CAL CHIM

L - MINERAÇÃO

MINÉRIOS FU

MINERAÇÃO F

MINERAÇÃO 

URQUIM BEZE

TORANTIM CIM

MINERAÇÃO 

NAS MINERADO

POLIMIX CON

URQUIM BEZE

RAÇÃO RIO BR

SOCIEDADE CA

ERAÇÃO INDÚ

HOLCIM (B

TORANTIM CIM

ERAÇÃO INDÚ

MINERAÇÃO F

ERAÇÃO INDÚ

                   

AR DO PROCES

ORAÇÃO MINE

MENTOS BRASI

FIORESE LTDA

BRASIL) S/A 

MENTOS BRASI

NAENSE DE MÁ

OTURUVU LTD

ENTO ITAMBÉ 

MELLI LTDA. 

NAENSE DE MÁ

OTURUVU LTD

OCAL LTDA 

MELLI LTDA. 

O DE CALCÁRIO

URQUIM LTDA. 

FIORESE LTDA

 CAJUEL LTDA 

RRA & CIA. LTD

MENTOS BRASI

 RIO P¾ LTDA. 

ORA CONVENT

NCRETO LTDA 

RRA & CIA. LTD

RANCO DO SUL

AL PARANA LTD

ÚSTRIA E COMÉ

BRASIL) S/A 

MENTOS BRASI

ÚSTRIA E COMÉ

FIORESE LTDA

ÚSTRIA E COMÉ
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SSO 

ERAL LTDA. 

L S/A 

A 

L S/A 

ÁRMORES LTDA

DA 

ÁRMORES LTDA

DA 

O LTDA 

 

A 

 

DA. 

L S/A 

 

TOS S A 

 

DA. 

L LTDA. 

DA 

ÉRCIO LTDA 

L S/A 

ÉRCIO LTDA 

A 

ÉRCIO LTDA 

27 -
15

41

436
15

A 436

362 - 

436

A 436

436

436

4

283 
551

364 - 

27 -

47

12

364 - 

364 - 

436

236

39

36

- EXIGÊNCIA PA
573 - CONC LAV

15 - CONC LAV/

6 - CONC LAV/D
573 - CONC LAV

6 - CONC LAV/D

418 - CONC 

REQ LAV/PROR

6 - CONC LAV/D

6 - CONC LAV/D

418 - CONC 

6 - CONC LAV/D

6 - CONC LAV/D

508 - CONC L

22 - TORN
452 - CONC LAV

- AUT PESQ/GU
1 - CONC LAV/T

REQ LAV/PROR

- EXIGÊNCIA PA

361 - R

418 - CONC 

73 - CONC LAV/

273 - AUT PESQ

REQ LAV/PROR

REQ LAV/PROR

6 - CONC LAV/D

6 - AUT PESQ/D

91 - REQ LAV/P

418 - CONC 

65 - REQ LAV/C

ÚLT

ARA APRESEN
V/TRANSF DIRE

/NOVO PLANO 

DOCUMENTO D
V/TRANSF DIRE

DOCUMENTO D

 LAV/RAL ANO 

RROGAÇÃO PR

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

 LAV/RAL ANO 

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

LAV/DESPACHO

NA S/EFEITO AU
V/TRANSF DIRE

UIA UTILIZAÇÃ
TRANSF DIREIT

RROGAÇÃO PR

ARA APRESEN

EQ LAV/EXIGÊ

 LAV/RAL ANO 

/CUMPRIMENT

Q/REDUÇÃO D

RROGAÇÃO PR

RROGAÇÃO PR

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

PEDIDO RECON

 LAV/RAL ANO 

CUMPRIMENTO

TIMO EVENTO 

NTAÇÃO DE RA
EITOS À INCOR
07/12/2009 
 DE LAVRA APR

DIVERSO PROT
EITOS À INCOR
07/12/2009 

DIVERSO PROT

 BASE APRESE

RAZO EXIGÊNC

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

 BASE APRESE

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

O DIRETOR PU

UTO INFRAÇÃO
EITOS À CESSÃ
30/11/2009 

ÃO REQUERIME
TOS À CESSÃO
22/04/2010 

RAZO EXIGÊNC

NTAÇÃO DE RA

NCIA PUBLICA

 BASE APRESE

TO EXIGÊNCIA 

E ÁREA PROTO

RAZO EXIGÊNC

RAZO EXIGÊNC

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

NSIDERAÇÃO P

 BASE APRESE

O EXIGÊNCIA P

 

AL PUBLICADA 
RPORAÇÃO AV

RESENTADO E

TOCOLIZADO E
RPORAÇÃO AV

TOCOLIZADO E

ENTADO EM 14

CIA SOLICITAD

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

ENTADO EM 14

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

BLICADO EM 2

O-RAL EM 20/06
ÃO TOTAL EFE

ENTO PROTOC
O DIREITOS CA

CIA CONCEDID

AL PUBLICADA 

ADA EM 18/05/2

ENTADO EM 18

PROTOCOLI E

OCOLIZADO EM

CIA CONCEDID

CIA CONCEDID

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

PROTOCOLIZ E

ENTADO EM 16

ROTOCOLIZ EM

EM 25/06/2007 
VERBADA EM 

M 22/10/2007 

EM 10/12/2009 
VERBADA EM 

EM 09/09/2008 

/03/2008 

O EM 09/04/201

EM 22/09/2004 

EM 09/09/2008 

/03/2008 

EM 11/01/2010 

EM 29/04/2010 

26/01/2009 

6/2008 
ETIVADA EM 

 EM 11/07/2008
ANCELADA EM 

O EM 22/03/201

EM 09/06/2008 

006 

/03/2008 

M 21/12/2009 

M 03/12/2009 

O EM 11/05/201

O EM 09/06/200

EM 10/12/2009 

EM 19/05/2010 

M 22/04/2008 

/03/2007 

M 12/11/2008 

SUBS

 CAL

CAL

MÁR

CAL

CAL

GR

DOL

10 CAL

DOL

MÁR
CAL

DOLO
MÁR
CAL

DOLO
DOL

DOL

CAL

8 CAL

DOL

10 CAL

 DOL

CAL

CAL

DOL

DOL

10 DOL

08 ARGILA R

AR

CAL

ARGILA R

MÁR

ARGILA R

STÂNCIA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RMORE 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

RANITO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LOMITO 

RMORE 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
RMORE 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LOMITO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LOMITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

LOMITO 

LOMITO 

REFRAT┴RIA 

RGILA 

LCÁRIO 

REFRAT┴RIA 

RMORE 

REFRAT┴RIA 

Deze

US

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

embro/2011 

SO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826005/1994 

826459/1989 

826683/1996 

826390/1992 

826276/1994 

826197/1997 

826311/1997 

826023/1995 

827068/1996 

826545/1996 

826963/1996 

826219/1997 

826295/1997 

826309/1997 

826310/1997 

826050/1997 

826063/1997 

826018/1998 

826223/1998 

826315/1998 

826222/1998 

826224/1998 

826456/1993 

826034/2000 

826041/2000 

826288/2000 

826983/2001 

826712/2001 

826968/2001 

826981/2001 

826183/2002 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

628,000 

302,370 

42,760 

22,740 

48,210 

36,780 

939,310 

13,500 

5,190 

477,020 

102,110 

100,500 

1,540 

989,000 

853,000 

451,730 

29,030 

267,000 

50,000 

935,390 

50,000 

1000,000 

483,010 

62,080 

34,000 

73,570 

851,370 

56,390 

14,470 

60,870 

76,270 

                     

DA_ATI               

Á) F

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

CONCE

CONCE

REQUER

AUTORIZA

REQUER

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

REQUER

REQUER

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

REQUER

REQUER

REQUER

 AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA

CONCE

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

CONCE

          

                          

FASE ATUAL 

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV

                          

AVRA 

QUISA 

QUISA 

VRA 

VRA 

AVRA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 

VRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

VRA 

                           

NO

MARC MIN

VOT

MARAGN

BRAS

MARC MIN

VOT

INCASOLO IN

MARC MIN

MARC MIN

VOT

MARC MIN

MARC MIN

MARC MIN

F

VOT

MARC MIN

MINER

MARC MIN

TERRA RICA 
F

VOT

                          

OME DO TITULA

ERAÇÃO INDÚ

TORANTIM CIM

VILSON JO

O,  NESI EXPLO

SCAL CALCARE

MINERAÇÃO 

ERAÇÃO INDÚ

MINERAÇÃO F

MINERAÇÃO 

TORANTIM CIM

ANTONIO

REGINA MA

NDÚSTRIA DE C

ERAÇÃO INDÚ

ERAÇÃO INDÚ

G. JACOMIN

MINÉRIOS FU

TORANTIM CIM

ERAÇÃO INDÚ

ERAÇÃO INDÚ

ERAÇÃO INDÚ

FELDSPATOS D

TORANTIM CIM

ERAÇÃO INDÚ

MINERAÇÃO F

RAÇÃO RIO BR

ERAÇÃO INDÚ

CAL CHIM

MARGNO NEZ
INDÚSTRIA E C

FERTILIZANTES
TORANTIM CIM

                   

AR DO PROCES

ÚSTRIA E COMÉ

MENTOS BRASI

OSÉ BROTTO 

ORAÇÃO MINE

EO DO BRASIL

 CAJUEL LTDA 

ÚSTRIA E COMÉ

FIORESE LTDA

 CAJUEL LTDA 

MENTOS BRASI

O MARTINS 

ARIA KEPEL 

CALCÁRIO PAR

ÚSTRIA E COMÉ

ÚSTRIA E COMÉ

NI & CIA LTDA. 

URQUIM LTDA. 

