
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Plano
Diretor

Municipal

Plano
Diretor

Municipal

Rio Branco do Sul

P03 - Diretrizes e Proposições



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

CARLOS ALBERTO RICHA Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI Secretário

JAMIL ABDANUR JUNIOR Diretor Geral

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI Superintendente

ROBERTO DIMAS VASCONCELLOS DEL SANTORO Superintendente Executivo

IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA Diretor de Administração e Finanças

JERONIMO PAULO DA CUNHA PIMENTEL DE MEIRA Coordenador de Projetos

MONICA SOARES VIEIRA Coordenadora de Operações

JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK Coordenador ER Maringá

LUIZ FERNANDO SALOMON PINTO Coordenador ER Ponta Grossa

VICTOR VOLPI JUNIOR Coordenador ER Região Metropolitana e Litoral

JOÃO ANDRÉ SAROLLI Coordenador ER Cascavel

ANNA CAROLINA SILVESTRI Coordenadora ER Guarapuava

JOSE RICARDO MATTOS DO AMARAL Coordenador ER Londrina

Prefeito

EMERSON SANTO STRESSER



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2010

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010

DEZEMBRO/2011

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Plano
Diretor

Municipal

Plano
Diretor

Municipal

Rio Branco do Sul



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

i 

  
 

  

CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO//SSUUPPEERRVVIISSÃÃOO  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

Rua Horacy Santos, nº 222 

CEP: 83.540-000     Rio Branco do Sul - PR   

Site: http://www.riobrancodosul.pr.gov.br/ 

CNPJ: 76.105.576/0001-85 

  

Prefeito Municipal – Emerson Santo Stresser 

 

 

SSUUPPEERRVVIISSÃÃOO  

  

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE 

Diretoria de Operações 

 

Fernando Domingues Caetano. Analista de Desenvolvimento Municipal – Arquiteto e Urbanista    

  

  

 

EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  

 

ECOTÉCNICA – TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. 

Rua José Fabiano Barcik, 406. Bairro Cajuru.  

CEP: 82.940-050 – Curitiba – Paraná 

E-mail: etc@ecotecnica.com.br 

Fone/fax: (0*41) 3026-8639 / 3026-8641 / cel: 9934-3334 

 

CNPJ: 02.610.553/0001-91 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

ii 

  
 

 

EEqquuiippee  TTééccnniiccaa  ddaa  CCoonnssuullttoorriiaa  EECCOOTTÉÉCCNNIICCAA  

 

 

Coordenação Geral            Esp. Arquiteta e Urbanista Sandra Mayumi Nakamura    CREA-PR 33.072/D 

Coordenação Adjunta                   Esp. Arquiteta e Urbanista Vanessa B. Fernandes          CREA-PR 70.332/D  

Coordenação Técnica                   Arquiteta e Urbanista Nara Yumi Fujii     CREA-PR 103.063/D 

 

Arquiteto e Urbanista  Walter Gustavo Linzmayer   CREA-PR 73.015/D 

Biólogo    Luiz Gustavo Andreguetto    CRBio-PR 50.593-7/D 

Economista   Elisabete Tiemi Arazaki     CORECON-PR 4963-8 

Eng. Ambiental   Leana Carolina Ferreira    CREA-PR 108.577/D 

Eng. Civil / Sanitarista  Nilo Aihara     CREA-PR 8.040/D 

Geólogo     Marcelus Vinícius Klinguelfus Borges  CREA-PR 32.742-D 

Advogada Esp.   Lúcia B. de Camargo Blicharski   OAB-PR 37.951 

 

 

Acadêmica em Arquitetura e Urbanismo     Erika Naomi Fukunishi 

Acadêmico em Engenharia Civil      Murilo Santiago Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

iii 

  
 

  

EEqquuiippee  TTééccnniiccaa  MMuunniicciippaall  ddoo  PPDDMM  

 (Decreto Municipal nº. 3.811/2010) 

  

  

  

  

Coordenador Municipal .................................................................................................. João Roberto Costa Rosa 
Vice-coordenador Municipal ............................................................................................................. Araslei Cumin 
 
Membros:  
 
Secretaria ................................................................................................................................. Técnico (Suplente) 
Secretaria Mun. de Educação ......................................................... Merina Aparecida Tosto Costa (Aderico Geffer) 
Secretaria Mun. de Saúde .................................................... Maria de Fátima Souza de Sant’Ana (José Ari Nunes) 
Secretaria Mun. de Agricultura .......................................................................... Olivirde Matias (Alexandre Selinski) 
Secretaria Mun. de Meio Ambiente ........................................................... Leandro Petry (Amauri Ribeiro de Cristo) 
Secretaria Mun. de Governo .................................................................... Paulo Samir Costa (Edson José Stresser) 
 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

iv 

  
 

CCoommiissssããoo  ddee  AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddee  EEllaabboorraaççããoo  ddoo  PPDDMM  

 

 
 

(Decreto Municipal nº. 3.864/2010 de 30 de Abril de 2010) 

 

 
 
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO .......................................................................TITULAR (SUPLENTE) 
 
Poder Legislativo ...................................................................... Ariel Ribeiro de Cristo (Pedro Proença dos Santos) 
Escolas Municipais e Estaduais ................................................ Alessandra Aparecida Rosar (Rosilda Maria Costa) 
 
 
 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA ............................................TITULAR (SUPLENTE) 
 
Associação dos Moradores do Bairro Mina de Ferro ........................... Paulo Cézar da Luz (Terezinha N. Fiorense) 
Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio ..................................................... Orlei Matias (João Stresser) 
Associação dos Moradores e Amigos da Vila Abrão - AMAVA ........................ Eros Vaz Coutinho (Carlos da Silva) 
Votorantim Cimentos Brasil S/A ....................................................... Mauro Sérgio Polli (Janderson Barros Teixeira) 
Defesa Civil. ......................................................................  Mauricio José dos Santos Vaz (Rangel Campos Souza) 
Sanepar. ..................................................................................................  Eliane Tadra Kiel (Denilson Sauer Belão) 
Conselho Agrícola. .........................................................................................  Air Pinheiro da Luz (Daniel Stresser) 
Associação Comercial. ....................................................................... Lidia Rogéria Moura Miranda (Márcia Bedim) 
Indústria e Mineração. ....................................................................  Manueu Isalino Cardoso (João Gabriel Nazari) 
Associação O Bom Samaritano. .......................................................................  Eloir Bueno (Ezequiel Camilo Leite) 
Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com integração Solidária - Cresol. ................. Joaquim Gregório Rausis  

         (Sergio Roberto Fiorense) 
Representação Comunidade Evangélica. ............................................  Eloir dos Santos (Wanderley José da Silva) 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

v 

  
 

 

AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Apresentam-se aqui neste documento as Diretrizes e Proposições referentes ao Produto - P03 componente 

do Plano Diretor Municipal - PDM de Rio Branco do Sul, executado pela empresa 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. 

O Produto anterior entregue – P02 Avaliação Temática Integrada - apresentou em sua análise geral as 

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades presentes no município de Rio Branco do Sul resultantes da 

segunda oficina de capacitação e primeira audiência pública. Com base nessas informações adicionadas aos 

debates promovidos com a Equipe Técnica Municipal, Comissão de Acompanhamento de Elaboração do PDM e 

com a comunidade em geral, por meio da terceira oficina de capacitação, segunda audiência pública e reuniões 

técnicas, onde foram discutidas questões do diagnóstico de Rio Branco do Sul foram iniciadas as discussões 

sobre os eixos e diretrizes, para a promoção do desenvolvimento municipal e alguns esboços para a ordenação 

do território.  

Este produto – P03 Diretrizes e Proposições - tem, no entanto, o propósito de organizar as decisões e os 

resultados das discussões, estruturando eixos de desenvolvimento do município e dentro de cada eixo, 

propostas e ações específicas. 

Todo esse processo de intervenção e concepção direta de diretrizes e proposições pelos membros das equipes 

participantes deste Plano Diretor Municipal referenciam o que é proposto no ESTATUTO DA CIDADE do ano de 

2001, bem como pelo Termo de Referência e pela própria filosofia de trabalho.  

Este produto será objeto de apreciação pelos profissionais da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 

especialmente dos integrantes da Equipe Técnica; pela comunidade em geral; pelos integrantes da Comissão de 

Acompanhamento e pelos órgãos afins, em especial o PARANACIDADE e COMEC.  
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IAP Instituto Ambiental do Paraná 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 

ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MINEROPAR Minerais do Paraná S.A. 

PDM Plano Diretor Municipal  

PLHIS Plano de Habitação de Interesse Social 

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PSH Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

RL Reserva Legal 
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RPPN Reserva Particular de Patrimônio Natural  

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 

SEAB Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná 

SECS Setor Especial de Comércio e Serviços 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

ZAM Zona de Atividade Mineral 

ZCOO Zona Consolidada de Ocupação Orientada 

ZCRO Zona Consolidada de Restrição à Ocupação 

ZIS Zona de Indústria e Serviços 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social 

ZEP Zona Especial de Parque 

ZPFV Zona de Preservação de Fundo de Vale 

ZROO Zona Residencial de Ocupação Orientada 

ZRRO Zona Residencial de Restrição á Ocupação 
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111   IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

A presente etapa de trabalho denominada P03 Diretrizes e Proposições, discorre sobre os principais eixos de 

desenvolvimento municipal e suas principais diretrizes. Propõe ainda direcionar as áreas de intervenções 

prioritárias, proposições para o ordenamento do solo municipal e urbano e uma breve fundamentação para o 

P05 – Plano de Ações e Investimentos, a ser desenvolvido, por meio de propostas de ações específicas 

vinculadas aos eixos de desenvolvimento, aqui estabelecidos.  

Rio Branco do Sul apresenta diversas particularidades que envolvem acima de tudo o seu principal 

condicionante ambiental, visto que o município está situado sobre frágil terreno cárstico e apresenta grande 

potencial minerário em todo o seu território. Desta forma tanto suas deficiências quanto suas potencialidades são 

ressaltadas. Ressalta-se ainda a existência do Decreto Estadual nº 3411, de 2008 que definiu Áreas de 

Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região Metropolitana de Curitiba, sendo delimitada a 

área limite do Carste onde está situada grande parte da sede urbana de Rio Branco do Sul. Paralelamente o 

município carece de investimentos em políticas públicas voltadas à infraestrutura, saneamento básico, saúde 

pública, educação, segurança entre outros diversos aspectos, como a questão habitacional e ambiental. Sabe-se 

também que as peculiaridades do município podem se tornar grandes potencialidades se exploradas de maneira 

consciente, de forma a alavancar seu desenvolvimento sócioeconômico. Portanto, Rio Branco do Sul possui 

grande potencial turístico, minerário, possibilidades de desenvolvimento da agricultura familiar concomitante ao 

turismo rural, dentre outros. 

Cabe enfatizar que os eixos e diretrizes, aqui propostos, representam o que se almeja para o desenvolvimento 

de Rio Branco do Sul. Não obstante, o suporte administrativo para o alcance de tais objetivos é crucial, se não 

essencial, para que a implantação deste PDM e os caminhos definidos por este sejam trilhados. As questões da 

readequação administrativa, aqui denominadas atividades-meio, serão objeto do próximo produto (P04A – 

Processo de Planejamento e Gestão Municipal), quer pela importância apresentada, quer por merecerem estar 

explicitadas com outras questões afins.  
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222   EEE IIIXXXOOOSSS   DDDEEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   

Visando estabelecer os temas prioritários para o desenvolvimento do município de Rio Branco do Sul, foram 

definidos eixos de desenvolvimento, que nada mais são do que temas estratégicos para alavancar o 

desenvolvimento do município. Estes foram definidos em conformidade com o documento do Ministério das 

Cidades (2005), que afirma: “De nada adianta um Plano Diretor Municipal tratar de dezenas de aspectos da 

cidade e não ter capacidade para intervir sobre eles. Portanto, é importante trabalhar com perspectiva 

estratégica, selecionando temas e questões cruciais para a cidade e que, se enfrentadas rapidamente e com 

eficácia, podem redefinir o destino da cidade”.  

Os eixos de desenvolvimento foram formulados com base na análise sistêmica dos fatores determinantes do 

município de Rio Branco do Sul e suas condicionantes, deficiências e potencialidades, e são norteados por 

Diretrizes com o objetivo de direcionar ações estratégicas a serem prioritariamente efetivadas para o 

desenvolvimento municipal. Portanto, intrínseco a cada eixo correspondem diretrizes que se referem a um 

conjunto de objetivos futuros, instruções ou indicações de caráter geral necessárias ao estabelecimento de 

planos e normas, por sua vez, com seus programas e projetos. Conseqüentemente, as diretrizes têm um alcance 

territorial amplo (SANTOS, 2004). 

De forma geral, pode-se considerar que esta fase consta da apresentação dos Eixos, Diretrizes e Ações, 

conforme ilustra a Figura 1 esquemática. 

FIGURA 1: METODOLOGIA DE EIXOS, DIRETRIZES E AÇÕES 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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Os Eixos e Diretrizes formam o cerne do Plano Diretor Municipal (PDM). As Ações estabelecidas (no último 

capítulo deste volume) subsidiarão o Plano de Ações e Investimentos (Produto 05). Ressalta-se que a execução 

das ações pode variar de acordo com uma série de fatores, dentre os quais, capacidade de pagamento e 

endividamento do município, anseios políticos e outros fatores internos e externos. 

Para o município de Rio Branco do Sul foram estabelecidos 07 grandes eixos, os quais refletem para um 

horizonte de 10 (dez) anos, as principais características de seu desenvolvimento: 

 

 
 
 

22..11  FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaa  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr  

A agricultura familiar representa uma importante força na economia atual de Rio Branco do Sul, correspondendo 

a 87% da população rural do município, realidade esta que precisa ser incentivada e fortalecida. Uma das 

grandes discussões atuais diz respeito à agricultura sustentável, que em muito está relacionada ao resgate dos 

valores da agricultura familiar. Este tema apresenta uma série de questões e problemáticas a serem resolvidos 

para que se atinja sua função ambiental, econômica e social. Os métodos modernos que incentivam a 

monocultura de extensas áreas e a forte utilização de agrotóxicos em muito tem prejudicado aqueles que 

realmente sobrevivem da terra, afetando ainda a diversidade da produção. Percebe-se, no entanto a existência 

de um comprometimento do município em promover o desenvolvimento das atividades voltadas ao 

desenvolvimento sustentável visto a criação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

que tem promovido várias discussões através de conferências com ênfase no desenvolvimento da agricultura 

familiar. Em meio a essas discussões um dos focos é a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável que objetiva reservar recursos para apoiar as organizações de agricultores familiares. Há ainda um 

projeto de lei que visiona a criação do “Mercado do Agricultor”, um complexo municipal para armazenamento e 

auxílio na comercialização, atrelando assistência técnica e planejamento agrícola. 

EIXOS 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  

ALAVANCAGEM DAS ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO E SERVIÇOS 

FORTALECIMENTO DA EXPLORAÇÃO MINERAL 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

REABILITAÇÃO DA SEDE URBANA 

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR 

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RURAL E DE AVENTURA 
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Atualmente o município já apresenta uma produção diversificada, que deve ser potencializada pela propagação 

de técnicas de plantio mais avançadas. Sabe-se que as localidades rurais Campina dos Pintos e Pinhal são 

exemplos de iniciativa de produção orgânica, sendo essa uma solução que relaciona boas práticas com 

qualidade de vida, evitando grandes impactos ao meio ambiente sem o uso de agrotóxicos. Outra boa iniciativa 

observada é a apicultura, visto o bom ajustamento que o município possui para esta atividade e o baixo impacto 

ambiental associado a ela.  

As possibilidades de desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura familiar são muitas, porém, estas devem 

ser atreladas a ações de suporte e de viabilização. Por isso há necessidade de um maior fortalecimento e apoio 

às associações existentes no município (atualmente existem duas operantes, a ACARS e a RIO SUL), maior 

dinamização no escoamento da produção através de condições melhores de trafegabilidade nas estradas e 

pontes municipais. Conjuntamente deverá haver incentivos à comercialização da produção no próprio território, 

sendo que o que atualmente procede é a destinação de boa parte da produção a Curitiba.  

O apoio e incentivo à implantação de agroindústrias têm grande importância também, agregando maior valor aos 

produtos locais, podendo o retorno desse beneficiamento se reverter ao próprio município. 

 

 

22..22  AAllaavvaannccaaggeemm  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  ddee  TTrraannssffoorrmmaaççããoo  ee  SSeerrvviiççooss  

A grande maioria das atividades de transformação do município é voltada à exploração minerária. Buscando 

valorizar esse potencial característico da região, devem-se fortalecer tais atividades, a fim de evitar a 

clandestinidade hoje presente no município. Cabe à administração pública municipal ter o controle dessas 

atividades, por meio de um cadastro atualizado e assim promover ações que incentivem a alavancagem 

econômica do terceiro setor, como minimização de alguns impostos, promoção de diversificação de atividades 

relacionadas ao beneficiamento, como por exemplo, a produção de petit pavê utilizado para calçamentos, a 

produção de cantaria ou paralelepípedos utilizados para pavimentação e calçamento. Dentro da mesma linha 

poderiam passar a produzir paver ou o denominado pavimento ecológico que possui bom grau de absorção 

evitando a impermeabilização total das calçadas. Para as finalidades mencionadas é preciso fomentar a 

instalação de indústrias que exerçam essas atividades dentro de Rio Branco do Sul e que principalmente tenham 

caráter não poluidor. 

Outra demanda que necessita atenção são as atividades e serviços voltados ao setor auto-mecânico e da 

construção civil. A Rodovia Estadual PR-092, denominada Rodovia dos Minérios, é o principal acesso à sede 

urbana municipal e recebe diariamente fluxo intenso de caminhões até à indústria da Votorantim, através da 

Avenida Ermínio de Moraes ou da Avenida Industrial proveniente de Itaperuçu. Há, portanto, necessidade de 

serviços de manutenção ou ainda de um pátio de estacionamento, com guaritas de segurança, banheiros, 

restaurantes e demais serviços pertinentes. 
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A boa fase em que se encontra o ramo da construção civil necessita de incentivos, suporte e acima de tudo de 

profissionais qualificados. Para tanto é necessário investimentos na capacitação dessa mão-de-obra que pode 

ser viabilizada através da implantação de escolas técnicas e profissionalizantes no município. 

 

 

22..33  FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaa  EExxpplloorraaççããoo  MMiinneerraall  

As atividades de extração mineral possuem grande representatividade em Rio Branco do Sul, relacionada 

principalmente à produção de cimento. Por sua natural potencialidade, Rio Branco do Sul deve se apoiar nas 

atividades relacionadas como uma maneira de alavancar a economia local. Existem ainda alguns entraves a 

serem resolvidos para que contribuam para o desenvolvimento das atividades minerarias. A clandestinidade de 

algumas minas é ainda imensurável no município, assim como as perdas na arrecadação de impostos em 

função dessa situação.  

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), segundo o Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPN) “é devida por quem exerce atividade de mineração em decorrência da exploração 

ou extração de recursos minerais.” (DNPM, 2010), que a partir de cálculo específico destina 12% do valor à 

União, 23% ao Estado e 65% ao município produtor, valores estes repassados por parte das empresas de 

mineração. Para que haja um correto procedimento dessa compensação, é necessário que se promova uma 

fiscalização permanente das lavras e dos empreendimentos minerais, além de claro, exigir que estes 

apresentem licenças ambientais para sua implantação e títulos do DNPN.  

Um instrumento bastante adequado para a situação de Rio Branco do Sul está previsto no Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), que estabelece que através de lei municipal sejam definidos os empreendimentos e atividades 

públicas ou privadas que terão como condicionante a elaboração de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

para sua implantação, a cargo do Poder Público municipal. Visa principalmente analisar os pontos positivos e 

negativos dos empreendimentos considerando alguns parâmetros mínimos pré-estabelecidos.  

A Votorantim Cimentos, localizada próxima à sede urbana do município exerce um papel de grande importância 

sócio-econômica, mas, além disso, oscila entre conseqüências boas e algumas ruins à comunidade rio 

branquense. Devido ao seu grande porte, procura cumprir seu papel social de geração de empregos na região 

estabelecendo algumas parcerias e programas sociais em Rio Branco do Sul. Porém visto o grande impacto 

ambiental que causa durante todo o seu processo de extração, fabricação, transporte e logística, entende-se que 

devam ser previstas algumas medidas compensatórias que sejam voltadas ao desenvolvimento do município e 

vise o bem estar da população.  
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22..44  RReeccuuppeerraaççããoo  AAmmbbiieennttaall  

A estreita relação entre o desenvolvimento municipal e meio ambiente é sempre bastante delicada. No caso de 

Rio Branco do Sul não é diferente, sendo ainda mais delicado devido a um grande condicionante: o aqüífero 

Carste. O Decreto Estadual nº 3411 de 2008 definiu Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento 

Público para a Região Metropolitana de Curitiba, sendo delimitada a área limite do Carste onde está situada 

grande parte da sede urbana de Rio Branco do Sul, sendo que o município como um todo é definido ainda como 

área de proteção, devido ao interesse futuro de abastecimento de água. Assim sendo é preciso salvaguardar os 

recursos hídricos, a começar recuperando, protegendo e preservando as matas ciliares (em conformidade com o 

Código Florestal – Lei Federal nº 4.771/1965), nascentes e corpos d’água, bem como de suas bacias 

hidrográficas. Os cuidados com o uso do solo também devem ser tomados, como por exemplo, atividades 

potencialmente poluidoras e que provoquem impactos ambientais. 

Analisando ainda as principais vocações do município, relacionadas à agropecuária e extração mineral, percebe-

se que a primeira atividade, conforme já abordado anteriormente, possui grande abrangência e importância no 

município, precisando, portanto de fortalecimento da agricultura familiar, procurando incentivar ainda práticas 

mais sustentáveis e de preservação. Tais práticas contribuirão diretamente ao meio ambiente, como por 

exemplo, a redução do uso de agrotóxicos, respeito às APPs e reservas legais. Outra boa prática seria um 

incentivo à criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) e Parques para proteção e ainda a 

utilização relacionada ao lazer. As atividades de silvicultura devem adotar práticas de manejo sustentável e ser 

disciplinadas, com incentivo ao plantio de espécies e nativas ou exóticas estéreis. 

A segunda atividade mencionada, relacionada à extração mineral, está inevitavelmente atrelada a diversos 

impactos no meio ambiente por seus processos agressivos. Fazem-se necessários estudos mais aprofundados 

sobre as atividades minerarias e que sejam tomadas as devidas atitudes que minimizem tais impactos. A sede 

urbana de Rio Branco do Sul vem sofrendo com algumas conseqüências provenientes de tais atividades. É 

perceptível a grande quantidade de material particulado presente no ar, ou mesmo nas vegetações próximas 

cobertas de pó esbranquiçado, que ocasionam um reflexo negativo na população rio branquense, que segundo 

dados da própria Secretaria de Saúde apresenta elevados índices de doenças respiratórias. Para tanto é preciso 

prever uma redução gradativa da emissão desses resíduos particulados, por meio de fiscalização e 

monitoramento periódico pela administração pública. 

Outras problemáticas consideradas e motivadoras deste eixo, presentes na sede urbana, relacionam-se aos 

resíduos sólidos, destinados atualmente em grandes quantias em um lixão em péssimo estado, localizado na 

localidade Limoeiro. Algumas providências estão sendo tomadas com relação à implantação de um aterro 

sanitário. Porém, é preciso que haja uma reeducação para com a população, para que sejam gerados menos 

resíduos, ou ainda, a respeito da coleta seletiva. A condição dos recursos hídricos dentro da sede urbana, falta 

de arborização das vias, ocupações em áreas de APP e de risco de deslizamentos e afundamentos são comuns 

no panorama atual da cidade. 
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É importante ressaltar que todas estas questões devem nortear a ação municipal, através dos atores envolvidos, 

uma vez que a Legislação Federal de proteção dos recursos naturais existentes não tem sido capaz de deter 

sozinha a degradação continuada desses recursos. Para tanto, deve haver ênfase da ação pública, 

descentralizada e pautada na cooperação e busca de incentivos econômicos para utilização mais racional dos 

recursos naturais (LOPES, 1998). 

 

 

22..55  RReeaabbiilliittaaççããoo  ddaa  SSeeddee  UUrrbbaannaa  

A sede urbana de Rio Branco do Sul, por seu processo de implantação e crescimento desordenado, apresenta 

os mais diversos problemas relacionados à infraestrutura que são potencializados quando se considera a 

presença do Carste sob a sede urbana.  

Sérios problemas de mobilidade urbana foram identificados, como conseqüência da singularidade das diretrizes 

de crescimento da cidade até então. Com suas altas declividades, a sede urbana de Rio Branco do Sul possui 

traçado viário bastante irregular e tortuoso, que acaba resultando em diversos trechos com conflitos de tráfego 

de automóveis. Aliada a essa dificuldade, a falta de sinalização se torna um agravante, além da falta de 

pavimentação em alguns trechos. Os pedestres da mesma forma devem ser considerados através de medidas 

que promovam sua adequada mobilidade, com atenção à acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais. Ainda relacionado ao sistema viário, há conflitos gerados pelo alto fluxo de caminhões que passam 

pela sede urbana causando diversos problemas de congestionamento, poluição sonora e do ar, entre outros. 

A garantia de água potável à população é outro desafio que teve seus princípios de solução. Atualmente o 

abastecimento de água é executado pela Prefeitura Municipal em condições não ideais. A SANEPAR está 

assumindo o abastecimento em Rio Branco do Sul, realizando análises das condições de poços existentes e 

apontando regiões de interesse para o abastecimento dentro do contexto de região cárstica. Sem deixar de 

relacionar, o esgotamento sanitário, hoje se apresentando sem tratamento e destinado diretamente em córregos 

que interceptam a sede urbana, deve ser devidamente tratado e ser colocado como uma das prioridades para o 

município.  

Os resíduos sólidos como já comentado em item anterior devem se tornar prioridade à medida que sua 

destinação atual é indevida em lixão, devendo seu direcionamento futuro ocorrer em um aterro sanitário 

devidamente licenciado, atrelando programas voltados à educação ambiental e separação de resíduos junto à 

população. O cemitério urbano localizado sobre o aqüífero Carste não possui licenciamento além de estar em 

sua capacidade máxima, necessitando de soluções quanto a alternativas locacionais para implementação de 

outro cemitério em área adequada e devidamente licenciada pelo  órgão ambiental competente. 

A sede urbana apresenta apenas um loteamento aprovado o que comprova a irregularidade em diversas 

ocupações, que precisam ser progressivamente regularizadas. As ocupações localizadas em áreas de risco de 
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deslizamentos e afundamentos devem ser prioritariamente realocadas, conforme diretrizes e proposições do 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) (em elaboração). 

Como forma de prover segurança e bem estar à população, questões como melhorias na iluminação pública e 

arborização urbana, áreas para lazer devem ser igualmente valorizadas. 

 

 

22..66  GGaarraannttiiaa  ddaa  QQuuaalliiddaaddee  ddee  VViiddaa  ee  BBeemm  EEssttaarr  

Este eixo só poderá ser alcançado através de diversos fatores, como por exemplo, a disponibilidade de infra-

estrutura urbana, saneamento básico, educação, saúde, esporte, lazer, cultura, comunicação, que uma vez 

disponíveis e agindo conjuntamente com o desenvolvimento urbano sustentável e empregabilidade poderão 

garantir qualidade de vida e bem estar aos cidadãos rio-branquenses. 

Conforme já apontado por REES (1992, in Souza, 2004), existe uma tensão presente na idéia principal da 

sustentabilidade ecológica das cidades, tendo em vista a modernização. Esta tensão, se por um lado, pode 

impactar no crescimento sustentável, por outro, pode significar – desde que bem planejado e implantado – a 

melhoria significativa e garantia futura, do bem-estar e qualidade de vida para todos.  

O eixo também reforça a questão da universalidade, em que é repudiada a intervenção e o desenvolvimento 

exclusivo de áreas privilegiadas, ou de ações que tenham impacto positivo tendencioso, deixando desatentas 

áreas carentes de infra-estruturação, acesso a serviços e oferta de moradia digna.  

 

 

22..77  EEssttrruuttuurraaççããoo  ddoo  TTuurriissmmoo  RRuurraall  ee  ddee  AAvveennttuurraa  

Rio Branco do Sul um dos municípios integrante da região do Vale do Ribeira, possui forte potencial para o 

desenvolvimento de turismo sustentável, voltado para a valorização de suas características rurais e promovendo 

a aptidão natural da região para o desenvolvimento do turismo de aventura. O turismo sustentável pode ser 

considerado uma boa solução de estratégia local, podendo ofertar renda e emprego, tornando-se um forte pilar 

no desenvolvimento econômico de Rio Branco do Sul. 

No entanto, o que se observa na realidade turística do município é que se trata de potencial não explorado, 

sendo que não existem estruturas ou planejamento para o desenvolvimento do turismo local. Para se atingir tal 

objetivo, é necessária a elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal, que apontará de maneira 

mais detalhada e criteriosa os principais pontos turísticos da região e as estruturas necessárias para suporte. 

O turismo rural pode ser uma maneira adequada para o desenvolvimento deste setor em Rio Branco do Sul, 

visando um “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 
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da comunidade. Tais atividades turísticas no meio rural constituem-se da oferta de serviços, equipamentos e 

produtos de: hospedagem, alimentação, recepção à visitação em propriedades rurais, recreação, entretenimento 

e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural, outras atividades complementares às acima listadas, 

desde que praticadas no meio rural, que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da 

visitação” (Ministério do Turismo, 2008). Reforça-se aqui que o desenvolvimento do turismo focado na agricultura 

familiar parece uma solução bastante adequada, mas para tal, é preciso investimentos em serviços a ser 

ofertados aos visitantes e equipamentos turísticos que atraiam o público.  

Existem outras potencialidades a serem valorizadas, perceptível nos terrenos cársticos característicos de Rio 

Branco do Sul, que apontam para a existência de diversas cavernas que podem ser pontos de atração turística. 

A principal caverna e já determinada como Monumento Natural é a Gruta da Lancinha, está atualmente fechada 

para visitação. Outra forte característica da conformação natural da região é o relevo fortemente acidentado, 

condicionante para a implementação do turismo radical e de aventura. Atualmente, ainda que pouco divulgado, 

há o Morro da Lorena, localizado na porção sudeste do município. Já na região quente (porção norte) do 

município, a partir da Serra do Bromado com direção ao distrito de Açungui, a paisagem possui beleza cênica 

bastante significativa, passando por rios importantes para a região como o Rio Açungui e Ribeira. Por fim, 

existem trajetos dentro de Rio Branco do Sul já utilizados como passagem de acesso à pousada Ribeirão das 

Flores em Castro, que poderia ter seu uso potencializado.. 

 

Segue o Quadro 1 que apresenta de maneira resumida, os eixos e diretrizes de desenvolvimento propostos para 

Rio Branco do Sul. 