MENTOS BRASI

ÚSTRIA E COMÉ

ÚSTRIA E COMÉ

ÚSTRIA E COMÉ

DO PARANÁ LTD

MENTOS BRASI

ÚSTRIA E COMÉ

FIORESE LTDA

RANCO DO SUL

ÚSTRIA E COMÉ

MELLI LTDA. 

ZZI & CIA LTDA
COMÉRCIO DE
S DE SOLO LTD
MENTOS BRASI
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SSO 

ÉRCIO LTDA 

L S/A 

ERAL LTDA. 

L LTDA 

 

ÉRCIO LTDA 

A 

 

L S/A 

RA SOLO LTDA 

ÉRCIO LTDA 

ÉRCIO LTDA 

 

L S/A 

ÉRCIO LTDA 

ÉRCIO LTDA 

ÉRCIO LTDA 

DA 

L S/A 

ÉRCIO LTDA 

A 

L LTDA. 

ÉRCIO LTDA 

A 
 CALCÁRIOS E

DA. 
L S/A 

36
15

249 

27 -

47

36
2

36

364 - 
15

12
1044 

 36

362 - 

362 - 

236

291 - 
1

364 - 

36

2

3

317 

283 

317 

E 364 - 

15

65 - REQ LAV/C
533 - AUT PESQ

 - AUT PESQ/TR

- EXIGÊNCIA PA

73 - CONC LAV/

65 - REQ LAV/C
282 - AUT PESQ

65 - REQ LAV/C

REQ LAV/PROR
533 - AUT PESQ

273 - AUT PESQ
- REQ LAV/TRA

65 - REQ LAV/C

REQ LAV/PROR

REQ LAV/PROR

6 - AUT PESQ/D

 AUT PESQ/RE
553 - REQ LAV

REQ LAV/PROR

65 - REQ LAV/C

361 - R
282 - AUT PESQ

390 - REQ LAV/I

 - AUT PESQ/RE

418 - CONC 

- AUT PESQ/GU

227 - AUT PE

 - AUT PESQ/RE

227 - AUT PE

REQ LAV/PROR

573 - CONC LAV

ÚLT

CUMPRIMENTO
Q/TRANSF DIRE

RANSF DIREITO

ARA APRESEN

/CUMPRIMENT

CUMPRIMENTO
Q/TRANSF DIRE

CUMPRIMENTO

RROGAÇÃO PR
Q/TRANSF DIRE

Q/REDUÇÃO D
ANSF DIREITOS

CUMPRIMENTO

RROGAÇÃO PR

RROGAÇÃO PR

DOCUMENTO D

LATORIO PESQ
V/TRANSF DIRE

RROGAÇÃO PR

CUMPRIMENTO

EQ LAV/EXIGÊ
Q/TRANSF DIRE

NDEFERIMENT

ELATORIO PES

 LAV/RAL ANO 

UIA UTILIZAÇÃ

ESQ/PAGAMEN

ELATORIO PES

ESQ/PAGAMEN

RROGAÇÃO PR

V/TRANSF DIRE

TIMO EVENTO 

O EXIGÊNCIA P
EITOS À INCOR
07/12/2009 
OS À CESSÃO 
01/09/2003 

NTAÇÃO DE RA

TO EXIGÊNCIA 

O EXIGÊNCIA P
EITOS À CESSÃ
10/09/2004 

O EXIGÊNCIA P

RAZO EXIGÊNC
EITOS À INCOR
07/12/2009 
E ÁREA PROTO
S À CESSÃO TO
30/03/2010 

O EXIGÊNCIA P

RAZO EXIGÊNC

RAZO EXIGÊNC

DIVERSO PROT

Q APROV C/RE
EITOS À INCOR

07/12/2009 
RAZO EXIGÊNC

O EXIGÊNCIA P

NCIA PUBLICA
EITOS À CESSÃ
01/07/2008 

TO REQ LAVRA

SQ APROV ART

 BASE APRESE

ÃO REQUERIME

TO  MULTA EF

SQ APROV ART

TO  MULTA EF

RAZO EXIGÊNC

EITOS À INCOR

 

ROTOCOLIZ EM
RPORAÇÃO AV

 TOTAL PROTO

AL PUBLICADA 

PROTOCOLI E

ROTOCOLIZ EM
ÃO TOTAL EFE

ROTOCOLIZ EM

CIA CONCEDID
RPORAÇÃO AV

OCOLIZADO EM
OTAL REQ LAV

ROTOCOLIZ EM

CIA SOLICITAD

CIA SOLICITAD

TOCOLIZADO E

DUC ÁREA PU
PORAÇÃO AVE

CIA CONCEDID

ROTOCOLIZ EM

ADA EM 17/05/2
ÃO TOTAL EFE

A PUBLICAD EM

T 30 I CM PUBL

ENTADO EM 11

ENTO PROTOC

ETUADO EM 22

T 30 I CM PUBL

ETUADO EM 21

CIA CONCEDID

RPORAÇÃO AV

M 12/11/2008 
VERBADA EM 

OCOLIZADA EM

EM 25/06/2007 

M 28/08/2008 

M 21/05/2010 
ETIVADA EM 

M 06/05/2010 

O EM 02/02/201
VERBADA EM 

M 22/11/2005 
V EFETIVADA E

M 14/08/2009 

O EM 01/11/200

O EM 01/11/200

EM 30/04/2010 

B EM 10/08/200
ERBADO EM 

O EM 01/06/201

M 12/05/2010 

010 
ETIVADA EM 

M 20/05/2010 

 EM 03/09/2009

/03/2008 

 EM 11/12/2009

2/11/2006 

 EM 10/08/2009

1/09/2007 

O EM 19/03/201

VERBADA EM 

SUBS

AR

AR
M CAL

DOLO
 CAL

CAL

CAL

CA

DOL

10 MÁR

CAL

CALCÁRI
M LEUC

CAL

07 SA

07 SA

CALCÁRI

09 CAL
DOLO

CAL

10 FELD

SA

FELD

ARGILA R

F

9 CA

DOL

9 CAL

CA

9 CAL
CAL

DOLO
10 CAL

F

STÂNCIA 

RGILA 

RGILA 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

AULIM 

LOMITO 

RMORE 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

COFILITO 

LCÁRIO 

AIBRO 

AIBRO 

O CALCÍTICO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

DSPATO 

AIBRO 

DSPATO 

REFRAT┴RIA 

FILITO 

AULIM 

LOMITO 

LCÁRIO 

AULIM 

LCÁRIO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

FILITO 

Deze

US

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO

FABRICAÇÃ

INDUS

INDUS

FABRICAÇÃ

INDUS

INDUS

embro/2011 

SO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 

ÃO DE CAL 

STRIAL 

STRIAL 

ÃO DE CAL 

STRIAL 

STRIAL 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826240/2002 

826486/2003 

826683/2003 

826340/2003 

826399/2003 

826565/2003 

826561/2003 

826562/2003 

826120/2004 

826088/2004 

826395/2005 

826436/2005 

826163/2006 

826168/2006 

826632/2006 

826499/2006 

826463/2006 

826571/2006 

826191/2007 

826197/2007 

826353/2007 

826007/2007 

826468/2007 

826258/2007 

826267/2007 

826388/2007 

826469/2007 

826759/2007 

826766/2007 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

59,220 

988,390 

15,880 

370,700 

500,000 

74,310 

5,360 

29,510 

707,440 

11,500 

13,950 

874,720 

557,230 

632,580 

797,220 

33,390 

149,090 

168,900 

973,820 

967,720 

628,500 

140,000 

68,930 

466,930 

230,640 

346,770 

29,170 

254,110 

711,810 

                     

DA_ATI               

Á) F

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

          

                          

FASE ATUAL 

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

                          

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA VAL

QUISA VAL

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

                           

NO

FU

INCASOLO IN

J. P. MOC

MINER

M
LE DO RIBEIRA

LE DO RIBEIRA

AG

PO

VOT

MI

VOT

VOT

                          

OME DO TITULA

URQUIM BEZE

SERGIO PE

HÉLIO JOS

POLIMIX CON

PEDRO

MINERAÇÃO F

NDÚSTRIA DE C

CELIM INDÚSTR

MINERAÇÃO 

RAÇÃO RIO BR

CAL CHIM

MINERAÇÃO F

CIMENTO RIO

CIMENTO RIO

KOELP

ALCION

SUZANA

MAURÍCIO MAR
A COMÉRCIO E 

LTDA
A COMÉRCIO E 

LTDA
GRO MERCANT

POLIMIX CIM

LICAL INDUSTR

VALM

TORANTIM CIM

NERAÇÃO CAS

LUCAS T

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

                   

AR DO PROCES

RRA & CIA. LTD

EDRO TOSIN 

SÉ ALBERTI 

NCRETO LTDA 

O MALKO 

FIORESE LTDA

CALCÁRIO PAR

RIA DE CALCÁ

 CAJUEL LTDA 

RANCO DO SUL

MELLI LTDA. 

FIORESE LTDA

O BRANCO S.A.

O BRANCO S.A.

PE LTDA 

NI SAVIO 

A NODARI 

RCHAND KRÜGE
 TRANSPORTE
A - ME 
 TRANSPORTE
A - ME 
IL KRAEMER L

MENTO LTDA 

RIAL DE CAL LT

IR NESI 

MENTOS BRASI

STELHANOS LT

TONIOLO 

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI
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SSO 

DA. 

 

A 

RA SOLO LTDA.

RIO LTDA. 

 

L LTDA. 

A 

. 

. 

ER 
E DE AREIA E B

E DE AREIA E B

TDA 

TDA. 