QUADRO 1: QUADRO RESUMO DOS EIXOS E DIRETRIZES 
Eixos de 

Desenvolvimento 
Diretrizes 

FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 Fortalecer as associações de produtores rurais; 
  Incentivar a diversificação de culturas; 
  Dinamizar a produção de orgânicos e da apicultura; 
  Fomentar a instalação de agroindústrias no município para agregar valor aos produtos 

locais; 
  Promover a comercialização da produção agrícola no próprio município e ampliar 

convênios para seu escoamento;  
  Garantir condições adequadas de trafegabilidade das estradas municipais e pontes;  
  Promover a integração intersetorial, parcerias e consórcios intermunicipais.  

ALAVANCAGEM DAS 

ATIVIDADES DE 

TRANSFORMAÇÃO E 

SERVIÇOS 

 Otimizar e fortalecer a atividade de mineração de calcário e granito, voltada à 
produção de pedras de petit pavê e de cantaria;  

 Fomentar a instalação de indústrias de beneficiamento (não poluidoras);   
 Incentivar a prestação de serviços no setor auto-mecânico e da construção civil; 
 Promover capacitação de mão-de-obra para as atividades de transformação mineral e 

serviços em geral, por meio de escolas técnicas e profissionalizantes.  
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Eixos de 
Desenvolvimento 

Diretrizes 

FORTALECIMENTO DO 

ARRANJO DA 

EXPLORAÇÃO 

MINERAL 

  Incentivar a pesquisa minerária;  
 Promover a fiscalização permanente das lavras e dos empreendimentos minerais 

(licenças ambientais e títulos do DNPM) e também quanto ao recolhimento e emissão da 
CFEM; 

 Prever a realização de medidas compensatórias pela Votorantim Cimentos pela 
exploração mineral no município; 

 Exigir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para operação de empreendimentos 
minerários de grande porte; 

 Explorar o processamento do cal e calcário.  

 

 

 

RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL 

 Recuperar, proteger e preservar as matas ciliares municipais, nascentes e corpos 
d’água urbanos; 

 Proteger as bacias hidrográficas do município; 
 Restringir a ocupação em áreas de elevada vulnerabilidade ambiental, sujeitas à 

inundação, áreas de declividades acentuadas e áreas verdes significativas; 
 Salvaguardar o aqüífero cárstico e seus compartimentos; 
  Promover a realização de Planos de Contingência para áreas de risco e de 

vulnerabilidade ambiental a fim de orientar a população e poder público;  
 Promover o manejo sustentável da atividade florestal no município (envolvendo 

questões sociais, ambientais e econômicas); 
 Incentivar a criação de Reservas Legais e Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural e Parques; 
 Promover a conservação do solo e minimização dos focos de erosão no município; 
 Elaborar os planos de recursos hídricos e de saneamento ambiental;. 
 Readequar a arborização urbana, mediante Plano de Paisagismo e Arborização 

Urbana, com a utilização de espécies nativas da região; 
 Reduzir e controlar o uso de agroquímicos, assim como sanar problemas de descarte 

das embalagens, manuseio e tríplice lavagem; 
 Reduzir a emissão de material particulada para a atmosfera; 
 Reduzir a geração de resíduos sólidos; 
 Proibir a instalação de indústrias potencialmente poluidoras na área de carste; 
 Minimizar gradativamente a utilização de agrotóxicos, especialmente na área de 

carste; 
 Promover a fiscalização permanente de empreendimentos potencialmente 

poluidores instalados no município (licenças ambientais, plano de controle ambiental e 
de contingência, e outros).  

 

REABILITAÇÃO DA 

SEDE URBANA 

 Promover melhorias na infraestrutura viária e na mobilidade urbana por meio do 
ordenamento da hierarquia das vias e fluxos de circulação (Lei de Mobilidade); 

 Garantir a mobilidade e acessibilidade dos pedestres e pessoas portadoras de 
necessidades especiais; 

 Promover melhoria na sinalização urbana e nas placas de identificação dos nomes das 
ruas; 

 Implementar sistema de tratamento coletivo de esgoto, na sede urbana (rede); 

 Coibir o lançamento de resíduos e esgoto nos córregos, mediante fiscalização; 

 Elaborar e implantar o Plano de Drenagem Urbana; 
 Garantir água potável a todas as comunidades do município; 
 Garantir iluminação pública a toda a população; 
 Promover a gestão dos resíduos sólidos municipais e sua destinação adequada em 

Aterro Sanitário; 
 Implementar Programas de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos; 
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Eixos de 
Desenvolvimento 

Diretrizes 

 Implementar Programas de Educação Ambiental no município e conscientização da 
população para a prática da separação dos resíduos 

 Promover a regularização dos loteamentos irregulares na sede urbana e a 
realocação de famílias que ocupam áreas inadequadas e de risco.  

GARANTIA DA 

QUALIDADE DE VIDA E 

BEM ESTAR 

 Garantir a oferta e acesso de todos os cidadãos aos equipamentos e serviços 
urbanos; 

 Promover atendimento médico aos alunos da rede pública de ensino (preventivo e 
curativo); 

 Garantir qualidade, atualidade e continuidade de ensino às crianças do município; 
 Promover a inclusão social, digital e programas de encaminhamento ao emprego e 

combate a pobreza; 
 Investir na melhoria da qualidade de vida da população (saúde preventiva); 
 Garantir o respeito às normas sociais de convívio e cuidados com o patrimônio público, 

conforme determinações do Código de Obras e Posturas; 
 Garantir boas condições na Segurança Pública Municipal; 
 Criar espaços para o desenvolvimento do lazer no município, para todas as idades; 
 Promover a cultura, incentivo à leitura e ao esporte; 
 Incentivar a participação da população na discussão e gestão da cidade; 
 Garantir qualidade no sistema de comunicação municipal, (rádio, jornal, TV, celular e 

internet); 
 Garantir moradia digna para todos; 
 Garantir que a prestação de serviços públicos seja realizada por profissionais 

capacitados; 
 Garantir meios de transporte adequados, especialmente com toda a Região 

Metropolitana. 

ESTRUTURAÇÃO DO 

TURISMO RURAL E DE 

AVENTURA 

 Promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal, o qual 
apontará, dentre outros, as potencialidades turísticas do município e região; 

 Promover o desenvolvimento do turismo radical e de aventura (porção sudeste, ênfase 
no Pico da Lorena) e turismo de rural (porção norte e leste); 

 Investir na melhoria da infraestrutura municipal (estradas, sinalização, iluminação, 
restaurantes, hotéis, pousadas) e na capacitação do pessoal envolvido; 

 Promover a divulgação (publicidade) do turismo rural no município. 
 Promover o desenvolvimento de atividades turísticas nas pequenas propriedades, 

divulgações das festividades e das culturas tradicionais locais. 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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333   PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTAAASSS   DDDEEE   OOORRRDDDEEENNNAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   EEESSSPPPAAAÇÇÇOOO   UUURRRBBBAAANNNOOO   EEE   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

A cidade é uma organização mutável e polivalente, um espaço com muitas funções, erguido por muitas mãos. A 

espacialização completa e o entrelaçamento definitivo são improváveis e indesejáveis. A “forma” deve ser de 

algum modo descompromissada e adaptável aos objetivos e às percepções de seus cidadãos. Existem, porém, 

algumas funções fundamentais, que as formas da cidade podem expressar: circulação, usos principais do 

espaço urbano, pontos focais chaves. Acima de tudo, se o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente 

identificado, se tornará um verdadeiro lugar, notável e inconfundível por cada cidadão (LYNCH, 1997). 

Para que tenha a conotação de lugar, Rio Branco do Sul precisa aperfeiçoar e evidenciar sua expressão e 

ordenação do espaço municipal e urbano.  

O contexto atual de vários municípios demonstra grande dificuldade no momento de orientar seu 

desenvolvimento, sem a definição de objetivos claros e controle da expansão das cidades. As áreas urbanas 

sofrem mais evidentemente os reflexos da falta de planejamento, pois como afirmado anteriormente, trata-se de 

uma organização mutável que sem o devido controle passa a ser suscetível às vontades do mercado imobiliário 

ou ainda às ocupações irregulares e outras irregularidades fundiárias. 

O presente Plano Diretor através de suas propostas de ordenação do espaço urbano e municipal pretende 

articular e desenvolver de forma embasada o planejamento do município, coerente às discussões que ocorreram 

durante todo o processo participativo, contemplando neste capítulo os seguintes temas: (i) uso e ocupação do 

solo municipal; (ii) perímetro urbano; (iii) uso e ocupação do solo urbano; (iv) sistema viário; (v) normas para 

parcelamento; (vi) normas para obras e posturas; e, (vii) instrumentos urbanísticos. 

 

 

33..11  UUssoo  ee  OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo  MMuunniicciippaall  

O uso e ocupação do solo municipal ocorrem mediante o planejamento ambiental do território, visando 

adequações do uso, controle e proteção ao ambiente, além do atendimento das aspirações sociais e 

governamentais, expressas ou não em uma política ambiental (SANTOS, 2004). 

A metodologia utilizada para a definição do uso e ocupação do solo municipal de Rio Branco do Sul atende a 

uma metodologia baseada no sistema desenvolvido por LEPSCH (2002, in SANTOS, 2004), que faz uma 

subdivisão de classes de capacidade de usos para cada área determinada, sendo que o grau de limitação ou 

restrição vai aumentando da primeira a última classe. Utilizaram-se como delimitador das áreas propostas, 

limites físicos como as rodovias e cursos d’água e limites subjetivos como limites de sub-bacias hidrográficas. 

Para Rio Branco do Sul, foram consideradas ainda outras informações disponíveis e observadas na avaliação do 
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desenvolvimento municipal. Baseou-se também na questão da conservação ambiental, aspectos geofísicos, 

restrições legais, vocação das atividades econômicas municipais, ocupações existentes. 

Ainda de acordo com o Decreto Estadual nº 3.411 de 2008, tem-se que o município como um todo está 

demarcado como área de proteção de interesse de mananciais de abastecimento público da RMC. Possui ainda 

sob a porção sul de seu território parte do limite de abrangência do Aqüífero Carste. Tais condicionantes têm 

como base o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC através da Lei Estadual nº 

12.248 de 1998, que busca orientar quanto a recuperação e preservação dos mananciais para abastecimento 

público e dentre outros objetivos, visa “compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de 

mananciais de abastecimento público com a política de uso e ocupação do solo e com o desenvolvimento sócio-

econômico sem prejuízos dos demais usos múltiplos”. No que se refere ao uso e ocupação do solo nas áreas de 

proteção, estabelece alguns critérios a serem considerados que serão posteriormente mencionados. 

Assim, foram propostos para o zoneamento municipal os seguintes tipos de uso: 

 Agroindústrias: atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de insumos 

agrícolas; 

 Atividade Agropecuária: atividades que abrangem a agricultura (cultura de espécies vegetais) e 

criação de animais; 

 Atividades Turísticas e de Lazer: atividades em que são promovidos a recreação, entretenimento, 

repouso e informação; 

 Educação Ambiental: conjunto de ações educativas voltadas à compreensão da dinâmica dos 

ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a determinação social e a 

variação/evolução histórica dessa relação; 

 Pesquisa Científica: realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de 

acordo com as normas da metodologia consagradas pela Ciência, permitindo elaborar um conjunto de 

conhecimentos que auxilie na compreensão da realidade e na orientação de ações; 

 Práticas Conservacionistas: significa a produção de alimentos com o solo permanentemente 

protegido, com a redução ou eliminação de revolvimento da terra, rotação de culturas e a diminuição do 

uso de agrotóxicos. Tem por objetivo preservar, melhorar e otimizar os recursos naturais, mediante o 

manejo integrado do solo, da água, da biodiversidade, compatibilizando com o uso de insumos externos. 

 Núcleo de Urbanização Específica: instrumento da Política Municipal de Regularização Fundiária 

para atender áreas situadas no meio rural, com atividades de caráter de agricultura familiar, que 

demandam atenção especial do Poder Executivo Municipal. Essas áreas devem atender a critérios 

específicos de urbanização que atendam às necessidades específicas daquela região. Deverão ser 

demarcadas e regulamentadas por legislação municipal específica. 

 Preservação e Recuperação: atividades que visam garantir a manutenção e/ou recuperação das 

características próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes; 
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 Usos Agrossilvipastoris: conjunto de atividades de administração (gerenciamento) de uma floresta 

e/ou área de atividades agrossilvipastoris a fim de que seja possível utilizar-se de forma otimizada os 

recursos agroflorestais. Abrange aspectos físicos, financeiros, informativos e organizacionais e tem 

como resultado precípuo o aproveitamento dos bens e benefícios produzidos pela floresta e pelo solo, 

associado à manutenção da qualidade ambiental; 

 Usos Habitacionais: edificações destinadas à habitação permanente. 

 

As atividades serão classificadas de acordo com as respectivas áreas em: 

 Permitidas: Compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as finalidades 

urbanísticas da área ou corredor correspondente; 

 Permissíveis: Compreendem as atividades cujo grau de adequação à área dependerá da análise do 

Conselho de Desenvolvimento Municipal e outras organizações julgadas afins; 

 Proibidas: Compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são nocivas, 

perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da área ou corredor 

correspondente. 

 

Área de Atividade Agropecuária I (AAA-I) 

Definição: Área com relevo fortemente acidentado em toda a sua região (porção norte e noroeste do município, a 

partir da Serra do Bromado) que abriga principalmente atividades agropecuárias, silvicultura e de mineração. 

Possui clima diferenciado sendo popularmente denominada como Região Quente do município por suas baixas 

altitudes. Pretende-se incentivar às práticas atuais atentando às atividades relacionadas à silvicultura que 

necessitam de regulamentação de suas práticas. Já novos empreendimentos de extração mineral necessitarão 

de aprovação devida para operação na região. 

Objetivos: Promover atividades voltadas à agricultura e pecuária, com ênfase à olericultura, fruticultura e no 

desenvolvimento de atividades pecuárias de corte, que desempenham papel fundamental no município em que 

as atividades primárias são predominantes. As atividades de mineração também são permissíveis mediante a 

aprovação de órgãos ambientais. Esta área permite a consolidação de agroindústrias e de núcleos de 

urbanização específica. 

  

Área de Atividade Agropecuária 2 (AAA-2) 

Definição: Atualmente apresenta caráter agropecuário, amplo desenvolvimento na silvicultura, e assim como em 

praticamente todo o território municipal, abriga atividades de extração mineral. Representa a Região Fria do 

município com altitudes mais altas e com potencial de implantação de agroindústrias não poluidoras.  

Objetivos: promover atividades voltadas à agricultura (olericultura e fruticultura), bem como incentivar a 

instalação de agroindústrias não poluidoras. As práticas de silvicultura deverão ocorrer de forma sustentável, 
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com manejo adequado dos plantios. Esta área permite a consolidação de agroindústrias e de núcleos de 

urbanização específica. 

 

Área de Uso Controlado (AUC) 

Definição: Área definida pelo limite de abrangência do Aqüífero Carste no município de Rio Branco do Sul, 

conforme Decreto Estadual nº 3411 de 2008 que prevê áreas de interesse de mananciais de abastecimento 

público para a RMC e ainda os compartimentos hidrogeológicos de interesse de abastecimento público 

localizadas fora do perímetro urbano da sede.  

Objetivos: Controlar o uso nesta região, de modo a proporcionar a preservação e conservação dos recursos 

naturais, em especial do aqüífero Carste garantindo a qualidade ambiental. Ainda, objetiva a difusão progressiva 

de práticas e atividades sustentáveis como a agricultura orgânica.  

Atualmente localidades rurais como Campina dos Pintos e Pinhal já estão adotando a agricultura orgânica em 

suas propriedades. 

 

Área de Consolidação da Urbanização (ACU)  

Definição: Área compreendida pelo perímetro urbano proposto para a sede municipal de Rio Branco do Sul.  

Objetivos: Consolidar as ocupações urbanas existentes e locais passíveis de serem ocupados, aliando ações de 

infra-estruturação e recuperação das condições sócio-ambientais e buscando sempre o cumprimento do 

estabelecido para uso e ocupação do solo específicos para a sede urbana. 