L S/A 

TDA 

L S/A 

L S/A 

236

25

291 - 

 36

36

317 

35

BRITA 

BRITA 

224 - AUT PESQ

264 - AUT P

6 - AUT PESQ/D

225 - AUT P

55 - AUT PESQ/

 AUT PESQ/RE

65 - REQ LAV/C

65 - REQ LAV/C

264 - AUT P

264 - AUT P

 - AUT PESQ/RE

50 - REQ LAV/R

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

ÚLT

Q/AUTO INFRA

PESQ/PAGAME

DOCUMENTO D

PESQ/MULTA A

/CUMPRIMENT

LATORIO PESQ

CUMPRIMENTO

CUMPRIMENTO

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

ELATORIO PES

EQUERIMENTO

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

TIMO EVENTO 

07/12/2009 

AÇÃO MULTA P

ENTO TAH EFET

DIVERSO PROT

APLICADA PUBL

TO EXIGÊNCIA 

Q APROV C/RE

O EXIGÊNCIA P

O EXIGÊNCIA P

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

SQ APROV ART

O LAVRA PROT

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

 

PUBLICADA EM 

TUADO EM 29/0

TOCOLIZADO E

LICADA EM 28/

PROTOCOLI EM

DUC ÁREA PU

ROTOCOLIZ EM

ROTOCOLIZ EM

TUADO EM 29/0

TUADO EM 22/0

T 30 I CM PUBL

TOCOLIZADO E

TUADO EM 28/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 30/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 25/0

TUADO EM 30/0

TUADO EM 31/0

TUADO EM 31/0

TUADO EM 30/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 31/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 21/0

TUADO EM 30/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 13/0

 26/09/2006 

01/2010 

EM 13/04/2009 

04/2010 

M 01/06/2009 

B EM 10/08/200

M 14/08/2009 

M 26/11/2009 

01/2010 

07/2009 

 EM 10/08/2009

EM 07/04/2010 

01/2009 

01/2009 

07/2009 

07/2009 

01/2010 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

01/2010 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

07/2009 

SUBS

CALCÁRI

CAL
MÁR

DOLO
CALCÁRI

CA

09 CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

9 CAL
DOLO

CAL

CALCÁRI

AR

CAL

CALCÁRI

CAL

CAL

A

A

CALCÁRI

CAL

CAL

CALCÁRI

MINÉRIO

CALCÁRI

CAL

AR

CAL

STÂNCIA 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 
RMORE 
OMÍTICO 
O CALCÍTICO 

AULIM 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

RGILA 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

AREIA 

AREIA 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

O DE FERRO 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

RGILA 

LCÁRIO 

Deze

US

INDUS

INDUS

CORRETIVO

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

FABRICA
CIME

FABRICAÇÃ

FABRICAÇÃ

CONSTRUÇ

CONSTRUÇ
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

FABRICAÇÃ
FABRICA

CIME
INDUS

FABRICA
CIME

FABRICAÇÃ

INDUS
FABRICA

CIME

embro/2011 

SO 

STRIAL 

STRIAL 

O DE SOLO 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

ÃO DE CAL 

ÇÃO CIVIL 

ÇÃO CIVIL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

ÃO DE CAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 
152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826639/2007 

826764/2007 

826773/2007 

826243/2008 

826214/2008 

826242/2008 

826454/1996 

826267/1997 

826104/1998 

826221/1998 

826412/1998 

826190/1999 

826211/1999 

826099/1993 

826566/1993 

826872/2001 

826980/2001 

826029/2003 

826284/2003 

826573/2003 

826008/2004 

826458/2005 

826162/2006 

826173/2006 

826516/2006 

826760/2007 

826762/2007 

826763/2007 

826765/2007 

826767/2007 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

64,850 

23,690 

53,850 

26,740 

26,050 

4,660 

17,160 

518,820 

133,590 

989,000 

14,400 

62,780 

640,000 

16,080 

49,990 

519,700 

346,000 

86,290 

21,590 

6,130 

2,930 

30,560 

899,420 

619,040 

64,860 

95,380 

722,510 

104,580 

44,020 

105,780 

                     

DA_ATI               

Á) F

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

REQUER

AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

CONCE

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

          

                          

FASE ATUAL 

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

                          

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

VRA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

AVRA 

QUISA 

QUISA MINE

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

                           

NO

O

VOT

VOT

M

MARC MIN

RIOCA

TERRA RICA 
F

M

J. P. MOC

A

EURO COMÉRC

VOT

VOT

VOT

VOT

VOT

                          

OME DO TITULA

ORLANDO GOM

TORANTIM CIM

SERGIO PE

HOLCIM (B

MARCIO L

HOLCIM (B

AMILTON

TORANTIM CIM

MINERAÇÃO RIO

ERAÇÃO INDÚ

J. J. M. MACED

AL COMÉRCIO 

ACO MINER

MINERAÇÃO 
INDÚSTRIA E C

FERTILIZANTES
ARCELO DE CA

POLIMIX CON

CIMENTO RIO

J. J. M. MACED

CELIM INDÚSTR

ARMAZÉM SAN

CIO DE AREIA E

CIMENTO RIO

CIMENTO RIO

COLOMBO

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

                   

AR DO PROCES

MES DE CASTR

MENTOS BRASI

EDRO TOSIN 

BRASIL) S/A 

OUCATELLI 

BRASIL) S/A 

N BONATO 

MENTOS BRASI

O DO LEÃO LTD

ÚSTRIA E COMÉ

DO & CIA. LTDA

 DE CALCAREO

RAÇÃO LTDA. 

 RIO P¾ LTDA. 
COMÉRCIO DE
S DE SOLO LTD
ARVALHO BOD

NCRETO LTDA 

O BRANCO S.A.

DO & CIA. LTDA

RIA DE CALCÁ

NTA LUZIA LTDA

E EXTRAÃÃO, T

O BRANCO S.A.

O BRANCO S.A.

OCAL LTDA 

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI
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SSO 

RO 

L S/A 

L S/A 

DA 

ÉRCIO LTDA 

A. 

O LTDA 

 
 CALCÁRIOS E

DA. 
DINI 

 

. 

A. 

RIO LTDA. 

A. 

TRANSPORTE 

. 

. 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

634

362 - 

362 - 
2

35

236

236

41
E 362 - 

6

35

36

317 

 LTDA 

236

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

4 - AUT PESQ/C

REQ LAV/PROR

REQ LAV/PROR
282 - AUT PESQ

50 - REQ LAV/R

6 - AUT PESQ/D

6 - AUT PESQ/D

16 - CONC LAV

REQ LAV/PROR

264 - AUT P

642 - AUT PESQ

227 - AUT PE

50 - REQ LAV/R

65 - REQ LAV/C

 - AUT PESQ/RE

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

6 - AUT PESQ/D

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

ÚLT

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

COMPLEMENTA

RROGAÇÃO PR

RROGAÇÃO PR
Q/TRANSF DIRE

EQUERIMENTO

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

V/NOVO PLANO

RROGAÇÃO PR

PESQ/PAGAME

Q/PAGAMENTO

ESQ/PAGAMEN

EQUERIMENTO

CUMPRIMENTO

ELATORIO PES

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

DOCUMENTO D

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

TIMO EVENTO 

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

AÇÃO PGTO TA

RAZO EXIGÊNC

RAZO EXIGÊNC
EITOS À CESSÃ
10/09/2004 

O LAVRA PROT

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

 LAVRA APROV

RAZO EXIGÊNC

ENTO TAH EFET

O MULTA EFET

TO  MULTA EF

O LAVRA PROT

O EXIGÊNCIA P

SQ APROV ART

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

DIVERSO PROT

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

 

TUADO EM 31/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 22/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 26/0

TUADO EM 13/0

AH EFETUADO 

CIA SOLICITAD

CIA SOLICITAD
ÃO TOTAL EFE

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

VADO PUBLI EM

CIA SOLICITAD

TUADO EM 30/0

UADO-TAH EM

ETUADO EM 08

TOCOLIZADO E

ROTOCOLIZ EM

T 30 I CM PUBL

TUADO EM 28/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 28/0

TOCOLIZADO E

TUADO EM 28/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 13/0

TUADO EM 28/0

TUADO EM 13/0

07/2009 

07/2009 

07/2009 

01/2010 

01/2010 

01/2010 

EM 15/03/2002 

O EM 09/12/200

O EM 02/02/201
ETIVADA EM 

EM 09/12/2009 

EM 01/04/2010 

EM 03/11/2008 

M 27/07/2009 

O EM 18/05/201

01/2009 

 22/04/2008 

8/05/2008 

EM 09/12/2009 

M 21/12/2009 

 EM 03/09/2009

01/2010 

01/2009 

01/2009 

EM 03/12/2009 

01/2010 

07/2009 

07/2009 

01/2010 

07/2009 

SUBS

A

CAL

CAL

CAL

F

CAL

 ÁGUA

09 CAL

10 CAL

ARGILA R

CAL

CAL

GN

DOL

10 DOL

BA

CAL

F

CAL

CAL

9 CAL

CAL

F

AR

CAL

AR

CAL

CAL

CAL

CAL

STÂNCIA 

AREIA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

FILITO 

LCÁRIO 

A MINERAL 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

REFRAT┴RIA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

NAISSE 

LOMITO 

LOMITO 

ARITA 

LCÁRIO 

FILITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

FILITO 

RGILA 

LCÁRIO 

RGILA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

Deze

US

CONSTRUÇ
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

FABRICA
CIME

INDUS
FABRICA

CIME
NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

NÃO INFO

INDUS

INDUS
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

INDUS
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME

embro/2011 

SO 

ÇÃO CIVIL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 
182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826135/2008 

826236/2008 

826237/2008 

826259/2010 

826272/2010 

826357/2009 

826142/2007 

820522/1986 

826271/2010 

826160/2010 

826356/2009 

811741/1969 

826170/2010 

826248/1991 

826297/2009 

826300/2009 

826292/2009 

826755/2001 

826429/2001 

826263/1997 

826268/2010 

826270/2010 

826152/2009 

820522/1986 

826063/1989 

826010/2003 

826269/2010 

826193/2010 

826344/2008 

826508/2009 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

919,930 

155,420 

140,990 

146,950 

53,130 

9,420 

289,920 

848,970 

49,050 

8,520 

951,820 

12,000 

401,580 

38,950 

910,220 

950,190 

12,450 

432,840 

147,920 

71,320 

48,590 

49,600 

6,550 

848,970 

594,130 

62,220 

27,730 

906,910 

1556,510 

193,500 

                     

DA_ATI               

Á) F

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
REQ

REQ

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
REQ

REQ

REQ

LIC
REQ

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
REQ

REQ

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA
REQ

REQ

 AUTORIZA

AUTORIZA

          

                          

FASE ATUAL 

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
UERIMENTO D
PESQUISA 
UERIMENTO D
PESQUISA 

CENCIAMENTO 
UERIMENTO D
PESQUISA 

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

                          

QUISA 

QUISA 

QUISA 
DE 

DE 

QUISA 

QUISA 

QUISA 
DE 

DE 

DE 

 
DE 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 
DE 

DE 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 
DE 

DE 

QUISA 

QUISA 

                           

NO

F

RIOCA

ALV

SU

COSTALCO M

ALV

BENTO

CIA DE

INCASOLO IN

VOT

VOT

VOT

VOT

ALV

ALV

INDÚSTRIA E 

COSTALCO M

TERRA RICA 
F

ALV

M

                          

OME DO TITULA

FELDSPATOS D

AL COMÉRCIO 

ODAIR 

CAL SANTA MA

VO EXPLORAÇÃ

UELI GASPARIN

ALCION

MINERAÇÃO IND

VO EXPLORAÇÃ

ONITA DO PARA

MÁRIO ISSA

E CIMENTO PO

LUCIAN

NDÚSTRIA DE C

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

HOLCIM (B

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

MINERAÇÃO F

VO EXPLORAÇÃ

VO EXPLORAÇÃ

COMÉRCIO DE

MINERAÇÃO IND

MINERAÇÃO 
INDÚSTRIA E C

FERTILIZANTES
VO EXPLORAÇÃ

MARIA ERONI

MÁRIO ISSA

MS MINÉRIOS D

                   

AR DO PROCES

DO PARANÁ LTD

 DE CALCAREO

 TONIAL 

ARIA LTDA EPP

ÃO MINERAL L

N FIORESE ARE

NI SAVIO 

DÚSTRIA E CO

ÃO MINERAL L

ANÁ MINERAÇÃ

AMU TAGUCHI 

RTLAND RIO B

NO GULIN 

CALCÁRIO PAR

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

BRASIL) S/A 

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

FIORESE LTDA

ÃO MINERAL L

ÃO MINERAL L

E CAL CAMPES

DÚSTRIA E CO

 CAJUEL LTDA 
COMÉRCIO DE
S DE SOLO LTD
ÃO MINERAL L

ISES FURTADO

AMU TAGUCHI 

DO BRASIL LTD
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SSO 

DA 

O LTDA 

P 

TDA. 

EAIS 

MÉRCIO LTDA

TDA. 

ÃO LTDA 

BRANCO 

RA SOLO LTDA.

L S/A 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

A 

TDA. 

TDA. 

STRE LTDA-EPP

MÉRCIO LTDA

 
 CALCÁRIOS E

DA. 
TDA. 

O 

DA 

100 - 
127

1
545 - 

. 
127

100 - 

7

100 - 

 1

291 - 

236

291 - 
127

127

P 

. 

33
E 

127

100 - 

236

3

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

 REQ PESQ/RE
74 - REQ PESQ

176 - AUT PESQ
 AUT PESQ/TR

240 - AU
74 - REQ PESQ

 REQ PESQ/RE

131 - RE

736 - LICEN/DO

 REQ PESQ/RE
1280 - REQ LAV

264 - AUT P

264 - AUT P

209 - AUT PES

 AUT PESQ/RE

6 - AUT PESQ/D

 AUT PESQ/RE
74 - REQ PESQ

74 - REQ PESQ

264 - AUT P

240 - AU

36 - REQ LAV/D

227 - AUT PE
74 - REQ PESQ

 REQ PESQ/RE

6 - AUT PESQ/D

323 - AUT PESQ

ÚLT

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

EQUERIMENTO
Q/REQ PROVEN

Q/ALVARÁ DE P
RANSF DIREITO

UT PESQ/DEFES
Q/REQ PROVEN

EQUERIMENTO

EQ PESQ/EXIGÊ

OCUMENTO DIV

EQUERIMENTO
V/RETIFICAÇÃO

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

SQ/INICIO DE P

LATORIO PESQ

DOCUMENTO D

LATORIO PESQ
Q/REQ PROVEN

Q/REQ PROVEN

PESQ/PAGAME

UT PESQ/DEFES

DOCUMENTO D

ESQ/PAGAMEN
Q/REQ PROVEN

EQUERIMENTO

DOCUMENTO D

Q/ALVARÁ DE P

TIMO EVENTO 

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

 PESQUISA PR
NIENTE DE CES
02/06/2010 

PESQUISA ESP
OS À CESSÃO P

02/06/2010 
SA APRESENTA
NIENTE DE CES
02/06/2010 
 PESQUISA PR

ÊNCIA PUBLICA

VERSO PROTO

 PESQUISA PR
O DA APROVAÃ

14/09/2009 
ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ESQUISA COM

Q APROV C/RE

DIVERSO PROT

Q APROV C/RE
NIENTE DE CES
02/06/2010 

NIENTE DE CES
02/06/2010 

ENTO TAH EFET

SA APRESENTA

DIVERSO PROT

TO  MULTA EF
NIENTE DE CES
02/06/2010 
 PESQUISA PR

DIVERSO PROT

PESQUISA 03 A

 

TUADO EM 29/0

TUADO EM 29/0

TUADO EM 08/0

ROTOCOLIZADO
SSÃO PARCIAL

PECIAL PUB EM
PARCIAL PROT

ADA EM 09/10/2
SSÃO PARCIAL

ROTOCOLIZADO

ADA EM 11/05/2

OCOLIZADO EM

ROTOCOLIZADO
ÃÃO RELATËRIO

TUADO EM 28/0

TUADO EM 28/0

MUNICADO EM 

DUC ÁREA PU

TOCOLIZADO E

DUC ÁREA PU
SSÃO PARCIAL

SSÃO PARCIAL

TUADO EM 29/0

ADA EM 09/10/2

TOCOLIZADO E

ETUADO EM 02
SSÃO PARCIAL

ROTOCOLIZADO

TOCOLIZADO E

ANOS PUBL EM

01/2010 

01/2010 

01/2010 

O EM 31/05/201
L PROTOC EM 

M 14/09/2009 
OCOLIZADA EM

2009 
L PROTOC EM 

O EM 14/04/201

2010 

M 14/04/2010 

O EM 22/04/201
O FINAL EM 

01/2010 

01/2010 

18/03/2010 

B EM 19/10/200

EM 22/03/2010 

B EM 17/09/200
L PROTOC EM 

L PROTOC EM 

01/2010 

2009 

M 04/05/2009 

2/06/2009 
L PROTOC EM 

O EM 03/05/201

EM 26/04/2010 

M 01/06/2010 

SUBS

AR

CAL

CAL

0 DOL

CALCÁRI

A
M CALCÁRI

TA

CALCÁRI

0 CALCÁRI

CALCÁRI

GR

0 CALCÁRI

DOL

F

F

CAL

09 CAL

LIM

08 CAL

CALCÁRI

CALCÁRI

CAL

TA

CAL

CAL

CALCÁRI

0 CAL
DOLO

MINÉRIO

ILM

STÂNCIA 

RGILA 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

O CALCÍTICO 

AREIA 

O CALCÍTICO 

ALCO 

O CALCÍTICO 

O CALCÍTICO 

O CALCÍTICO 

RANITO 

O CALCÍTICO 

LOMITO 

FILITO 

FILITO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

MONITA 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

ALCO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 

O DE COBRE 

MENITA 

Deze

US

INDUS

FABRICAÇÃ

FABRICAÇÃ

INDUS
FABRICA

CIME
CONSTRUÇ

FABRICA
CIME

NÃO INFO
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

NÃO INFO
FABRICA

CIME
NÃO INFO

INDUS

INDUS
FABRICA

CIME
INDUS

FABRICA
CIME

NÃO INFO
FABRICA

CIME
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

NÃO INFO

NÃO INFO

INDUS
FABRICA

CIME
FABRICAÇÃ

INDUS

INDUS

embro/2011 

SO 

STRIAL 

ÃO DE CAL 

ÃO DE CAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÇÃO CIVIL 

AÇÃO DE 
ENTO 
ORMADO 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

ORMADO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ORMADO 
AÇÃO DE 
ENTO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

ORMADO 

ORMADO 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÃO DE CAL 

STRIAL 

STRIAL 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 
212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826496/2009 