 

Área de Preservação Permanente (APP)  

Definição: correspondem às faixas de preservação ao longo dos rios, córregos e nascentes, definidas por Lei 

Federal. 

Objetivos: Preservar e recuperar, com o objetivo de manter o equilíbrio de todo o ecossistema da região, 

proteger os cursos d’água e suas margens, além de configurar importante refúgio para a fauna local, 

caracterizando-se como corredor de biodiversidade. 

 

Área Especial de Conservação (AEC)  

Definição: Corresponde à área na porção leste do município, que apresenta fragmentos florestais nativos 

significativos, interessante para a criação de Unidade de Conservação (UC), ou ainda uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). 

Objetivos: Garantir a perpetuação e conservação da diversidade biológica de uma área com significativa 

qualidade florestal. 
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Quadro 2: Parâmetros de Uso do Solo Municipal 

Área 
Usos                                                                      

Permitido Permissível Proibido  
Área de Atividade 
Agropecuária  1 

(AAA-1) 

- atividade agropecuária (1) 

- agroindústria (2) (3) 
- usos habitacionais (4) 

- núcleos de urbanização 
específica 

- preservação e recuperação 

- atividades de silvicultura (2) 
- atividades turísticas e de 
lazer (2) (4) 
- mineração (2) (5) 

- cemitério (6) 

- pequenas centrais 
hidrelétricas (6) 

- todos os demais usos 

Área de Atividade 
Agropecuária 2 

(AAA-2) 

- atividade agropecuária (1) 

- agroindústria (2) (3) 
- usos habitacionais (4) 

- núcleos de urbanização 
específica 

- preservação e recuperação 

- atividades de silvicultura (2) 
- atividades turísticas e de 
lazer (2) 

- mineração (2) (5) 

- cemitério (6) 

- aterro sanitário e usina de 
triagem e compostagem (6) 
 

- todos os demais usos 

Área de Uso 
Controlado (AUC) 

- preservação e recuperação 
- pesquisa científica 
- educação ambiental 
 

- usos habitacionais (4) 

- atividade agropecuária (1) (7)  
- cemitério (6) (8) 

- mineração (6) 
- captação de água para 
abastecimento público  
 
 

- indústrias potencialmente 
poluidoras  
- aterro sanitário 
- todos os demais usos 

Área de 
Consolidação da 

Urbanização - ACU 

Parâmetros estabelecidos pelo Uso e Ocupação do Solo Urbano 

Área de Preservação 
Permanente - APP 

- preservação e recuperação 
- pesquisa científica 

- educação ambiental (2) - agroindústria  
- atividade agrossilvipastoril  
- usos habitacionais 
- todos os demais usos 

Área Especial de 
Conservação - AEC 

- preservação e recuperação 
- pesquisa científica 

- educação ambiental (2) - agroindústria  
- atividade agrossilvipastoril  
- usos habitacionais 
- todos os demais usos 

(1) Seguidas práticas conservacionistas para a garantia da sustentabilidade do solo e relevo. 
(2) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) e do órgão ambiental competente. 
(3) Não poluidoras e que utilizem matéria-prima oriunda do município (conforme legislação vigente). 
(4) Respeitadas às regulamentações de parcelamento do INCRA. 
(5)  Seguidas as regulamentações e requerimentos ambientais. 
(6) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM), e apresentação de estudos geológico e hidrológicos e demais 
estudos pertinentes para licenciamento ambiental do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 
(7) O uso de agrotóxicos deve ser minimizado gradativamente na AUC. As atividades de avicultura e suinocultura devem estar adequadas 
ambientalmente, isto é, com as licenças ambientais pertinentes. 
(8) Tolerável apenas os cemitérios já existentes antes da aprovação deste plano, prevendo a regularização dos mesmos junto ao IAP. 
 

As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada 

pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução 

Normativa n.º 50/97 e Instrução Normativa n.º 17-b/80, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². 
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33..22  PPeerríímmeettrroo  UUrrbbaannoo    

3.2.1  Sede Urbana 

O atual perímetro urbano da sede urbana de Rio Branco do Sul, que apresenta algumas divergências com 

relação ao estabelecido legalmente pela Lei Municipal nº 484 de dezembro de 1998 e o perímetro reconhecido 

pela equipe técnica municipal, está aqui considerado como o limite traçado pela COMEC no ano de 1997, que 

está bastante próximo ao descrito na lei mencionada, possui uma área total de 14,22 km². 

A fim de contemplar as problemáticas e divergências envolvendo o limite do perímetro urbano e acima de tudo 

observando a necessidade de considerar que o crescimento urbano deva ser coerente com a condição física de 

onde a cidade está instalada, observa-se que o município deve conter seu crescimento, visto a restrita 

disponibilidade de áreas aptas à ocupação e ainda a previsão da impossibilidade de grandes adensamentos de 

regiões já ocupadas. Essa contenção a princípio não é algo que se possa definir, sendo que a dinâmica da 

população e seu crescimento da mesma forma não sejam passíveis de definições. 

É possível perceber, no entanto, que mesmo em baixas proporções a população rio-branquense está crescendo. 

Busca-se aqui então, através do processo participativo do Plano com várias discussões a respeito, promover um 

melhor direcionamento do crescimento da cidade de Rio Branco do Sul.  

A Figura 2 aponta, portanto, a nova proposta de traçado do perímetro urbano, em sobreposição ao perímetro 

atual. O novo traçado possui área total de 16,2 km², que corresponde um aumento de quase 2 km². Os cálculos 

de estudos elaborados a partir da previsão de crescimento populacional para os próximos anos conferem que 

esse aumento de 12,2% do perímetro atual é suficiente para tal demanda1.  

A área referente a essa diferença corresponde principalmente a uma expansão na porção sul, para uso 

industrial. Na porção norte da sede urbana (região do bairro Madre), o perímetro foi atualizado para considerar 

as ocupações ali existentes. Uma porção representativa foi adicionada ao perímetro urbano na região 

denominada como Toquinhas sendo um dos principais eixos de expansão urbana. No bairro Mina Saivá a oeste 

da sede urbana parte do perímetro atual foi reduzido, por atualmente não estar ocupado, não possuir boas 

condições de ocupação por suas conformações físicas e ainda devido à proximidade da mina de exploração da 

Votorantim e outras que usualmente promovem explosões em seus procedimentos de exploração. Em 

contrapartida, na região mais abaixo da Mina Saivá, propõe-se uma área de reserva para implantação de 

habitações voltadas à população de baixa renda. 

No entanto, há que se atentar para as áreas de altas declividades (inclinações acima de 30%), que são lugar 

comum em todo o município e também nas áreas previstas para expansão urbana e, conforme determinação 

legal, não podem ser ocupadas. 

                                                           
1 No entanto, há que se atentar para as áreas de altas declividades (inclinações acima de 30%), que são lugar comum em todo o município e também nas 
áreas previstas para expansão urbana e, conforme determinação legal, não podem ser ocupadas. Além das elevadas declividades outras condicionantes 
ambientais deverão ser respeitadas para as áreas de expansão propostas, como: os aspectos geológicos e geotécnicos e as matas ciliares, etc, sendo que 
para os parcelamentos e edificações futuras tais áreas poderão ser consideradas como áreas de lazer ou reserva florestal.   
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FIGURA 2: ALTERAÇÕES DO PERÍMETRO URBANO DE RIO BRANCO DO SUL  

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010  
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3.2.2 Distrito de Açungui 

Com relação ao perímetro urbano do distrito de Açungui, observa-se que não existe lei municipal que 

regulamente e defina o seu limite. Para tanto foi utilizado o limite estabelecido pelo Setor Censitário definido pelo 

IBGE. Propõem-se então alguns ajustes para proposta de perímetro urbano para o distrito, que apesar de estar 

definido como Aglomerado Urbano, apresenta características fortemente rurais, com a presença da Escola 

Abrão Miguel Elias que atende várias localidades próximas e posto de saúde. Não há, portanto, vetores de 

crescimento, ou intenções de ampliação, sendo a conformação do atual limite minimamente alterada, apenas 

para comportar algumas famílias localizadas na porção norte do distrito.  

A Figura 3 demonstra a proposta de perímetro urbano para o Distrito de Açungui juntamente com o limite atual 

adotado. A área do perímetro atual  é de 0,17 km² sendo que o traçado proposto apresenta um aumento de 

aproximadamente 18% em área, resultando um total de 0,2 km². 

FIGURA 3: ALTERAÇÕES DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE AÇUNGUI 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2011 
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33..33  UUssoo  ee  OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo  UUrrbbaannoo    

3.3.1 Sede Urbana 

A metodologia utilizada para a definição do uso e ocupação do solo urbano de Rio Branco do Sul atende a um 

processo específico para o município. Considerando sempre sua condição fundamental de fragilidade ambiental, 

conforme mapas físico-ambientais, mapa de suscetibilidade física (envolvendo geologia, compartimentos 

hidrogeológicos) e ainda suas altas declividades, sem deixar de analisar a realidade da ocupação atual e 

consolidada. Segue-se com o objetivo principal de estabelecer zonas com funções específicas dentro da sede 

urbana, visando disciplinar as atividades, adequando-as aos objetivos propostos pelo Plano Diretor Municipal.  

Rio Branco do Sul que atualmente apresenta seu desenvolvimento urbano desordenado e aleatório necessita da 

regulamentação de algumas situações existentes, em conjunto com o planejamento urbano que prime por um 

espaço socialmente e ambientalmente justo, livre de qualquer vulnerabilidade física, baseando-se nos termos do 

Estatuto da Cidade. A proposta de ordenamento do solo urbano para este município define tipologias de uso e 

ocupação classificadas por zonas.  

Houve uma distinção explícita entre zonas que apresentam situação de maior ou menor risco de instabilidade de 

solo, que correspondem respectivamente a áreas de restrição à ocupação e de ocupação orientada, além de 

diferenciação específica com relação aos compartimentos hidrogeológicos de interesse de abastecimento 

público de água. Tais status remetem a condição de fragilidade e tem como condicionantes à implantação de 

novos empreendimentos, parcelamentos, ampliações, desmembramentos e demais procedimentos, a 

elaboração de um laudo geológico - geotécnico para aprovação. Além disso, possuem parâmetros urbanísticos 

diferenciados quanto à densidade de ocupação, taxa de permeabilidade e limitação quanto o número de 

pavimentos. 

A Zona Residencial de Ocupação Orientada corresponde às áreas urbanas de predomínio residencial 

unifamiliar, com pouca ocupação e que a princípio comportam maior adensamento. A zona comportará lotes 

mínimos de 360m², podendo as edificações atingir altura máxima de 04 pavimentos (térreo mais 3 andares). 

A Zona Residencial de Restrição à Ocupação corresponde às áreas urbanas de predomínio residencial 

unifamiliar, em áreas de risco e maior fragilidade geológica. A zona comportará lotes mínimos de 540m², com 

edificações térreas. 

A Zona Consolidada de Ocupação Orientada corresponde às áreas urbanas que já possuem uma ocupação 

de alta densidade que se apresentam de forma consolidada em áreas de menor fragilidade geológica, devendo 

manter seu crescimento estabilizado, atentando para os cuidados necessários às manobras urbanísticas, 

comuns da dinâmica urbana. Serão permitidos lotes mínimos de 360m² com edificações de até 4 pavimentos 

(térreo mais 03 andares), previstos afastamentos frontal e lateral. 

A Zona Consolidada de Restrição à Ocupação corresponde às áreas urbanas que já possuem uma ocupação 

de alta densidade que se apresentam de forma consolidada, porém em áreas de maior fragilidade geológica. Os 

parâmetros prevêem lotes mínimos de 360m² com edificações térreas e afastamentos frontal e laterais. 
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A Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água - I corresponde aos compartimentos 

hidrogeológicos de abastecimento público de água. Os parâmetros prevêem lotes mínimos de 720m² com 

edificações térreas e afastamentos frontal e laterais. Tal zona objetiva a proteção dos compartimentos com 

incentivo à implantação de parques e previsão de ações de compensação ambiental ou de ampliação de áreas 

verdes. 

A Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água - II corresponde ao compartimento hidrogeológico 

de abastecimento público de água, localizado em região com atividades predominantemente de serviços e 

industrais. Os parâmetros prevêem lotes mínimos de 5.000m² com edificações térreas e afastamentos frontal e 

laterais. 

A Zona Especial de Interesse Social visa promover o “estoque de áreas populares” para implantação de 

futuros conjuntos habitacionais ou realocação de famílias (conforme apontamentos do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social - PLHIS), para aumentar a oferta de terras direcionadas à população de baixa renda. A 

localização dessa zona é no bairro Mina Saivá na porção noroeste da sede urbana. O lote mínimo estabelecido 

para esta zona é de 200m².  

Os Setores de Comércio e Serviços I e II possuem diferenciação por seus usos. O Setor Especial de Comércio 

e Serviços I compreende os lotes com testadas para as vias caracterizadas por comércio e serviços de pequeno 

porte. Já o Setor Especial de Comércio e Serviços II da mesma forma, corresponde aos lotes que possuem 

testadas para as vias com caráter comercial e de serviços de médio porte. Ambos apresentam lote mínimo de 

360m². 

A Zona de Atividade Mineral corresponde à porção oeste da sede urbana, prioritária ao exercício de atividades 

minerárias. O lote mínimo é de 10.000m². 

A Zona de Indústria e Serviços corresponde à área urbana destinada à consolidação de atividades industriais e 

de serviços de médio e grande porte nas proximidades da rodovia PR-092 e áreas que fazem frente (testada) 

para rodovia PR-092 e Avenida Industrial, com lotes mínimos de 5.000m² 

A Zona de Parque representa alguns maciços arbóreos e florestas presentes na sede urbana, com possibilidade 

de se tornarem parques urbanos.  

A Zona de Preservação de Fundo de Vale contempla as áreas de preservação permanente em torno dos 

corpos d’água existentes dentro da sede urbana conforme BRASIL (1965) e deverá estar sempre em 

conformidade à Lei Federal vigente. 

A seguir, estão detalhadas as zonas urbanas que compõe o uso e ocupação do solo urbano proposto, suas 

definições, características e objetivos, seguidos pelos: Quadro 3,  

Tabela 1 e Mapa 5. Ao final deste volume destaca-se o Anexo A, que compreende a Classificação dos Usos do 

Solo. 

 

Zona Residencial de Ocupação Orientada - ZROO 

Definição: corresponde às áreas urbanas de predomínio residencial unifamiliar, com pouca ocupação e que a 

princípio comportam maior adensamento. A zona comportará lotes mínimos de 360m², podendo as edificações 
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atingir altura máxima de 04 pavimentos (térreo mais 3 andares). 

Objetivos: Esta zona objetiva ordenar a ocupação de áreas ainda não ocupadas e de novos parcelamentos 

urbanos, com previsão de integração à malha urbana consolidada e de loteamentos existentes, a partir do 

preenchimento dos vazios urbanos  

 

Zona Residencial de Restrição à Ocupação - ZRRO 

Definição: corresponde às áreas urbanas de predomínio residencial unifamiliar, em áreas de risco e mair 

fragilidade geológica. Todo e qualquer procedimento de parcelamento e construção de edificação será 

condicionada a apresentação de laudo geológico-geotécnico completo para sua efetivação. A zona comportará 

lotes mínimos de 540m², podendo atingir altura máxima de 1 pavimento. 

Objetivos: Esta zona objetiva ordenar e restringir a ocupação de áreas ainda não ocupadas e de novos 

parcelamentos urbanos de forma restritiva, mediante planejamento adequado do uso do solo e provimento de 

infraestrutura (a qual deve ocorrer, inicialmente, contígua à já existente). 