826497/2009 

826172/2009 

826544/2009 

826545/2009 

826174/2010 

826776/2009 

826194/2010 

826022/1997 

826268/2003 

826733/1994 

826246/2009 

826536/2009 

826267/2003 

826700/2001 

826626/2008 

826648/2008 

826649/2008 

826138/2009 

826296/1997 

826031/1993 

826418/2008 

826411/2008 

826415/2008 

826439/2008 

826570/2008 

826350/2004 

826563/2003 

826362/1997 

826494/2009 

826546/2009 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

516,330 

643,890 

90,930 

322,880 

221,240 

674,890 

342,880 

265,930 

33,370 

607,490 

9,320 

4,200 

474,550 

651,910 

50,870 

20,850 

718,220 

573,680 

999,420 

21,710 

8,080 

16,550 

36,080 

234,040 

25,020 

156,660 

19,920 

53,400 

8,690 

277,650 

695,450 

                     

DA_ATI               

Á) F

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
REQ

AUTORIZA
REQ

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
REQ

AUTORIZA

REQUER

CONCE
REQ

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

          

                          

FASE ATUAL 

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

ESSÃO DE LAV
UERIMENTO D
PESQUISA 
AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

                          

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 
DE 

QUISA 
DE 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 
DE 

QUISA 

AVRA 

VRA 
DE 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

                           

NO

VOT

VOT

MI

VOT

VOT

VOT

PO

BENTO

IV

CAL C

VOT

VOT

VOT

VOT

J. P. MOC

INDÚSTRI

INDÚSTRIA E 

CAL C

INDÚSTRI

VOT

VOT

                          

OME DO TITULA

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

NERAÇÃO CAS

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

ALCION

AIRTO

J. J. M. MACED

MARCUS CO

LICAL INDUSTR

ONITA DO PARA

VONETE GRACI

MARCUS CO

CEM INDÚSTRIA

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

CELIM INDÚSTR

IA E COMÉRCIO

EZILDA FURQ

COMÉRCIO DE

MARCIO L

ALCION

MÁRIO ISSA

HOLCIM (B

CEM INDÚSTRIA

IA E COMÉRCIO

TORANTIM CIM

TORANTIM CIM

                   

AR DO PROCES

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

STELHANOS LT

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

NI SAVIO 

ON ALBA 

DO & CIA. LTDA

OSTA RIBEIRO 

RIAL DE CAL LT

ANÁ MINERAÇÃ

IETTI DE CAST

OSTA RIBEIRO 

A DE MINÉRIOS

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI

RIA DE CALCÁ

O DE CAL CAP

QUIM BEZERRA

E CAL CAMPES

OUCATELLI 

NI SAVIO 

AMU TAGUCHI 

BRASIL) S/A 

A DE MINÉRIOS

O DE CAL CAP

MENTOS BRASI

MENTOS BRASI
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SSO 

L S/A 

L S/A 

TDA 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

A. 

TDA. 

ÃO LTDA 

RO 

S LTDA. 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

L S/A 

RIO LTDA. 

IVARI LTDA 

A 

STRE LTDA-EPP

S LTDA. 

IVARI LTDA 

L S/A 

L S/A 

236

236

236

236

236

100 - 

3

100 - 

35

291 - 

285 

236

291 - 

291 - 

1

236

33

13

P 

236

36

3

236

6 - AUT PESQ/D

6 - AUT PESQ/D

6 - AUT PESQ/D

6 - AUT PESQ/D

6 - AUT PESQ/D

 REQ PESQ/RE

323 - AUT PESQ

 REQ PESQ/RE

50 - REQ LAV/R

 AUT PESQ/RE

 - AUT PESQ/G

264 - AUT P

6 - AUT PESQ/D

 AUT PESQ/RE

 AUT PESQ/RE

264 - AUT P

264 - AUT P
32 - REQ PESQ

6 - AUT PESQ/D

36 - REQ LAV/D

406 - CONC LA

35 - REQ PESQ

264 - AUT P

264 - AUT P

264 - AUT P

6 - AUT PESQ/D

227 - AUT PE

264 - AUT P

65 - REQ LAV/C

323 - AUT PESQ

6 - AUT PESQ/D

ÚLT

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

EQUERIMENTO

Q/ALVARÁ DE P

EQUERIMENTO

EQUERIMENTO

LATORIO PESQ

GUIA UTILIZAÇÃ

PESQ/PAGAME

DOCUMENTO D

LATORIO PESQ

LATORIO PESQ

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME
Q/PRORROGAÇ

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

AV/EDITAL IMIS

/CUMPRIMENT

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

DOCUMENTO D

ESQ/PAGAMEN

PESQ/PAGAME

CUMPRIMENTO

Q/ALVARÁ DE P

DOCUMENTO D

TIMO EVENTO 

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

 PESQUISA PR

PESQUISA 03 A

 PESQUISA PR

O LAVRA PROT

Q APROV C/RE

ÃO AUTORIZAD

ENTO TAH EFET

DIVERSO PROT

Q APROV C/RE

Q APROV C/RE

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET
ÇÃO PRAZO EX
21/05/2010 

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

SSÃO POSSE P

TO EXIGÊNCIA 

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

DIVERSO PROT

TO  MULTA EF

ENTO TAH EFET

O EXIGÊNCIA P

PESQUISA 03 A

DIVERSO PROT

 

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

ROTOCOLIZADO

ANOS PUBL EM

ROTOCOLIZADO

TOCOLIZADO E

DUC ÁREA PU

DA PUBLICADA 

TUADO EM 20/0

TOCOLIZADO E

DUC ÁREA PU

DUC ÁREA PU

TUADO EM 13/0

TUADO EM 13/0
XIGÊNCIA SOLI

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

UBLICADA EM 

PROTOCOLI E

TUADO EM 29/0

TUADO EM 26/0

TUADO EM 28/0

TOCOLIZADO E

ETUADO EM 24

TUADO EM 13/0

ROTOCOLIZ EM

ANOS PUBL EM

TOCOLIZADO E

EM 26/04/2010 

EM 26/04/2010 

EM 26/04/2010 

EM 26/04/2010 

EM 26/04/2010 

O EM 27/04/201

M 01/06/2010 

O EM 04/05/201

EM 09/12/2009 

B EM 14/01/201

 EM 26/05/2010

01/2010 

EM 26/04/2010 

B EM 14/01/201

B EM 14/01/201

07/2009 

07/2009 
CITADO EM 

EM 26/04/2010 

M 24/12/2009 

 14/05/2010 

M 22/10/2008 

01/2010 

01/2010 

07/2009 

EM 26/04/2010 

4/05/2010 

01/2010 

M 24/05/2010 

M 18/03/2010 

EM 26/04/2010 

SUBS

F

F

CALCÁRI

F

F

0 F

CAL

0 CALCÁRI

CAL

10 CA

 CAL

CALCÁRI

A

10 CA

10 CAL

F

AR

F

CAL
CAL

DOLO
CAL

CAL

CAL

F

AR

CALCÁRI

CAL

CAL

DOL

F

F

STÂNCIA 

FILITO 

FILITO 

O CALCÍTICO 

FILITO 

FILITO 

FILITO 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

AULIM 

LCÁRIO 

O CALCÍTICO 

AREIA 

AULIM 

LCÁRIO 

FILITO 

RGILA 

FILITO 

LCÁRIO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

FILITO 

RENITO 

O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 

LOMITO 

FILITO 

FILITO 

Deze

US

INDUS

INDUS
FABRICA

CIME
INDUS

INDUS

INDUS

FABRICAÇÃ

FABRICAÇÃ

NÃO INFO

INDUS

NÃO INFO
FABRICA

CIME
CONSTRUÇ

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS

INDUS
FABRICA

CIME
NÃO INFO

NÃO INFO

FABRICAÇÃ

FABRICAÇÃ

INDUS

CONSTRUÇ

FABRICAÇÃ

CONSTRUÇ

INDUS

NÃO INFO

INDUS

INDUS

embro/2011 

SO 

STRIAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

ÃO DE CAL 

ÃO DE CAL 

ORMADO 

STRIAL 

ORMADO 
AÇÃO DE 
ENTO 
ÇÃO CIVIL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 

STRIAL 
AÇÃO DE 
ENTO 
ORMADO 

ORMADO 

ÃO DE CAL 

ÃO DE CAL 

STRIAL 

ÇÃO CIVIL 

ÃO DE CAL 

ÇÃO CIVIL 

STRIAL 

ORMADO 

STRIAL 

STRIAL 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 
243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

826501/2009 

826093/2009 

5660/1960 

826042/2002 

826656/2001 

826489/2008 

826211/1998 

826413/2008 

826426/2008 

801731/1976 

805837/1977 

820643/1980 

826382/1998 

826383/1998 

826384/1998 

826385/1998 

826296/1997 

4758/1954 

826134/1989 

820817/1987 

300885/2009 

300695/2009 

826607/1995 

826536/2006 

300562/2009 

300625/2009 

300620/2009 

300622/2009 

300621/2009 

300623/2009 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

31,660 

43,810 

11,070 

149,010 

490,120 

168,230 

14,020 

142,030 

7,160 

204,000 

28,610 

144,410 

20,900 

41,980 

15,240 

30,500 

7,170 

10,370 

668,520 

52,780 

29,530 

429,650 

5,910 

2000,000 

332,590 

3,550 

0,000 

0,030 

0,050 

0,010 

                     

DA_ATI               

Á) F

AUTORIZA

AUTORIZA

CONCE

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

REQUER

AUTORIZA

AUTORIZA

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

 DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

          

                          

FASE ATUAL 

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

ESSÃO DE LAV

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

RIMENTO DE LA

AÇÃO DE PESQ

AÇÃO DE PESQ

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

                          

QUISA 

QUISA 

VRA 

QUISA 

QUISA 

QUISA 

AVRA 

QUISA 

QUISA 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

                           

NO

VOT

COOPE

MINE

MINE

CAL C

COLORMI

SOMIBR┴S SO

J. P. MOC
INCOGRAMAR

M

SEPAMAR SER

INDÚSTRI

CARNAV

                          

OME DO TITULA

TORANTIM CIM

RODRIGO 

ERLIT IND E CO

SERGIO PE

ERAÇÃO CERR

ERAÇÃO CERR

CAL MARU

MARCIO L

CEM INDÚSTRIA

INAS - COLORI

CAL NOD

OCIEDADE DE M

EZILDA FURQ

EZILDA FURQ

EZILDA FURQ

EZILDA FURQ

CELIM INDÚSTR
R INDÚSTRIAS 
MÁRMORES E G

ACO MINER

RRARIA PARAN

IA E COMÉRCIO

VALE RESOURC

                   

AR DO PROCES

MENTOS BRASI

NODARI ME 

OM DE CALCÁR

EDRO TOSIN 

RADOGRANDE 

RADOGRANDE 

UMBI LTDA. 