 

Zona Consolidada de Ocupação Orientada - ZCOO 

Definição: corresponde às áreas urbanas que já possuem uma ocupação de alta densidade que se apresentam 

de forma consolidada em áreas de menor fragilidade geológica. Serão permitidos lotes mínimos de 360m² com 

edificações de até 4 pavimentos (térreo mais 03 andares). 

Objetivos: Pretende-se através da definição de parâmetros de uso e ocupação do solo específicos, estabelecer 

ferramentas de ordenamento para as edificações advindas da dinâmica urbana. Portanto, para as novas 

edificações que surgirem novos parâmetros deverão ser respeitadas diferentemente do que ocorre atualmente. 

 

Zona Consolidada de Restrição à Ocupação - ZCRO 

Definição: Da mesma forma como a zona anterior, corresponde às áreas urbanas que já possuem uma 

ocupação de alta densidade que se apresentam de forma consolidada, porém em áreas de maior fragilidade 

geológica. Os parâmetros prevêem lotes mínimos de 360m² com edificações de 1 pavimento e afastamentos 

frontal e laterais. 

Objetivos: Pretende-se através da definição de parâmetros de uso e ocupação do solo específicos, estabelecer 

ferramentas de ordenamento para as edificações advindas da dinâmica urbana. Portanto, para as novas 

edificações que surgirem novos parâmetros deverão ser respeitadas diferentemente do que ocorre atualmente, 

atentando para a necessidade de apresentação de laudo geológico geotécnico na aprovação de novas 

construções. 

 

Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água I – ZEIAA I 

Definição: corresponde aos compartimentos hidrogeológicos de abastecimento público de água. Os parâmetros 
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prevêem lotes mínimos de 720m² com edificações térreas e afastamentos frontal e laterais. 

Objetivos: Esta zona objetiva a proteção dos compartimentos hidrogeológicos de abastecimento público de 

água e o incentivo à implantação de parques. Nesta zona poderão ser direcionadas ações de compensação 

ambiental ou de ampliação de áreas verdes. 

 

Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água II – ZEIAA II 

Definição: corresponde ao compartimento hidrogeológico de abastecimento público de água, localizado em 

região com atividades predominantemente de serviços e industrais. Os parâmetros prevêem lotes mínimos de 

5.000m² com edificações térreas e afastamentos frontal e laterais. 

Objetivos: Esta zona objetiva a proteção dos compartimentos hidrogeológicos de abastecimento público de 

água e o incentivo à implantação de parques. Nesta zona poderão ser direcionadas ações de compensação 

ambiental ou de ampliação de áreas verdes. 

 

 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 

Definição: corresponde a locais previstos para “estoque de área”, isto é, aumentar a oferta de terras para os 

mercados urbanos de baixa renda provendo de infra-estruturação adequada, com parâmetros de uso e 

ocupação do solo mais flexíveis. O lote mínimo para essa zona é de 200 m² com altura máxima de 4 

pavimentos.  

Objetivos: delimitar área prioritária para a instalação de habitações de baixa renda (também denominada de 

interesse social), como forma a contribuir na solução do alto déficit habitacional de Rio Branco do Sul. 

 

Setor Especial de Comércio e Serviços I – SECS I 

Definição: corresponde à área urbana com o predomínio de usos comerciais e de serviços de pequeno porte, 

sendo permitido o uso residencial. Por seguir o curso de vias comerciais, este setor se apresenta sobre áreas 

de maior e menor fragilidade, sendo necessário que novos empreendimentos realizem laudo geológico 

geotécnicos para assegurar as condições do terreno para aprovação. Os lotes mínimos são de 360 m² e há 

possibilidade de construção em altura de até 02 pavimentos. 

Objetivos: consolidar as características comerciais e de serviços de pequeno porte, prevendo parâmetros 

coerentes com a atual conformação. 

 

Setor Especial de Comércio e Serviços II – SECS II 

Definição: corresponde à área urbana com o predomínio de usos comerciais e de serviços de pequeno e médio 

porte, como por exemplo, oficinas mecânicas e pequenas indústrias, serviços e comércios, sendo permitido o 

uso residencial. Por igualmente seguir o curso de vias comerciais, este setor se apresenta sobre áreas de maior 
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e menor fragilidade, sendo necessário que novos empreendimentos realizem laudo geológico - geotécnico para 

assegurar as condições do terreno para aprovação. Os lotes mínimos são de 360 m² e há possibilidade de 

construção em altura de até 02 pavimentos. 

Objetivos: consolidar as características comerciais e de serviços de pequeno e médio porte, prevendo 

parâmetros coerentes com a atual conformação. 

 

Zona de Atividade Mineral - ZAM 

Definição: corresponde à grande área na porção oeste da sede urbana, que abriga suas atividades de extração 

mineral e industrial. Os parâmetros especificados para esta área reservam usos coerentes aos usos existentes. 

Os lotes mínimos são de 10.000m². 

Objetivos: consolidar as características de usos de atividade mineral, prevendo parâmetros coerentes com a 

atual conformação. 

 

Zona de Indústria e Serviços - ZIS 

Definição: corresponde à área urbana destinada à consolidação de atividades industriais e de serviços de 

médio e grande porte nas proximidades da rodovia PR-092 e áreas que fazem frente (testada) para rodovia PR-

092 e Avenida Industrial, com lotes mínimos de 5.000m² e testada mínima de 25 metros. 

Objetivos: consolidar área voltada a atividades industriais e de serviços de médio e grande porte mediante 

implantação de adequada infra-estrutura e acessos. As indústrias e demais atividades deverão apresentar 

licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente e laudo geológico - geotécnico. 

 

Zona Especial de Parque - ZEP 

Definição: corresponde às áreas urbanas com maciços arbóreos significativos para possível formação de 

parques, de forma a promover a preservação. 

Objetivos: preservar os bosques urbanos de Rio Branco do Sul. 

 

 

Zona de Preservação de Fundo de Vale - ZPFV 

Definição: corresponde à área de preservação permanente definida por Lei Federal (BRASIL, 1965), 

compreendendo uma faixa marginal de 30 para ambos os lados dos corpos d’água (rio com até 10 m de 

largura) e um raio de 50 metros no entorno de nascentes. 

Diretrizes: preservar e recuperar os corpos d’água e nascentes, visando manter o equilíbrio de todo o 

ecossistema da região, além de configurar importante refúgio para a fauna local. A delimitação ZPFV estará 

sempre vinculada à Lei Federal vigente. 
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3.3.2 Distrito de Açungui 

A atual conformação do Distrito de Açungui, localizado na porção noroeste do município às margens do Rio 

Açungui, é de crescimento estável e com características predominantemente rurais. A região apresenta 

ocupação pouco densa, sendo ponto de concentração devido à localização da Escola Rural Municipal Abrahão 

Miguel Elias e a Escola Estadual José Elias, além do posto de saúde. Tais equipamentos sócio-culturais 

atendem também localidades próximas.  

Para tanto, de forma a conformar o atual uso existente e coerente com as previsões e intenções de usos futuros, 

estabeleceu-se uma zona, correspondente a Zona Residencial a Consolidar que se caracteriza pela presença 

predominante de residências unifamiliares e chácaras, sendo determinado para esta zona lote mínimo de 750m² 

e altura máxima de dois pavimentos para as edificações.  

Da mesma forma como para a sede urbana, estabeleceu-se a Zona de Preservação de Fundo de Vale visando 

preservar os cursos d’água e nascentes. 

 

Zona Residencial a Consolidar - ZRC 

Definição: corresponde à área urbana correspondente ao Distrito de Açungui, localizada na porção noroeste do 

município, em que há predomínio de características rurais, apresentando lotes mínimos de 750 m².   

Objetivos: controlar o adensamento de uma região com características rurais proporcionando ocupações de 

baixa densidade. 

 

Zona de Preservação de Fundo de Vale - ZPFV 

Definição: corresponde à área de preservação permanente definida por Lei Federal (BRASIL, 1965), 

compreendendo uma faixa marginal de 30 metros para ambos os lados dos corpos d’água (rio com até 10 m de 

largura), ou de 50 metros (para rios de largura entre 10 e 50 metros) e um raio de 50 metros no entorno de 

nascentes. 

Diretrizes: preservar e recuperar os corpos d’água e nascentes, visando manter o equilíbrio de todo o 

ecossistema da região, além de configurar importante refúgio para a fauna local. A delimitação ZPFV estará 

sempre vinculada à Lei Federal vigente 

 

33..44  PPaarrââmmeettrrooss  UUrrbbaannííssttiiccooss  

Para cada zona urbana foram re-estudados coeficientes, taxas e figuras para os parâmetros urbanísticos a fim 

de contemplar a distribuição da população atual em função das diretrizes estabelecidas, da infraestrutura 

existente e projetada e, respeitando as condicionantes ambientais inerentes ao município. Os parâmetros 

urbanísticos estruturados são os seguintes: 

 classificação de usos (permitidos, permissíveis e proibidos). 
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 coeficiente básico de aproveitamento: Determina o potencial construtivo do lote. É a relação entre a 

área do lote e a área total construída. Exemplo: Se o Coeficiente de Aproveitamento Básico para 

determinado lote é 1, a área deste é 500m² e a área da base da edificação é 250m², poderão ser 

construídos 2 pavimentos. Portanto, para esse caso, a soma das áreas dos pavimentos é igual à área 

do lote.  

 

 

 taxa de ocupação máxima: É a relação entre a área do lote e a ocupação da edificação no terreno. 

Exemplo: Se a Taxa de Ocupação Máxima é de 50% e o lote possui 1000m², a área máxima de 

ocupação da edificação no terreno deverá ser de 500m².  

 

 
 

 taxa mínima de permeabilidade: É a relação entre a área do lote e a área deste que possui superfície 

permeável. Exemplo: Se a Taxa de Permeabilidade Mínima é de 0,2 (20%) e o lote possui área de 

600m², deverá de ser destinada a área de no mínimo 120m² para superfície permeável.  
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 número máximo de pavimentos: Corresponde à altura máxima permitida para a edificação em uma 

determinada zona.  

 lote mínimo e testada mínima: Lote mínimo é a área mínima permitida para um lote em uma 

determinada zona. Testada Mínima é a medida mínima permitida para o lote em sua largura, no nível 

da rua.  

 recuos: São os afastamentos obrigatórios da edificação com as divisas do lote (fundos e laterais) e 

com a frente do mesmo. 

QUADRO 3: PARÂMETROS DE USO DO SOLO URBANO – SEDE URBANA 

Zona 
Usos 

Permitido Permissível Proibido 

Zona Residencial de 
Ocupação Orientada – 
ZROO (1) 

- habitação unifamiliar (2) 
- habitação coletiva  
- comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- uso comunitário 1 
- uso comunitário 2 

- comércio e serviço específico 
1 
- uso comunitário 3  
 

- todos os demais usos 

Zona Residencial de 
Restrição à Ocupação – 
ZRRO 

- habitação unifamiliar (2) 
- comércio e serviço vicinal e de 
bairro 

- comércio e serviço específico 
1 
-uso comunitário 1 

- todos os demais usos 

Zona Consolidada de 
Ocupação Orientada - 
ZCOO 

- habitação unifamiliar (2) 
- habitação coletiva  
- comércio e serviço vicinal de bairro 
- uso comunitário 1 
- uso comunitário 2 
- uso institucional 1 

- comércio e serviço setorial - todos os demais usos 

Zona Consolidada de 
Restrição à Ocupação- 
ZCRO 

- habitação unifamiliar (2) 
- comércio e serviço vicinal e bairro 
- uso comunitário 1 
- uso comunitário 2 
- uso institucional 1 

- comércio e serviço setorial - todos os demais usos 

Zona Especial de Interesse 
de Abastecimento de Água 
I- ZEIAA I 

- habitação unifamiliar (2) 
- comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- parque (5) 

- comércio e serviço específico 
1 
-uso comunitário 1 

- todos os demais usos 
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Zona Especial de Interesse 
de Abastecimento de Água 
II– ZEIAA II 

- parque (5) - comércio e serviço geral (4) (6) 
-uso institucional 2 

- todos os demais usos 

Zona Especial de Interesse 
Social – ZEIS 

- habitação unifamiliar (2) 

- habitação coletiva 
- comércio e serviço vicinal e de 
bairro 

- uso comunitário 1  
- uso comunitário 2 

- todos os demais usos 

Setor Especial de 
Comércio e Serviços I – 
SECS I 

- comércio e serviço setorial 
- indústria do tipo 1 
- uso comunitário 1 
- uso comunitário 2 
 

- habitação unifamiliar (2) 
- comércio e serviço vicinal e 
de bairro 
- comércio e serviço específico 
1 
- comércio e serviço geral 
- indústria do tipo 2 

- todos os demais usos 

Setor Especial de 
Comércio e Serviços II – 
SECS II 

- comércio e serviço geral 

- indústria do tipo 2 (3) 
- uso comunitário 3 
 

- habitação unifamiliar (2) 
- comércio e serviço específico 
1 
- indústria do tipo 1 (3) 
- indústria do tipo 3 (3) 

- todos os demais usos 

Zona de Indústrias e 
Serviços – ZIS 

- indústria tipo 3 (3) 
- indústria tipo 4 (3) 

- habitação unifamiliar (2) 
- uso institucional 1 - uso 
institucional 2 
- comunitário 1 
- uso extrativista(3) 

- todos os demais usos 

Zona de Atividade Mineral 
– ZAM 

- indústria tipo 4 (3) 
- uso institucional 1 

- comércio e serviço geral 

- uso extrativista(3) 
- todos os demais usos 

Zona de Parque –ZP - preservação e recuperação 
- pesquisa científica (4) 

- educação ambiental 

- uso institucional 1 - todos os demais usos 

Zona de Preservação de 
Fundo de Vale – ZPFV 

- preservação e recuperação 
- pesquisa científica (4) 
 

- educação ambiental (4) - todos os demais usos 

(1) A aprovação de novos parcelamentos fica condicionada à expansão da infra-estrutura, contígua à malha existente. 
(2) Uma habitação unifamiliar por lote. 
(3) Mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 
(4) Mediante aprovação e parecer do órgão ambiental competente. 
(5) Direcionar as ações de compensação ambiental ou de ampliação de áreas verdes nas áreas inseridas sobre esta zona. 
(6) Atividades não poluidoras. 
 

 

TABELA 1: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO – SEDE URBANA 
Zona Coefic. de 

aproveita- 
mento 
básico 

 

Taxa de 
ocupação 
máxima 

(%) 

Taxa de 
permeabilida

de mínima 
(%) 

Altura 
máxima 
(pav.) 