OUCATELLI 

A DE MINÉRIOS

FÝCIO E MINER

DARI LTDA. 

MINERAÇÃO B

QUIM BEZERRA

QUIM BEZERRA

QUIM BEZERRA

QUIM BEZERRA

RIA DE CALCÁ
REUNIDAS DE 
GRANITOS LTD

RAÇÃO LTDA. 

NAENSE DE MÁ

 

 
O DE CAL CAP

CES MINERAÇÃ
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SSO 

L S/A 

RIO LTDA 

 LTDA 

 LTDA 

S LTDA. 

RAÇÃO S/A 

RASILEIA LTDA

A 

A 

A 

A 

RIO LTDA. 
 EXT  ECOM DE
DA 

ÁRMORES LTDA

IVARI LTDA 

ÃO LTDA. 

236

4

291 - 

236

36

31

A. 

33
E 33

A 
180

180

180

1828

1828

1828

1828

6 - AUT PESQ/D

264 - AUT P
471 - CONC LAV

 AUT PESQ/RE

6 - AUT PESQ/D

209 - AUT PES

65 - REQ LAV/C

264 - AUT P

264 - AUT P

307 - DISPON

5 - DISPONIB/D

307 - DISPON

307 - DISPON

307 - DISPON

307 - DISPON

307 - DISPON

36 - REQ LAV/D

36 - REQ LAV/D

1805 - DISP

1806 - DISPO
02 - DISPONIB/Á

312 - DISPON

361 - R

312 - DISPON
02 - DISPONIB/Á

02 - DISPONIB/Á

8 - DISPONIB/ÁR

8 - DISPONIB/ÁR

8 - DISPONIB/ÁR

8 - DISPONIB/ÁR

ÚLT

DOCUMENTO D

PESQ/PAGAME
V/PRORROGAÇ

LATORIO PESQ

DOCUMENTO D

SQ/INICIO DE P

CUMPRIMENTO

PESQ/PAGAME

PESQ/PAGAME

IB/HABILIT EDI

DOCUMENTO D

IB/HABILIT EDI

IB/HABILIT EDI

IB/HABILIT EDI

IB/HABILIT EDI

IB/HABILIT EDI

DOCUMENTO D

DOCUMENTO D

PONIB/RECURS

ONIB/RECURSO
ÁREA DESCAR

NIB/HABILIT EDI

EQ LAV/EXIGÊ

NIB/HABILIT EDI
ÁREA DESCAR

ÁREA DESCAR

REA DESCART

REA DESCART

REA DESCART

REA DESCART

TIMO EVENTO 

DIVERSO PROT

ENTO TAH EFET
ÇÃO PRAZO EX
11/05/2010 

Q APROV C/RE

DIVERSO PROT

ESQUISA COM

O EXIGÊNCIA P

ENTO TAH EFET

ENTO TAH EFET

TAL DISPONIB

DIVERSO PROT

TAL DISPONIB

TAL DISPONIB

TAL DISPONIB

TAL DISPONIB

TAL DISPONIB

DIVERSO PROT

DIVERSO PROT

SO PROTOCOL

O NEGADO PUB
RTADA DISPON

30/03/2010 
ITAL DISPONIB

NCIA PUBLICA

ITAL DISPONIB
RTADA DISPON

19/03/2010 
RTADA DISPON

19/03/2010 
TADA LIBERADA

TADA LIBERADA

TADA LIBERADA

TADA LIBERADA

 

TOCOLIZADO E

TUADO EM 28/0
XIGÊNCIA CONC

DUC ÁREA PU

TOCOLIZADO E

MUNICADO EM 2

ROTOCOLIZ EM

TUADO EM 26/0

TUADO EM 27/0

 P/LAVRA EM 0

TOCOLIZADO E

 P/LAVRA EM 3

 P/LAVRA EM 2

 P/LAVRA EM 2

 P/LAVRA EM 2

 P/LAVRA EM 2

TOCOLIZADO E

TOCOLIZADO E

LIZADO EM 29/0

BLICADO EM 25
IB P/ PESQUISA

BI P/PESQ EM 1

ADA EM 02/10/2

BI P/PESQ EM 0
IB P/ PESQUISA

IB P/ PESQUISA

A PARA EDITAL

A PARA EDITAL

A PARA EDITAL

A PARA EDITAL

EM 26/04/2010 

01/2010 
CEDIDO EM 

B EM 08/09/200

EM 30/09/2009 

21/01/2010 

M 09/02/2010 

01/2010 

07/2009 

09/02/2007 

EM 20/03/2009 

30/07/2008 

24/08/2007 

24/08/2007 

24/08/2007 

24/08/2007 

M 24/12/2009 

M 20/11/2008 

06/2009 

5/03/2010 
A - EDITAL EM 

8/05/2010 

009 

08/12/2009 
A - EDITAL EM 

A - EDITAL EM 

L EM 09/09/2009

L EM 09/09/2009

L EM 09/09/2009

L EM 09/09/2009

SUBS

F

CAL

MÁR

09 CAL

FO

CALCÁRI

ÁGUA

F
CAL

DOLO
CAL

DOL

GR

DOL

DOL

DOL

DOL
CAL

DOLO
CAL
CAL

DOLO
MÁR

 DAD
CADA

DAD
CADA

DOL

MINÉRIO
 DAD

CADA
 DAD

CADA
9 DAD

CADA
9 DAD

CADA
9 DAD

CADA
9 DAD

CADA

STÂNCIA 

FILITO 

LCÁRIO 

RMORE 

LCÁRIO 

SFATO 

O CALCÍTICO 

A MINERAL 

FILITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 

LOMITO 

RANITO 

LOMITO 

LOMITO 

LOMITO 

LOMITO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
LCÁRIO 
LCÁRIO 
OMÍTICO 
RMORE 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
LOMITO 

O DE COBRE 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 

Deze

US

INDUS

FABRICAÇÃ

NÃO INFO

INDUS

FERTILIZ

FABRICAÇÃ

NÃO INFO

INDUS

FABRICAÇÃ

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO

NÃO INFO
DADO

CADAST
DADO

CADAST
NÃO INFO

INDUS
DADO

CADAST
DADO

CADAST
DADO

CADAST
DADO

CADAST
DADO

CADAST
DADO

CADAST

embro/2011 

SO 

STRIAL 

ÃO DE CAL 

ORMADO 

STRIAL 

ZANTES 

ÃO DE CAL 

ORMADO 

STRIAL 

ÃO DE CAL 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 

ORMADO 
O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 
ORMADO 

STRIAL 
O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 



PLANO DIR
Município 

 

P02 ‐ AVA

 
 

Nº 
REF. 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

 

RETOR MUNICI
de Rio Branco 

LIAÇÃO TEMÁT

PROCESSO 

300619/2009 

301319/2009 

301320/2009 

301321/2009 

301309/2009 

301310/2009 

301311/2009 

301312/2009 

826277/2006 

826025/2009 

826063/1989 

300491/2010 

300490/2010 

300489/2010 

IPAL                
do Sul – PR  

TICA INTEGRAD

ÁREA (HÁ

0,020 

94,840 

0,010 

51,210 

298,110 

45,200 

41,840 

251,920 

878,990 

561,260 

261,030 

12,340 

1,000 

55,380 

                     

DA_ATI               

Á) F

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

          

                          

FASE ATUAL 

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

SPONIBILIDADE

                          

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

                           

NO

FU

CCB - C

                          

OME DO TITULA

URQUIM BEZE

CIMPOR CIMEN

MINERAÇÃO 

                   

AR DO PROCES

 

 

 

 

 

 

 

 
RRA & CIA. LTD

NTOS DO BRAS

 CAJUEL LTDA 

 

 

 

 
328 
 

SSO 

DA. 

SIL LTDA 

 

1828
180

180

180

180

180

180

13

13

33

1828

1828

1828

8 - DISPONIB/ÁR
02 - DISPONIB/Á

1827 - DISPO
02 - DISPONIB/Á

02 - DISPONIB/Á

02 - DISPONIB/Á

02 - DISPONIB/Á

02 - DISPONIB/Á

341 - AUT PESQ

341 - AUT PESQ

36 - REQ LAV/D

8 - DISPONIB/ÁR

8 - DISPONIB/ÁR

8 - DISPONIB/ÁR

ÚLT

REA DESCART
ÁREA DESCAR

ONIB/ÁREA DES
ÁREA DESCAR

ÁREA DESCAR

ÁREA DESCAR

ÁREA DESCAR

ÁREA DESCAR

Q/ÁREA DISPON

Q/ÁREA DISPON

DOCUMENTO D

REA DESCART

REA DESCART

REA DESCART

TIMO EVENTO 

TADA LIBERADA
RTADA DISPON

23/04/2010 
SCARTADA EM 
RTADA DISPON

23/04/2010 
RTADA DISPON

23/04/2010 
RTADA DISPON

23/04/2010 
RTADA DISPON

23/04/2010 
RTADA DISPON

23/04/2010 
NIBILIDADE PA
24/02/2010 
NIBILIDADE PA
24/02/2010 

DIVERSO PROT

TADA LIBERADA

TADA LIBERADA

TADA LIBERADA

 

A PARA EDITAL
IB P/ PESQUISA

 ESTUDO EM 0
IB P/ PESQUISA

IB P/ PESQUISA

IB P/ PESQUISA

IB P/ PESQUISA

IB P/ PESQUISA

ARA PESQUISA 

ARA PESQUISA 

TOCOLIZADO E

A PARA EDITAL

A PARA EDITAL

A PARA EDITAL

L EM 09/09/2009
A - EDITAL EM 

8/12/2009 
A - EDITAL EM 

A - EDITAL EM 

A - EDITAL EM 

A - EDITAL EM 

A - EDITAL EM 

 - EDITAL EM 

 - EDITAL EM 

M 04/05/2009 

L EM 20/05/2010

L EM 20/05/2010

L EM 20/05/2010

SUBS

9 DAD
CADA

 DAD
CADA

DAD
CADA

 DAD
CADA

 DAD
CADA

 DAD
CADA

 DAD
CADA

 DAD
CADA

CALCÁRI

CAL

CAL

0 DAD
CADA

0 DAD
CADA

0 DAD
CADA

STÂNCIA 

DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
O CALCÍTICO 

LCÁRIO 

LCÁRIO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 
DO NÃO 
ASTRADO 

Deze

US

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST

DADO
CADAST
INDUS

INDUS

NÃO INFO
DADO

CADAST
DADO

CADAST
DADO

CADAST

embro/2011 

SO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

STRIAL 

STRIAL 

ORMADO 
O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 

O NÃO 
TRADO 
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AAANNNEEEXXXOOO   222      ---   QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   DDDOOOSSS   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOOSSS   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS   

1.1 Qual foi a ultima atualização da Lei de estrutura administrativa. (Anexar cópia em papel e/ou cópia digital) 
1.2 A prefeitura municipal tem um Organograma atualizado com a representação de todos os órgãos funcionais? Em caso 
de existência favor anexar uma cópia papel e/ou cópia digital. 
1.3 Em relação aos procedimentos de gestão administrativa interna, na prefeitura, existe a realização de  encontro 
periódicos entre o prefeito, secretários e assessores. Em caso afirmativo, como é feito o registro dessas discussões, 
acompanhamento das decisões, e em que periodicidade as reuniões acontecem e qual  finalidade dessas discussões ? 
1.4 Com relação a comunidade local qual a periodicidade e finalidade de reuniões com as organizações de bairros,  
diligentes empresariais, sociedade organizada, audiências publicas? 

 
1. ANÁLISE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 
Sinalizar a existência das variáveis abaixo: 

Identificação de Banco de Dados 
(Informatizados) Fornecedor Nome do Sistema 

Utilizado (*) 
Valor de Manutenção Mensal 

(R$ 1,00) (**) 
Cadastro de alvarás     
Cadastro de funcionários     
Cadastro de ISS     
Cadastro e ou banco de dados da educação     
Cadastro e ou banco de dados de patrimônio     
Cadastro e ou banco de dados de saúde     
Cadastro imobiliário IPTU     
Contabilidade     
Controle da execução orçamentária     
Folha de pagamento     
Outros sistemas (***)    
Nota: (*) Informar o nome do sistema utilizado, caso de existência. 
         (**) Informar qual o custo mensal e/ou não existe custo 
         (***) Informar se faz uso de outros sistemas não mencionados na tabela acima. 
 
2. LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Relacionar a quantidade dos equipamentos de informática em cada área de atuação: 

Órgão 

Co
mp

uta
do

re
s 

Im
pr

es
so

ra
s 

Gr
av

ad
or

 C
D 

Sc
an

ne
r 

Le
ito

r C
ód

igo
 de

 
Ba

rra
 

      
      
      
OBS: para acrescentar novas linhas clicar na tecla  “TAB” 
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Questionário complementar: 
3.1. A Prefeitura faz uso de Software livre: 

(  ) Sim, quais:______________________________________________________________ 
(  ) Não 

3.2. A Prefeitura atua em rede (on-line) com sua estrutura administrativa? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

3.3. A Prefeitura possui site oficial? 
(  ) Sim. Desde: ____/____/_______ 
(  ) Não 

3.4. Quais as informações e recursos disponibilizados no site oficial da Prefeitura? 
_____________________________________________________________ 
 

3. CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO 
Variáveis ____/_____ 

Cadastro Imobiliário existência (sim ou não)   

Número de unidades prediais cadastradas   

Número de unidades territoriais cadastradas   

Unidades prediais e territoriais cadastradas separadamente ou em conjunto   

OBS: Inserir a atualização mais recente destas informações identificando o mês e ano a que se refere. 
 
4. CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
Consórcio Intermunicipal  ___/____ 
Consórcio para coleta de lixo    
Consórcio para aquisição ou uso de máquinas e equipamentos    

Consórcio para atendimento na área de educação    
Consórcio para atendimento na área de saúde    
Consórcio para coleta de lixo especial    
Consórcio para coleta seletiva de lixo    
Consórcio para habitação    
Consórcio para limpeza urbana    
Consórcio para processamentos de dados    
Consórcio para reciclagem de lixo    
Consórcio para remoção de entulhos    
Consórcio para serviços de abastecimento de águas    

Consórcio para serviços de esgotamento sanitário    
Consórcio para tratamento ou disposição final do lixo    
Número de consórcios na área da saúde   
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Consórcio Intermunicipal  ___/____ 
Participação de recursos financeiros do Estado ou do Governo Federal de Consórcios de Saúde   

Outros – Quais?  

OBS: * Inserir a atualização mais recente destas informações identificando o mês e ano a que se refere. 
 

5. TERCEIRIZAÇÃO 
Terceirização _____/_______ 
Coleta de lixo domiciliar   
Coleta de lixo hospitalar   
Coleta de lixo industrial   
Contabilidade   
Limpeza dos prédios da administração municipal   
Manutenção de estradas ou vias urbanas   
Obras civis   
Processamento de dados   
Segurança dos prédios da administração municipal   
Serviço de abastecimento de água   
Serviço de esgotamento sanitário   
Serviço de advocacia   
Outros serviços. Quais?  
OBS: * Inserir a atualização mais recente destas informações identificando o mês e ano a que se refere. 

 
6. INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL 
Nível de Inadimplência ____/_____ 

Inadimplência em relação à arrecadação do ISS (%).   
Inadimplência em relação à arrecadação do IPTU (%).   
Inadimplência em relação à arrecadação do ITBI (%).   

Quantidade de instituições com o Alvará vencido.   

OBS: Inserir a atualização mais recente destas informações identificando o mês e ano a que se refere. 
 

Questionário complementar: 
4.1. A Prefeitura possui um programa de incentivos para o contribuinte manter o pagamento de tributos em dia? 

(  ) Sim, quais?______________________________________________________________ 
(  ) Não 

 
4.2. A Prefeitura possui um programa de incentivos para o contribuinte quitar os seus débitos? 

(  ) Sim, quais?______________________________________________________________ 
(  ) Não 

 
 
7. BASE TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 
As planilhas a seguir deverão ser preenchidas por completo. Os dados serão utilizados para caracterizar a situação das 
contas públicas do Município identificando as ações necessárias para otimização dos recursos do tesouro municipal. 
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7.1 Receitas Arrecadadas e Estimadas 
 RECEITAS 2009  

Arrecadada 
2010 

Arrecadada 
2011 

Estimada 
RECEITAS CORRENTES 
   Receita Tributária 
      IPTU 
      IRRF 
      ITBI 
      ISS 
      Taxas 
      Contribuição de Melhoria 
   Receita de Contribuições 
   Receita Patrimonial 
   Receita Agropecuária 
   Receita Industrial 
   Receita de Serviços 
      Serviços de Saúde 
      Outros 
   Transferências Correntes 
      Da União 
         Cota-parte FPM 
         Cota-parte ITR 
         Cota-parte IPI 
         Desoneração - LC 87/96 
         Transferências SUS 
         Transferências FNAS 
         Transferências FNDE 
         Outras Transferências 
      Da Estado 
         Cota-parte ICMS 
         Cota-parte IPVA 
         Cota-parte IPI Exportação 
         Salário-Educação 
         Outras Transferências 
      Multigovernamentais 
         Transferências FUNDEF 
      Transferências de Convênios 
      Outras Transferências 
   Outras Receitas Correntes 
    
RECEITAS DE CAPITAL 
   Operações de Crédito 
   Alienação de Bens 
   Amortização de Empréstimos 
   Transferências de Capital 
   Outras Receitas de Capital 
 
DEDUÇÕES DA RECEITA / FUNDEF 

   

Total    
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010... 
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7.2 Despesas Realizadas e Estimadas por Grupo 
 DESPESAS 2009  

Realizada 
2010 

Realizada 
2011 

Estimada 
DESPESAS CORRENTES 
    Pessoal e Encargos Sociais 
    Juros e Encargos da Dívida 
    Outras Despesas Correntes 
        Material de Consumo 
        Serviços de Consultoria 
        Outros Serviços de Terceiros – P. Física 
        Locação de Mão-de-Obra 
        Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 
        Sentenças Judiciais 
        Despesas de Exercícios Anteriores 
        Outras despesas 
DESPESAS DE CAPITAL 
    Investimentos 
        Obras e Instalações 
        Equipamentos e Material Permanente  
        Outros investimentos 
    Inversões Financeiras 
    Amortização da Dívida 
 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

   

Total    
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010... 
 