 

Lote 
mínimo/ 
testada 
mínima 
(m²/m) 

Recuos (m) (1) (2) 

Frente Lateral  Fundos 

Zona 
Residencial de 
Ocupação 
Orientada – 
ZROO (1) (4) 

 
 
2 

 
 

50 

 
 

40 

 
 
4 

 
 

360/12 

 
 
5 

 
 

1,5 

 
 

1,5 

Zona 
Residencial de 
Restrição à 
Ocupação – 
ZRRO(4) 

0,5 50 40 1 540/12 5 2,5/2(3) 5 
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Zona 
Consolidada de 
Ocupação 
Orientada - 
ZCOO 

 
 

2,5 

 
 

62,5 

 
 

30 

 
 
4 

 
 

360/12 

 
 
5 

 
 

1,50 

 
 
- 

Zona 
Consolidada de 
Restrição à 
Ocupação – 
ZCRO 

0,625 62,5 30 1 360/12 5,0 1,5(3) - 

Zona Especial 
de Interesse de 
Abastecimento 
de Água I- 
ZEIAA-I(4) 

0,3 30 60 1 720/20 5 2,5/2 5 

Zona Especial 
de Interesse de 
Abastecimento 
de Água II – 
ZEIAA-II(4) 

0,2 20 70 1 5000/50 15 5/2 5 

Zona Especial 
de Interesse 
Social – ZEIS(6) 

(7) 

 
2,2 

 
55 

 
30 

 
4 

 
200/10 

 
5 

 
1,5(3) 

 
1,5 

Setor Especial 
de Comércio e 
Serviços I – 
SECS I 

 
 

1,6 

 
 

80 

 
 

10 

 
 
2 

 
 

360/12 

 
- 

(5) 

 
 

1,50(3) 

 
 

2,5 

Setor Especial 
de Comércio e 
Serviços II – 
SECS II 

 
 

1,6 

 
 

80 

 
 

10 

 
 
2 

 
 

360/12 

 
- 

(5) 

 
 

1,50(3) 

 
 

2,5 

Zona de 
Indústrias e 
Serviços – ZIS 

0,2 20 70 1 5000/25 25 5 5 

Zona de 
Atividade 
Mineral – ZAM 

 
0,2 

 
10 

 
75 

 
2 

 
10000/ 

50 

 
20 

 
5 

 
5 

Zona de 
Parque –ZP 

- 

Zona de 
Preservação de 
Fundo de Vale 
– ZPFV 

 
- 

(1) Atendidas às exigências mínimas de iluminação e ventilação. 
(2) Os lotes de esquina, para efeito desta proposta, possuem somente frente e laterais, não possuindo fundos. 
(3) Para efeito de maior segurança estrutural, as construções deverão prever afastamentos laterais, com exceção das edificações  
 (4) A aprovação de novos parcelamentos fica condicionada à expansão da infra-estrutura, contígua à malha existente. 
(5) Obrigatório para as novas residências respeitar recuos frontais de 3 metros. Para as demais edificações fica facultativo o recuo frontal. 
(6) Fica prevista para esta zona a utilização do instrumento urbanístico Direito de Preempção, devendo, pois ser revistos os parâmetros. 
(7) Para abertura de novos parcelamentos incidirá o lote mínimo de 200 m², já para regularização dos existentes serão tolerados lotes de 
125 m². 
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TABELA 2: PARÂMETROS DE USO DO SOLO URBANO – DISTRITO DE AÇUNGUI 

Zona Usos 

Permitido Permissível Proibido 

Zona Residencial a 
Consolidar – (ZRC) (1) 

- habitação unifamiliar (1) 
- habitação coletiva  
- comércio e serviço vicinal e de bairro 
- uso comunitário 1 
- uso comunitário 2 

- comércio e serviço específico 1 
- uso comunitário 3  
 

- todos os demais usos 

Zona de Preservação 
de Fundo de Vale – 
(ZPFV) 

- preservação e recuperação 
- pesquisa científica (2) 
 

- educação ambiental (2) - todos os demais usos 

(1) Uma habitação unifamiliar por lote. 
(2)Mediante aprovação e parecer do órgão ambiental competente. 
 
 

TABELA 3: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO – SEDE URBANA  
Zona Coefic. de 

aproveita- 
mento 
básico 

 

Taxa de 
ocupação 
máxima 

(%) 

Taxa de 
permeabilidad

e mínima 
(%) 

Altura 
máxima 
(pav.) 

 

Lote 
mínimo/ 
testada 
mínima 
(m²/m) 

Recuos (m) (1) (2) 

Frente Lateral 
(3) 

Fundos 

Zona de Baixa 
Densidade - 
ZBD (1) 

 
 
1 

 
 

50 

 
 

40 

 
 
2 

 
 

750/20 

 
 
5 

 
 

1,5 

 
 

1,5 

Zona de 
Preservação de 
Fundo de Vale 
– (ZPFV) 

_ 

(1) Atendidas às exigências mínimas de iluminação e ventilação. 
(2) Uma habitação unifamiliar por lote. 
(3) Em construções de alvenaria, sem aberturas laterais não há necessidade do recuo lateral. 
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33..55    MMoobbiilliiddaaddee  ee  SSiisstteemmaa  VViiáárriioo  

É função pública garantir a melhor configuração que proporcione mobilidade a todos. Segundo o Instituto Pólis, a 

mobilidade é o resultado da interação entre o deslocamento de pessoas e bens com a cidade, onde estão 

relacionados ainda questões de infraestrutura para o desenvolvimento do local. Ponderar e planejar a mobilidade 

urbana prevê ainda as melhores soluções para garantir acesso à população aos diversos equipamentos que a 

cidade oferece, relacionando as características dos terrenos; tratamento físico dado às vias e aos passeios; 

existência de redes regulares de transporte urbano; qualidade dos seus serviços e o preço dos mesmos; 

sinalização e sistemas de controle do uso do sistema viário e as calçadas; e, existência ou inexistência de 

ciclovias (CREA, 2006). 

A população municipal, muitas vezes, tem a percepção ou imagem do local em que vivem mediante a leitura 

espacial realizada pela observação e locomoção ao longo das vias. As vias, por sua vez, devem ter elementos 

com qualidades singulares que as diferenciem dos demais canais de circulação, dentre eles, uma concentração 

de algum uso ou atividade especial ao longo de suas margens; uma qualidade espacial característica; uma 

textura especial de pavimento ou fachada; um sistema particular de iluminação; um detalhe ou uma vegetação 

típicos (LYNCH, 1997).  

O município de Rio Branco do Sul não é disciplinado por lei municipal que regulamente o sistema viário e assim, 

segue propostas de diretrizes, hierarquia de vias e parâmetros em consonância com o uso e ocupação do solo 

proposto, a partir da realidade e necessidades locais, de modo a contemplar a área municipal (tanto urbana, 

quanto rural), tendo por objetivos: 

 Induzir o desenvolvimento equilibrado do município, a partir da relação entre circulação e uso e 

ocupação do solo; 

 Adaptar a malha viária existente às melhorias das condições de circulação; 

 Hierarquizar as vias, bem como implementar soluções visando maior fluidez no tráfego, de modo a 

assegurar segurança e conforto dos usuários. 

 

Aqui o tema será classificado em Sistema Viário Municipal e Sistema Viário Urbano, sendo o primeiro referente 

às vias que promovem a ligação e mobilidade das várias partes dentro de um município, por meio de rodovias 

estaduais, vias municipais de ligação entre as diversas localidades rurais e aquelas que ligam as localidades à 

sede urbana. Já o Sistema Viário Urbano classifica as vias inseridas no perímetro urbano que estarão em 

concordância com o estabelecido para o tipo de uso do solo. 
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3.5.1 Hierarquização das Vias Municipais 

Propõe-se para as vias municipais uma hierarquização baseada na função e trafegabilidade, subdividas em: 

• Rodovia Federal: correspondente a BR – 476 que possibilita acesso na porção extremo leste do 
município. 

• Rodovia Estadual: compreendem a PR-092 que transpassa o município passando por sua sede 
urbana promovendo ligação entre as capitais Curitiba e São Paulo. 

• Rodovias Municipais; correspondem as vias rurais que configuram Eixos Turísticos demarcadas no 
Anexo 07, por objetivo incentivar o surgimento de estabelecimentos e atividades turísticas, com a 
função principal de possibilitar deslocamento até os atrativos turísticos do município. 

• Estradas Municipais Principais: finalidade de promover a circulação no interior do município. 
Compreende as vias de maior tráfego, de interligação entre as principais comunidades rurais, e onde 
trafega o transporte escolar. 

• Estradas Municipais Secundárias: caracterizada pelo deslocamento do tráfego local, de baixa 
velocidade. Compreende as demais vias rurais do município. 

 

TABELA 4: TABELAS DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS MUNICIPAIS 
Categorias das vias Seção normal da 

via (m) 
Pista de rolamento 

(m) 
Faixa de domínio 

(m) 
Rodovia Estadual PR-
092 

12,2 (1) 7,2(1) Variando de 10m a 30m de cada 
lado (2) 

Rodovia Municipal 
(Eixos Turísticos) 

(4) 

Estrada Municipal 
Principal (3) 

12,00 6,00  10m  

Estrada Municipal 
Secundária (3) 

8,00 6,00  10m  

(1) Características geométricas estabelecidas pelo DER.  
(2) Parâmetros não regulamentados legalmente, sendo a faixa de domínio do DER variável entre 10 e 30m para cada lado da rodovia.  
(3) Dados da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul 
(4) Características geométricas a serem definidas em projeto de engenharia específico. Até então permanecem os parâmetros das vias 
municipais principais. 
 

A Figura 4 demonstra o perfil das vias municipais: principal e secundária e o Mapa 6 o Sistema Viário Municipal 

com a hierarquização das vias municipais. 
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FIGURA 4: PERFIL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul  
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3.5.2 Hierarquização das Vias Urbanas – Sede Urbana 

Em concordância com a proposta de uso do solo e de maneira a ordenar e racionalizar a mobilidade, as vias são 

classificadas em: 

• Vias de Trânsito Rápido: caracterizam-se por estruturar a mobilidade na sede urbana, formando o 

eixo de ligação dos extremos da cidade no sentido longitudinal e transversal. Possui concentração de 

serviços, podendo apresentar um deslocamento mais rápido, para escoar o fluxo das vias locais e 

coletoras, desde que a diretriz viária proposta tenha continuidade e infra-estruturação. São definidas 

como Vias de Trânsito Rápido a Avenida Ermírio de Moraes e seu prolongamento que dá acesso ao 

município de Itaperuçú ligando áreas industriais dos dois municípios, denominada Avenida Industrial. 

Além da Rodovia Gertrudes, situada na porção oeste da sede promovendo ligação entre a Avenida 

Ermírio de Moraes e a PR – 092 para Cerro Azul. 

• Vias Arteriais: Caracteriza-se pela promoção de acesso às vias coletoras ou locais, promovendo o 

trânsito entre as regiões da cidade. No município possuem ainda a caracterização pela concentração de 

estabelecimentos comerciais e serviços de pequeno e médio porte. Entram nessa classificação as vias:, 

Rua Carlos Pioli, a Rua Domingos de Faria até a altura da Rua Borges de Medeiros, a Rua Padre 

Ribeiro até a Rodovia Gertrudes, a Rua Benjamim Bontorin, Rua Sete de Abril e trecho inicial da 

Avenida Nossa Senhora do Amparo.  

• Via Coletora: caracteriza-se por coletar o tráfego local, estruturando o interior dos loteamentos que 

intercepta, onde se concentram atividades de pequeno e médio porte para atendimento local. 

Diferenciadas em Via Coletora I e Via Coletora II sendo que a primeira possui um maior nível de suporte 

viário. A Rua Generoso Marques é uma Via Coletora I sendo Vias Coletoras II a Avenida Prefeito 

Octávio Furquim e seu prolongamento como Rua Brasil, Rua Domingos Alessandro Nodari, Rua Duque 

de Caxias, Rua Visconde de Cairú, Rua Andorinhas, Av. Muller Manuel de Siqueira e parte da Avenida 

Nossa Senhora do Amparo.  

• Vias Locais: configuradas pelas vias de mão dupla e baixa velocidade, promovendo a distribuição do 

tráfego local. Compreende as demais vias urbanas. 

 

Ainda com relação ao sistema viário, está sendo proposta uma via para contribuir com o desvio de tráfego de 

caminhões com rota direta à indústria Votorantim, a fim de diminuir o fluxo de caminhões transitando pela sede 

urbana ou então passando pelo município de Itaperuçu. 

A Tabela 5 demonstra as características geométricas das vias classificadas. Muitas vias urbanas de relevante 

importância na classificação apresentam irregularidades quanto a inexistência de passeios e ausência de 

pavimentação. Os perfis, plantas e dimensões das vias supracitadas podem ser observados na tabela e figuras 

abaixo, que foram delineados de acordo com o perfil atual e suporte de fluxo prognosticado para estas vias, 
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estando o detalhamento e demais considerações a ser apresentado na Minuta da Lei de Mobilidade, a integrar o 

próximo documento.  

TABELA 5: CARACTERÍSTICA GEOMÉTRICA DAS VIAS DA SEDE URBANA 
Categorias 
das vias (1) 

 

Seção 
normal da 

via (m) 

Pista de 
rolamento 

(m) 

Faixa de 
estacion. 

(m) 

Passeios  
(m) 

Canteiro 
central 

Inclinação 
mínima (2) 

(%) 

Rampa 
máxima 

(3) (%) 

Vias de Trânsito Rápido 

 Av. Ermírio de Moraes e 
Av. Industrial 

 
6,65 

2,40/ 
2,40 

 
_ 

1,20 (7) / 
1,20 (7) 

 
_ 

0,5 20 

 Rua Renato Marchiori 
ou Rodovia Gertrudes 

 
19,70 

3,75/ 
3,75 

 
_ 

6,10/ 
6,10 

 
_ 

0,5 20 

Vias Arteriais 
 Rua Benjamim Bontorim 13,60 2,50/ 

2,50 
2,00/ 
2,00 

2,20/ 
2,40 

_ 0,5 20 

Rua Carlos Pioli e Rua 
Padre Ribeiro 

20 5,50/ 
5,50 

- / 
2,00 

3,50/ 
3,50 

_ 0,5 20 

Rua 7 de Abril (4) 20,00 2,65/ 
2,65 

2,00 
2,00 

2,30/ 
8,40 

_ 0,5 20 

Av. Nossa Senhora do 
Amparo 

15,45 2,65/ 
2,65 

- / 
2,00 

3,15/ 
2,80 

_ 0,5 20 

Vias Coletoras I 
 Rua Generoso Marques 12,00 2,50/ 

2,50 
2,00 / 
2,00 

1,50/ 
1,50 

 
_ 

0,5 20 

Vias Coletoras II 
 Av. Prefeito Octávio 

Furquim e Rua Brasil (5) 
21,80 3,50/ 

3,50/ 
3,80 

- /- 1,50 /  
9,50 

_ 0,5 20 

 Rua Domingos 
Alessandro Nodari / Rua 

Duque de Caxias 

13,2 2,55/ 
2,55 

2,00/ 
2,00 

2,00/ 
2,00 

 
_ 

0,5 20 

 Rua Visconde de Cairu 12,00 4,50/ 
4,50 

_ 1,50 (7) / 
1,50 (7) 

_ 0,5 20 

 Av. Muller Manuel de 
Siqueira 

7,50 3,00/ 
3,00 

_ 1,20 (7) / 
1,50 

_ 0,5 20 

Av. Nossa Senhora do 
Amparo 

15,45 2,65/ 
2,65 

- / 
2,00 

3,15/ 
2,80 

 
_ 

0,5 20 

Vias Locais 
Vias Locais 14,00 8,00 (6) 3,00 

3,00 
- 0,5 20 

(1) Características geométricas mínimas, considerando situações atuais. O projeto de intervenção e implantação de novas vias deverá 
buscar o atendimento das normas técnicas pertinentes e legislações de acessibilidade. 
(2) Da seção transversal tipo. 
(3) Rampas aceitáveis em trecho de via cujo comprimento não exceda 150 m (cento e cinqüenta metros). 
(4) Esta via apresenta trechos com passeios largos de 8,40m intercalados com estacionamentos em 45º 
(5) Trecho não pavimentado e sem passeios. Via larga que possui ainda uma via marginal, devendo ser ampliada e adequada conforme 
necessidade. 
(6) Não haverá faixa demarcadora de estacionamento, sendo permitido estacionar em ambos os lados da via. 
(7) Necessidade de adequação, segundo legislação federal e normas técnicas pertinentes. 
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A seguir o perfil esquemático de algumas vias analisadas na sede do município.  

Vias de Trânsito Rápido 
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Vias Arteriais 
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Vias Coletoras 
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Vias Locais 
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3.5.3 Hierarquização das Vias Urbanas – Distrito de Açungui 

Em análise ao uso do solo vigente para o distrito, bem como em concordância com o zoneamento proposto, as 

vias serão classificadas em: 

• Via Arterial: configurada pela via denominada como Estrada do Jacaré, possui função estruturadora e 

eixo de ligação entre as localidades. 

• Vias Locais: configuradas pelas vias de mão dupla e baixa velocidade, promovendo a distribuição do 

tráfego local. Compreende as demais vias urbanas. 

 

TABELA 6: CARACTERÍSTICA GEOMÉTRICA DAS VIAS DO DISTRITO AÇUNGUI 
Categorias 
das vias (1) 

 

Seção 
normal da 

via (m) 

Pista de 
rolamento 

(m) 

Faixa de 
estacion. 

(m) 

Passeios  
(m) 

Canteiro 
central 

Inclinação 
mínima (2) 

(%) 

Rampa 
máxima 

(3) (%) 

Via Arterial 
Estrada do Jacaré 12,00 4,00/ 

4,00 
(4) 2,00/ 

2,00 
 

_ 
0,5 20 

Vias Locais 
Vias Locais 14,00 4,00/ 

4,00 
(4) 3,00 

3,00 
- 0,5 20 

(1) Características geométricas mínimas, considerando situações atuais. O projeto de intervenção e implantação de novas vias deverá 
buscar o atendimento das normas técnicas pertinentes e legislações de acessibilidade. 
(2) Da seção transversal tipo. 
(3) Rampas aceitáveis em trecho de via cujo comprimento não exceda 150 m (cento e cinqüenta metros). 
(4) Não haverá faixa demarcadora de estacionamento, sendo permitido estacionar em ambos os lados da via. 

 
Na seqüência, seguem o Mapa 7 e Mapa 8 com a hierarquização das vias urbanas da sede e do distrito Açungui 

respectivamente.  
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3.5.4 Proposições de Modificações de Estruturas Viárias 

Dentre os problemas identificados no sistema viário urbano de Rio Branco do Sul, destacam-se alguns fatores 

que acabam prejudicando a mobilidade urbana e a trafegabilidade de veículos (Figura 5). Um fato bastante 

comum principalmente em vias comerciais e de alto tráfego são carros estacionados avançando no passeio para 

pedestres. Para estes casos, discutiu-se a respeito de estudos que viabilizassem a alteração de sentido duplo 

para vias de mão única, possibilitando o estacionamento de 45º respeitando distância dos passeios. 

Dos diversos pontos de conflitos identificados no diagnóstico do presente PDM , há necessidade de um estudo 

mais aprofundado para que se estabeleçam as melhores rotas para os fluxos e outras soluções viárias. Mas 

como medida em curto prazo, melhorias com relação à sinalização (vertical e horizontal) já contribuiriam para 

evitar acidentes, bem como a periódica poda das árvores urbanas que permitam maior visibilidade em trechos de 

cruzamento. 

 

 FIGURA 5: CONFLITOS VIÁRIOS IDENTIFICADOS 

  

Fonte: Ecotécnica, 2010 Fonte: Ecotécnica, 2010 

33..66  PPaarrcceellaammeennttoo  ddoo  SSoolloo  UUrrbbaannoo  

O parcelamento do solo urbano, estabelecido mediante loteamento ou desmembramento, versa sobre a 

subdivisão de glebas, áreas ou terrenos indivisos em lotes. É primordialmente regulamentado por Lei Municipal, 

fundamentada pela Lei Federal n.º 6.766/79, alterada pela Lei Federal n.º 9.785/99. As normativas que regem o 

parcelamento do solo urbano dispõem sobre procedimentos e instrumentos a serem adotados nos projetos de 

parcelamento, através de liberação de alvarás, laudo de conclusão de obras e “habite-se”. Desta forma, está 

intrinsecamente vinculado às Leis Municipais que comporão o arcabouço legal deste PDM.  

Rio Branco do Sul dispõe de uma Lei Municipal nº 481/98 que discorre sobre o parcelamento do solo urbano. 

Porém tal lei apresenta alguns itens a serem atualizados ou reformulados. Seguem aqui propostas e diretrizes 
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que embasarão a Minuta de Anteprojeto de Lei de Parcelamento do Solo Urbano para o município (constante do 

próximo produto). A proposta busca promover o interesse coletivo sobre o particular, visando prioritariamente os 

seguintes objetivos: 

 orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento que implique em parcelamento do solo 

para fins urbanos, sendo obrigatória a apresentação de laudo geológico geotécnico da área, assinada 

por profissional devidamente qualificado.; 

 possibilitar à população a facilidade de acesso aos equipamentos urbanos e comunitários para 

assegurar-lhe condições dignas de habitação, trabalho, lazer e circulação no espaço urbano; 

 facilitar ao Poder Público Municipal o planejamento de obras e serviços públicos, evitando o desperdício 

ou a improdutiva aplicação de recursos financeiros públicos na execução de obras, serviços ou 

investimentos em áreas não prioritárias; 

 prevenir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas inadequadas. 

 garantir a continuidade da malha urbana, evitando ociosidade de infra-estrutura; e 

 assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da comunidade, nos 

processos de parcelamento do solo para fins urbanos. 

 estabelecimento de prazos dentro do processo de aprovação e implantação dos projetos de 

parcelamento; 

 determinação do processo de aprovação e das exigências de documentação para aprovação e 

implantação dos projetos de parcelamento, de forma a aumentar as garantias para ambas as partes; 

 definição das exigências de conteúdo para projetos urbanísticos de parcelamento e demais projetos 

complementares; 

 exigir a terraplanagem, meio-fio e ensaibramento de todas as vias do loteamento, incluindo a 

pavimentação de todas as vias com mais de 15% de declividade; 

 possibilitar a utilização do instrumento de contribuição de melhoria para pavimentação de vias (com 

inclinação inferior a 15%); 

 evitar o aumento de densidade populacional acima do previsto nos parâmetros iniciais do loteamento 

em empreendimentos residenciais ou mistos (como transformar lotes já aprovados individualmente em 

frações ideais); 

 estruturar os parâmetros para definição de áreas públicas verdes e de equipamentos urbanos de forma 

a evitar o espraiamento de áreas pouco aproveitáveis; 

 legislar sobre a instalação de condomínios; 

 legislar sobre a infra-estrutura e lote mínimo. 
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33..77  EEddiiffiiccaaççõõeess  ee  PPoossttuurraass  

Rio Branco do Sul dispõe de seu Código de Posturas, Lei Municipal nº 493/99 e alterada pela Lei nº 840/09. Não 

há Código de Edificações ou Obras, porém no Código de Posturas há diversas considerações sobre regras e 

procedimentos para “obras”. 

Assim sendo, como para o arcabouço legal que compõe este PDM, parte-se para uma simplificação e promoção 

de maior e melhor utilização das leis. Este fato é especialmente verdadeiro para as normatizações referentes a 

edificações e posturas, que comumente são definidas por extensíssimas e detalhadas leis. 

Estão sendo propostas (a integrar o próximo produto), minutas de anteprojetos de Leis relativas a edificações 

(obras) e posturas separadamente, para que de forma clara e objetiva possam ser aplicadas pela administração 

pública, sem miscelânea de assuntos. Nestas, serão abarcadas questões genéricas de ordem construtiva, 

questões específicas pertinentes e demandadas para o município bem como a referência às diversas normativas 

que regem questões que não necessariamente precisam constar nestas minutas. Isto para não repetir questões 

já normatizadas pelas organizações competentes, e para não incorrer em possíveis conflitos. Estas normativas a 

serem referenciadas incluem, por exemplo, aquelas oriundas na Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Corpo de Bombeiros, legislações estaduais e 

federais, entre outros. 

 

 

33..88  IInnssttrruummeennttooss  UUrrbbaannííssttiiccooss  

As inovações e/ou consolidações contidas no Estatuto da Cidade situam-se em três campos: um conjunto de 

novos instrumentos de natureza urbanística, voltado a induzir as formas de uso e ocupação do solo; a ampliação 

das possibilidades de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira entre o legal e o 

ilegal; e também uma nova estratégia de gestão que incorpora a idéia de participação direta do cidadão em 

processos decisórios sobre o destino da cidade (BRASIL, 2001).  

Há vários instrumentos à disposição da administração pública para ordenar de forma socialmente justa o espaço 

urbano. Estes devem considerar questões relativas ao combate à especulação imobiliária, gestão democrática 

da cidade, implementação do direito a cidades sustentáveis, promoção da regularização da urbanização e 

regularização fundiária das áreas urbanas ocupadas pela população de baixa renda (ibid). 

Em Rio Branco do Sul está sendo proposta a utilização dos instrumentos urbanísticos: Direito de Preempção e 

Consórcio imobiliário, que serão descritos em detalhe em lei específica (a integrar o próximo produto).  

O Direito de Preempção é um instrumento que dá preferência ao poder público, para a compra de imóveis de 

seu interesse no momento de venda pelo proprietário. No caso específico de Rio Branco do Sul está sendo 

previsto para aplicação do direito de preempção uma área na porção noroeste da sede urbana, área prevista 

como Zona Especial de Interesse Social, hoje pertencente à Votorantim, conforme espacialização no Mapa 9. 
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O Consórcio Imobiliário, segundo conceituação do Estatuto da Cidade, é um instrumento de cooperação entre 

o poder público e a iniciativa privada. É uma forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por 

meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, 

recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. Tem por objetivo 

principal viabilizar o aproveitamento de grandes terrenos e tornar positivo ao poder público intervenções que na 

prática acabam por ocorrer, como utilização de estrutura pública para intervir em obras particulares, o que é 

estritamente ilegal. Torna-se necessária sua previsão e regulamentação em lei específica para quando houver 

interesse de ambas as partes proceder a sua aplicação.  

A Figura 6, abaixo, ilustra de forma esquemática a aplicação do Consórcio Imobiliário. 

 

 

 

 

FIGURA 6: ESQUEMA DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 
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444   PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTAAASSS   DDDEEE   AAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   

 

Após a apresentação dos Eixos de Desenvolvimento, presente capítulo busca apresentar propostas e ações, 

que representam questões mais específicas e que vão almejar alcançar os eixos e diretrizes traçados para Rio 

Branco do Sul. 

Tais ações aqui propostas estão organizadas ao eixos a que se propõem, configurando quadros contendo as 

justificativas, objetivos, níveis de prioridade e responsabilidades de implementação. Os níveis de prioridade 

estão definidos em: (i) imediato: de realização em até 1 ano da data de aprovação do PDM; (ii) curto: de 

realização entre 1 e 3 anos; (iii) médio: de realização entre 3 e 5 anos; e (iv) longo: de realização para mais de 5 

anos. As ações definidas como prioritárias, ou seja, dentre os prazos de imediato a médio, e que estejam dentro 

das capacidades financeiras do município, irão compor o Plano de Ação e Investimentos deste PDM 

(correspondente ao Produto 05). 

Conforme esboçado pela Figura 1, as ações estão vinculadas aos diferentes Eixos de Desenvolvimento, buscou-

se aqui um maior detalhamento das passíveis de concretização em um período de 05 anos. Não obstante, as 

diretrizes são questões que devem orientar toda ação do Poder Público no período em que estiver vigente este 

PDM. 

Ao final do presente capítulo, há um quadro resumo contendo os Eixos de Desenvolvimento e suas respectivas 

Diretrizes e as Ações, possibilitando uma visão holística dos rumos e desafios a serem alcançados para o 

desenvolvimento sustentável do município. 
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44..11  AAççõõeess  EEiixxoo  0011::  FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaa  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr    

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e 

responsabilidade. 

QUADRO 4: AÇÃO – ORGANIZAR AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSES RURAIS 

ORGANIZAR AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSES RURAIS 

Justificativa  A organização dos produtores rurais possibilita entre outros o fortalecimento e desenvolvimento da 

categoria, troca de experiências e novas perspectivas de negócio (tanto para a aquisição de 

equipamentos, implementos e insumos quanto para realização de novos investimentos e 

comercialização de seus produtos), além de atrair novas possibilidades de financiamentos, que 

somente serão viáveis com a união da classe rural.  

Atualmente o município é composto por duas associações: a Associação do Conselho Agrícola de 

Rio Branco do Sul (ACARS) e a RIOSUL, as quais deverão ser fortalecidas em sua estrutura e 

contar com maior apoio do município. 

Objetivo geral Fortalecer a categoria dos produtores rurais 

Objetivos 

específicos 

 Organizar as cooperativas ou associações rurais existentes além de viabilizar a formação 

de outras; 

 Promover a captação de novos mercados para a comercialização dos produtos rurais; 

 Fortalecer a economia local e regional; 

 Viabilizar financiamentos e investimentos a fundo perdido; 

 Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria de Finanças e Administração; 

 EMATER. 

 

QUADRO 5: AÇÃO – ATUALIZAR O CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS  
ATUALIZAR O CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS  
Justificativa  A identificação dos produtores rurais de Rio Branco do Sul justifica-se no sentido de reconhecer o 

quantitativo de produtores, área efetiva de produção, tipologia de atividades desenvolvidas, para 

assim, direcionar programas e ações voltados a essa categoria.  

Objetivo geral Promover a atualização periódica do cadastro de produtores rurais do município  

Objetivos 

específicos 

 Facilitar a elaboração de ações e programas direcionados a este público; 

 Facilitar o reconhecimento da atual situação dos produtores rurais no município; 
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ATUALIZAR O CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS  
 Propiciar a identificação das problemáticas da categoria; 

 Possibilitar a identificação das potencialidades dos produtores rurais e do município. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria de Finanças e Administração; 

 EMATER. 

  

QUADRO 6: AÇÃO – CRIAR CURSOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS 

CRIAR CURSOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS 

Justificativa  Atualmente o município apresenta uma boa diversidade de culturas relacionadas às culturas 

olerícolas e frutíferas. Porém, há predominância do plantio de milho e feijão que representam 

respectivamente 70% e 23% de áreas plantadas das culturas anuais no município e destaque para 

o plantio de frutas cítricas como: tangerina ponkan e laranja. É importante no entanto que seja 

incentivada a produção de novas culturas como os orgânicos e a apicultura, entre outros. 

A produção de orgânicos já foi iniciada em Rio Branco do Sul, sendo constatada a prática em 

algumas localidades rurais (Campina dos Pintos e Pinhal). Trata-se de boas práticas atreladas à 

consciência ambiental, saúde e bem estar ao evitar grandes impactos no meio ambiente sem o uso 

de agrotóxicos. O mercado consumidor para os produtos advindos da produção orgânica tem 

aumentado progressivamente, juntamente com a disseminação da consciência sócio-ambiental. Já 

a apicultura tem demonstrado grande potencial no município. 

Objetivo geral Oferecer aos pequenos produtores rurais alternativas de renda. 

Objetivos 

específicos 

 Ampliar as variedades de produtos do município; 

 Minimizar o desemprego rural e introduzir novas perspectivas de renda aos pequenos 

produtores rurais, em especial daqueles em áreas de solo declivoso e predegoso em que 

há baixa produtividade; 

 Minimizar o êxodo rural. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Divisão de Meio Ambiente; 
 Secretaria de Finanças e Administração; 

 EMATER. 
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QUADRO 7: AÇÃO – INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO PARA AGREGAR VALOR AOS 
PRODUTOS LOCAIS 
INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO  

Justificativa  A importância da instalação de agroindústrias no município além de representar geração de 

empregos e renda, significaria a criação de oportunidades aos produtores rurais do município, ao 

agregar valor à matéria-prima produzida e a conseqüente valorização de seus produtos. 

Assim sendo, deve-se procurar alternativas para promover a implantação dessas atividades no 

município, cabendo ao poder público criar mecanismos que incentivem a instalação desses 

empreendimentos, quer seja por isenção de impostos, realização de parcerias e aprovação da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo Municipal, entre outros. 