7.3 Despesas Realizadas e Estimadas Por Função de Governo 
 DESPESAS 2009  

Realizada 
2010 

Realizada 
2011 

Estimada 
01 – LEGISLATIVA  
02 – JUDICIÁRIA 
03 – ESSENCIAL À JUSTIÇA 
04 – ADMINISTRAÇÃO 
05 – DEFESA NACIONAL 
06 – SEGURANÇA PÚBLICA 
07 – RELAÇÕES EXTERIORES 
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 
10 – SAÚDE 
11 – TRABALHO 
12 – EDUCAÇÃO 
13 – CULTURA 
14 – DIREITOS DA CIDADANIA 
15 – URBANISMO 
16 – HABITAÇÃO 
17 – SANEAMENTO 
18 – GESTÃO AMBIENTAL 
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
20 – AGRICULTURA 
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 
22 – INDÚSTRIA 
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 
24 – COMUNICAÇÕES 
25 – ENERGIA 
26 – TRANSPORTE 
27 – DESPORTO E LAZER 
28 – ENCARGOS ESPECIAIS 
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

   

Total    
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010... 
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7.4 Resultados e Metas Fiscais 
 ITEM 2009  

Realizada 
2010 

Realizada 
2011 

Estimada 
Resultado Orçamentário  
Resultado Primário 
RCL – Receita Corrente Líquida 
Despesas com Pessoal e Encargos 
Despesas com Saúde 
Despesas com Educação 
Despesas com Serviços da Dívida (juros, correção e 
amortizações) 
Disponibilidades Financeiras 
Dívida Flutuante: 
    - Restos a Pagar 
    - Antecipação da Receita Orçamentária ARO 
    - Outras dívidas 
Dívida Fundada: 
    - Interna 
    - Externa 

   

Total    
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010... 
 
7.5 Cronograma de Desembolsos Financeiros 

Contratos e Objetos  
Financiados 

Cronograma Saldo da 
Dívida 

Juros e Correção 
da Dívida 

Amortizaçã
o da Dívida 

Desembolso 
Total 

Contrato XXX - CEF Em 2006 
Em 2007 
Em 2008 
Em 2009 
Em 2010 
Em 2011 
Em 2012 
Em 2013 
Em 2014 
Em 2015 

    

Contrato YYY - BNDES Em 2006 
Em 2007 
Em 2008 
Em 2009 
Em 2010 
Em 2011 
Em 2012 
Em 2013 
Em 2014 
Em 2015 

    

Total      
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010,  ... 
 
7.6 Projetos em Andamento 

DESCRIÇÃO DOS 
PROJETOS 

Fonte de 
Recurso 

Investimento 
Total 

Valor Já Realizado Início Término 

 
 

     

Total      
Fonte: Sempre colocar a fonte dos dados coletados seguida do ano exemplo: Balanço de 2009, 2010,  ... 
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8. RECURSOS HUMANOS 
Composição do Quadro Pessoal da Administração Direta ______/2010 

Total de funcionários ativos da administração direta  
Composição do Quadro Pessoal da Administração Indireta ______/2010 

Total de funcionários ativos da administração indireta  
Funcionários Inativos ______/2010 
Instituto ou Fundo Municipal de Previdência para os funcionários da prefeitura?  
Total de aposentados  
Total de pensionistas  
Nível de Escolaridade dos Funcionários Ativos da Administração Direta  ______/2010 

Ensino Fundamental  
Ensino Médio   
Ensino Superior   
Total de funcionários   
Vagas para Cargos Efetivos na Prefeitura ______/2010 

Número de vagas existentes   
Número de vagas ocupadas  
Número de vagas necessárias  
Vagas para Cargos Comissionados na Prefeitura ______/2010 
Número de vagas existentes   
Número de vagas ocupadas   
Número de vagas necessárias  
 
Questionário complementar: 

8.1. A prefeitura dispõe de Regime Jurídico Único para os Servidores Municipais? 
(   ) Sim (anexar cópia da legislação pertinente) 
(   ) Não  

8.2. A prefeitura dispõe de um Plano de Cargos e Salários que contemple todos os servidores municipais? 
(   ) Sim.(anexar cópia da legislação pertinente) 
(   ) Não 

8.3.  A prefeitura utiliza sistema de avaliação de desempenho para progressão funcional? 
(   ) Sim.(anexar cópia do instrumento de avaliação) 
Como ocorre?____________________________________________________ 
Qual a Periodicidade?______________________________________________ 
(   ) Não 

8.4. A prefeitura atua com programa de capacitação de seus funcionários? 
(   ) Sim (anexar cópia do documento regulador - caso tenha sido formalizado) 
Como ocorre?______________________________________________ 
(   ) Não  

8.5. A prefeitura realiza levantamento das necessidades de treinamento do quadro de pessoal para adequação de 
suas atividades? 
(  ) Sim. Como isto ocorre?_____________________________________________________ 
(  ) Não 

8.6. A prefeitura já realizou o mapeamento de competências de seus funcionários? 
(   ) Sim. Quando ocorreu ultima atualização ____________________________ 
(...) Está realizando 
(   ) Nunca realizou 
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9. ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
Favor informar a Lei que instituí os Conselhos e Fundos  municipais: 

Áreas: 
Lei de criação (*): 

Conselho Municipal   Fundo Municipal 
Política Urbana ou Desenvolvimento Urbano       
Promoção do Desenvolvimento Econômico       
Assistência Social       
Cultura       
Direito das Crianças e Adolescentes       
Educação       
Emprego e Trabalho       
Habitação       
Meio Ambiente       
Saúde       
Transporte       
Turismo       

Outras Áreas não citadas:    
    
    
(*) Anexar as Legislações referentes à criação e alterações dos Conselhos Municipais 
OBS: para acrescentar novas linhas clicar na linha e clicar “TAB” 
 
De acordo com a existência dos Conselhos citados acima, favor informar o envolvimento/participação desses na elaboração 
de políticas públicas. 

Conselhos Municipais 
 

Descreva qual o nível de envolvimento 
dos Conselhos na Formulação de 
Políticas Públicas do Município. 

Quantidade 
de 

Conselheiros 

Periodicidade 
de Reuniões 

      

    

OBS: para acrescentar novas linhas clicar na linha e clicar “TAB” 
 
Favor citar o envolvimento e/ou participação da Comunidade Organizada: 

Demais Organizações Comunitárias 
(associações, lideranças da comunidade, 

sindicatos etc.) 

Breve descrição da participação 
da organização no planejamento 

e execução municipal 

Quantidade Área de Atuação 

      

    

OBS: para acrescentar novas linhas clicar na linha e clicar “TAB” 
 
Questionário complementar: 
9.1. A prefeitura mantém reuniões periódicas com a comunidade organizada? 

(   ) Sim:  Periodicidade:___________________________________________ 
(   ) Não existe. 

      9.2 Existe no município o Fórum de Desenvolvimento Local?  
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Em caso afirmativo, favor informar: a data de criação, entidades envolvidas, periodicidade de reuniões, objetivos a atingir e 
ou outra informação que julgar necessário. 

 
10. DOCUMENTOS E LEGISLAÇÕES 
A seguir, apresenta-se uma relação de documentos e legislações que deverão ser fornecidas (cópia em papel ou arquivo 
eletrônico) à equipe da Ecotécnica que está elaborando o PDM. 

Documentos e Informações Existência (Sim 
ou Não) 

Lei Orgânica Municipal da Cidade e Regulamentações  
Lei Municipal que dispõe sobre o Uso do Solo  
Lei Municipal que dispõe sobre o Parcelamento do Solo  
Lei Municipal que dispõe sobre o Sistema Viário  
Leis Municipais que dispõe sobre o Perímetro Urbano e a Expansão Urbana  
Lei Municipal que dispõe sobre o Código de Edificações e Obras  
Lei Municipal que dispõe sobre o Código de Posturas  
Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa  
Lei Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno  
Lei Municipal que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores  
Lei Municipal que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários  
Leis e Decretos Municipais que criam e regulam os Fundos Municipais  
Leis e Decretos Municipais que criam e regulam os Conselhos Municipais  
Lei Municipal que dispõe sobre o Código Tributário do Município (incluem leis, decretos e portarias 
específicas) 

 

Plano de Governo (proposta eleitoral; plano de 100 dias; plano de 12 meses; etc)  
Planos Plurianuais 2006-2009 (com todos anexos de prioridades e metas fiscais)  
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007 (com todos anexos de prioridades e de metas fiscais)  
Lei Orçamentária Anual de 2007 (com anexo 1 consolidado da Prefeitura)  
Organograma Atual da Prefeitura  
Plano de Obras, planos operacionais e/ou outros instrumentos utilizados pela prefeitura na 
administração da cidade. 

 

Plano Diretor de Informática - PDI.  
Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal que disponham sobre Uso e Ocupação do 
Solo, Planejamento Público, Posturas e Obras e demais temas de relevância. (*) 

 

Decretos municipais disponham sobre Uso e Ocupação do Solo, Planejamento Público, Posturas e 
Obras e demais temas de relevância. (*) 

 

Legislações Estaduais que se vinculam ao Município.  
(*) Compreende todas as legislações do Município, as alterações, decretos, regulamentações, principalmente as que se relacionam com meio ambiente, 
recursos naturais, uso e ocupação do solo urbano e rural, infra-estrutura e serviços urbanos e regionais; paisagem, serviços sociais, habitação, setores 
produtivos, turismo, emprego e renda, administração pública, base tributária e financeira, recursos humanos, organização comunitária, leis que alteram as 
leis anteriores. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 