Objetivo geral Alavancar a produção agropecuária do município. 

Objetivos 

específicos 

 Possibilitar o fortalecimento dos produtores rurais e valorização da matéria-prima local; 

 Propiciar a geração de emprego e renda no município; 

 Possibilitar a integração da agricultura familiar (subsistência) com a agroindústria; 

 Estimular a integração das atividades alternativas (hortifrutigranjeiros, piscicultura, 

orgânicos, entre outros) com a agroindústria. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 EMATER. 

 

QUADRO 8: AÇÃO – IMPLANTAR MERCADO AGRÍCOLA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO PRÓPRIO 
MUNICÍPIO  

IMPLANTAR MERCADO AGRÍCOLA PARA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO  

Justificativa  Conforme a realidade apresentada pelo município, grande parte do consumo de hortaliças e frutas 

vêm de outros mercados, além da necessidade de educação alimentar que incentive o consumo 

desses alimentos mais saudáveis no município, tornando-se importante a criação de um espaço 

para feira municipal.  

Ainda, é importante que a Prefeitura articule uma parceria entre os estabelecimentos escolares do 

município (que oferecem merenda escolar aos alunos) e os produtores rurais para utilização e 

compra dos produtos produzidos no próprio município pela prefeitura, como: leite, frutas, grãos, 

hortaliças, olerícolas, dentre outros, evitando terceirizações. 

Tal ação deve ser realizada mediante divulgação e cadastro dos produtores interessados nessa 

parceria. 

Objetivo geral Incentivar a produção rural local 

Objetivos 

específicos 

 Fortalecer o mercado interno do município   

 Minimizar o desemprego rural e o êxodo rural. 
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IMPLANTAR MERCADO AGRÍCOLA PARA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO  

 Possibilitar ao produtor rural a venda do excedente de produção; 

 Aumentar a renda dos produtores rurais e a circulação de divisas no próprio município; 

 Minimizar gastos com o transporte dos produtos utilizados na merenda escolar; 

 Garantir qualidade e produtos frescos aos estudantes. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 EMATER. 

 

QUADRO 9: AÇÃO – FIRMAR CONSÓRCIOS E PARCERIAS INTERMUNICIPAIS 

FIRMAR CONSÓRCIOS E PARCERIAS INTERMUNICIPAIS 

Justificativa  Município integrante da Região Metropolitana de Curitiba, Rio Branco do Sul já possui algumas 

parcerias firmadas com municípios próximos e com a capital Curitiba. É importante ainda ressaltar 

que o município é ainda integrante dos municípios do Vale do Ribeira, que comumente são 

avaliados como os que possuem os menores IDH do Estado, enfrentando diversos problemas. 

 Ao estabelecer relações intermunicipais, os municípios podem solucionar mais facilmente algumas 

problemáticas ou então baratear alguns custos e investimentos, ou ainda quando as soluções 

exigem ações conjuntas, daí a importância de firmar tais consórcios e parcerias. 

Objetivo geral Resolver problemas afins entre os municípios com situação similar 

Objetivos 

específicos 

 Fortalecer relações inter-municipais; 

 Estabelecer parcerias inter-municipais; 

 Pesquisar possibilidades de parcerias através de consórcios intermunicipais; 

 Promover desenvolvimento de todos os municípios envolvidos. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Finanças; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 
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QUADRO 10: AÇÃO – ORIENTAR E APOIAR AS FAMÍLIAS PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE MICRO-CRÉDITO 
AGRÍCOLA 
ORIENTAR E APOIAR AS FAMÍLIAS PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE MICRO-CRÉDITO AGRÍCOLA 

Justificativa  O micro-crédito agrícola pode dar subsídios ao início do desenvolvimento de uma certa atividade 

para proprietários rurais que não possuem o capital inicial, uma vez que existem créditos para as 

diferentes categorias de produtores.  

Assim, cabe ao município prestar orientação às famílias quanto às linhas de crédito disponíveis, 

sendo uma delas o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que 

possui financiamento de diferentes categorias.  

Objetivo geral Incentivar os proprietários rurais no desenvolvimento da atividade agrícola. 

Objetivos 

específicos 

 Evitar o êxodo rural, visando manter o homem no campo; 

 Incentivar a formação de novos empreendedores rurais ou administradores rurais; 

 Incrementar o giro de capital no município e indiretamente alternativas de emprego. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Agricultura. 

 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

 EMATER. 

 
QUADRO 11: AÇÃO – IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE SANIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 

IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE SANIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 

Justificativa  É importante que o município aumente a segurança alimentar dos produtos produzidos em território 

municipal, por meio do Programa Municipal de Sanidade de produtos de origem animal e vegetal, o 

qual será o responsável por colocar em funcionamento o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). 

Ainda, torna-se importante a construção de um abatedouro municipal de acordo com as normas e 

legislações vigentes. 

Objetivo geral Garantir a qualidade (segurança alimentar) dos produtos municipais  

Objetivos 

específicos 

 Melhorar a qualidade da produção municipal; 

 Garantir a confiabilidade dos produtos produzidos no município, por meio da inspeção 

municipal; 

 Minimizar custos com transporte dos bovinos que podem ser abatidos no próprio 

município; 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Finanças; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 
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Quadro 12: Ação – Manter estradas municipais em boas condições de tráfego e conservação de pontes 
MANTER ESTRADAS E PONTES MUNICIPAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E TRAFEGABILIDADE  
Justificativa  As estradas e pontes municipais se encontram em estado de má conservação quando não em 

péssimas condições. Isso configura conseqüências no escoamento da produção rural e no fácil 

acesso às diversas localidades rurais do município. Em vários trechos de estradas observa-se 

erosão e sombreamento excessivo ocasionado pelas atividades de silvicultura muito próximas às 

estradas. 

Objetivo geral Recuperar e conservar as estradas e pontes municipais 

Objetivos 

específicos 

 Promover a melhoria das estradas e pontes do município; 

 Estabelecer sistema de drenagem das vias; 

 Fiscalizar as propriedades quanto ao respeito à faixa de domínio das vias municipais; 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Transporte; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

44..22  AAççõõeess  EEiixxoo  0022::  AAllaavvaannccaaggeemm  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  ddee  TTrraannssffoorrmmaaççããoo  ee  SSeerrvviiççooss  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Alavancagem das Atividades de 

Transformação e Serviços, conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, 

objetivos, prioridade e responsabilidade. 

QUADRO 13: AÇÃO – INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS DE BENEFICIAMENTO NO MUNICÍPIO 
INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS DE BENEFICIAMENTO NO MUNICÍPIO 

Justificativa  Um dos entraves ao desenvolvimento de Rio Branco do Sul é a falta de indústrias de 

beneficiamento de seus principais produtos: agrícolas e de extração mineral. A produção acaba 

deixando o município em sua forma bruta, para receber beneficiamento em municípios vizinhos. Tal 

fato acarreta na falta de retenção de lucros advindos do valor que poderia ser embutido na 

produção industrializada. 

Objetivo geral Alavancar os lucros municipais com o beneficiamento da produção agrícola e de extração mineral, 

por meio de incentivos à implantação de indústrias de beneficiamento. 

Objetivos 

específicos 

 Atrair e incentivar a implantação de indústrias de beneficiamento; 

 Beneficiar as matérias primas advindas e produzidas em Rio Branco do Sul; 

Prazo de execução Imediato  

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 EMATER; 

 SEAB; 

 SEBRAE; 

 Produtor rural. 
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QUADRO 14: AÇÃO – ATUALIZAR E CONSOLIDAR O CADASTRO DAS ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO E SERVIÇOS 
ATUALIZAR E CONSOLIDAR O CADASTRO DAS ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO E SERVIÇOS 

Justificativa  Atualmente o município não dispõe de cadastro atualizado e informatizado das indústrias, serviços, 

comércio, profissionais autônomos e liberais, o que acaba prejudicando o controle municipal quanto 

à cobrança de impostos, lançamento de IPTU, dentre outros. 

Assim, torna-se imprescindível proceder ao cadastramento atualizado e informatizado, se possível 

já integrado a um banco de dados informatizado da prefeitura.   

Também, faz-se necessária a efetivação legal pela inserção no organograma da estrutura 

organizacional da prefeitura da secretaria ou departamento de indústria e comércio. 

Objetivo geral Ter o controle sobre as atividades de transformação e serviços existentes 

Objetivos 

específicos 

 Promover a cobrança justa de impostos sobre as atividades de transformação e serviços 

no município; 

 Firmar parcerias com os próprios donos dos estabelecimentos para colaborarem com o 

cadastramento; 

 Efetivar a secretaria/departamento de indústria e comércio. 

Prazo de execução Imediato  

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria de Finanças; 

 Departamento de Indústria e Comércio. 

 

QUADRO 15: AÇÃO – IMPLANTAR ESCOLA TÉCNICA NO MUNICÍPIO 

IMPLANTAR ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO  

Justificativa A implantação de escola técnica e profissionalizante em Rio Branco do Sul, voltada aos 

produtores rurais e prestadores de serviços em geral, possibilitará a aproximação do 

conhecimento técnico com a prática, formando profissionais do próprio município, tecnicamente 

capacitados, o que trará o crescimento de ambas as partes. 

Ainda, proporcionará aos alunos o estabelecimento de um novo arranjo produtivo local, visando 

ao desenvolvimento de projetos voltados para região, ambientalmente corretos e primando pelo 

desenvolvimento sustentável. 

Desse modo, com a capacitação da população (urbana e rural) haverá maiores probabilidades 

de contratações nas áreas da indústria, serviços, meio ambiente e meio agropecuário, entre 

outros, aumentando a possibilidade de emprego e renda da população local. Para isso há que 

existir uma parceria do poder público com a iniciativa privada (como, por exemplo, a Votorantim 

Cimentos, que trouxe o SENAI ao município) e a oferta de cursos técnicos deverá ser uma 

atividade constante no município.  

A escola técnica também poderá ofertar seminários, cursos, palestras e workshops a qualquer 

interessado, ainda que não esteja matriculado nos cursos ofertados. 

Objetivo geral Capacitar a população local para o desenvolvimento municipal 

Objetivos específicos  Ampliar a perspectiva de emprego e renda da população local; 
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 Fornecer mão-de-obra local especializada para a indústria e serviços; 

 Possibilitar acesso a novas tecnologias; 

 Reduzir a evasão da população em busca de estudo e emprego; 

 Ofertar seminários, palestras e workshops a toda a população interessada; 

 Reduzir a utilização de mão-de-obra de outros centros e utilizar a local. 

Prazo de implantação Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 Secretaria Municipal de Educação. 

 

44..33  AAççõõeess  EEiixxoo  0033::  FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaa  EExxpplloorraaççããoo  MMiinneerraall  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Fortalecimento da Exploração 

Mineral, conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e 

responsabilidade. 

QUADRO 16: AÇÃO – FIRMAR CONVÊNIO COM A MINEROPAR 
FIRMAR CONVÊNIO COM A MINEROPAR 

Justificativa  Parcerias com a MINEROPAR podem fundamentar mais detalhadamente questões do meio físico 

com vistas a embasar o planejamento municipal, bem como a exploração mineral   

Objetivo geral Embasar o planejamento municipal sob o ponto de vista geológico 

Objetivos 

específicos 

 Promover o mapeamento detalhado do meio físico; 

 Mapear a cena geológica, otimizando o desenvolvimento da mineração. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças. 

 

QUADRO 17: AÇÃO – CADASTRAR AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA MUNICIPAIS 
CADASTRAR AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA MUNICIPAIS 

Justificativa  É sabido que atualmente há diversas atividades de exploração mineral que não estão cadastradas 

junto à prefeitura e nem junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), além de 

jazidas não licenciadas pelo órgão ambiental (IAP), atuando na clandestinidade. 

É imprescindível que a administração pública urgentemente tenha um inventário de todas as 

jazidas existentes e das licenciadas para assim, além de averiguar a situação legal, poder 

promover ações que incentivem as regularizações e geração de empregos formais, dentre outros. 

Objetivo geral Tomar conhecimento sobre a situação atual das atividades de exploração mineral municipais 

Objetivos 

específicos 

 Controlar o recolhimento de impostos CFEM; 

 Incentivar o cadastramento e regularização das atividades de exploração mineral, 

mediante minimização da cobrança de impostos; 

 Promover a geração de empregos formais. 
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CADASTRAR AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA MUNICIPAIS 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Finanças; 

 Departamento de Indústria e Comércio. 

 

QUADRO 18: AÇÃO – REALIZAR CAMPANHAS PARA CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERÁRIOS 
REALIZAR CAMPANHAS PARA CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERÁRIOS 

Justificativa  Conforme explicitado no quadro acima a administração pública não possui controle sobre as 

atividades do setor secundário no município e nem tão pouco sobre a quantidade de minérios 

transportados, uma vez que não possui agentes fiscalizadores junto aos grandes e médios 

exploradores de minério, como a VOTORANTIM CIMENTOS. 

Sugere-se que sejam feitas campanhas para conscientizar as grandes e médias empresas sobre a 

necessidade e importância de fiscalização municipal, que se daria por meio do acompanhamento 

de agente municipal fiscalizador junto às balanças de pesagem. 

Objetivo geral  

Objetivos 

específicos 

 Promover medições (pesagens) periódicas nos principais pontos exploradores de 

minério; 

 Promover a conscientização dos exploradores de minérios do município; 

 Exigir a adequação das indústrias que não se adequarem. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 Departamento de Indústria e Comércio. 

 

QUADRO 19: AÇÃO – INCENTIVAR A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE CALCÁRIO E GRANITO 
INCENTIVAR A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE CALCÁRIO E GRANITO 

Justificativa  Verifica-se hoje nas proximidades da sede urbana, pequenas fábricas que utilizam mão-

de-obra artesã na quebra manual das pedras calcárias e granito para a produção do petit 

pavê e de cantaria, respectivamente. 

Essa atividade ocorre muitas vezes na informalidade, onde os operários não são 

registrados e em algumas vezes há o emprego de crianças nessas atividades. 

Dessa forma propõe-se a organização e incentivo dessas atividades de mineração de 

modo organizado, com uma cadeia produtiva definida. 

Objetivo geral Proporcionar a criação de uma cadeia de produção definida 

Objetivos 

específicos 
 Promover o mapeamento e organização das atividades de mineração de calcário 

e granito; 

 Minimizar a informalidade desse tipo de atividade; 

 Propiciar à administração pública maior controle das pequenas fábricas com mão 

de obra artesã, evitando trabalho infantil e escravo. 

Prazo de execução Médio prazo 
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INCENTIVAR A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE CALCÁRIO E GRANITO 

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 Departamento de Indústria e Comércio. 

 

QUADRO 20: AÇÃO – CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO COM A VOTORANTIM CIMENTOS 
CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO COM A VOTARANTIN CIMENTOS 

Justificativa  A empresa VOTORANTIM CIMENTOS é a mais importante empresa do município, 

empregando cerca de 600 funcionários e trânsito diário de centenas de caminhões. 

A comunicação e sinergia entre a VOTORANTIM e Prefeitura são imprescindíveis para o 

desenvolvimento sustentável do município, sendo que a parceria entre as duas garantirá 

uma estratégia única para evitar transtornos e especulações como à vinda de mais 

pessoas para Rio Branco tendo em vista ampliação das plantas da fábrica, ocupações 

desordenadas em áreas de especulação imobiliária. A Prefeitura pode fazer certos 

direcionamentos com a população local, incentivo a capacitações (SENAI), a instalação de 

empresas e serviços indiretos, entre outros, criando alternativas de renda e geração de 

emprego, entre outras ações. 

Objetivo geral Promover o desenvolvimento sustentável do município 

Objetivos 

específicos 
 Propiciar o traçado de estratégias afins; 

 Propiciar o direcionamento da população a capacitações específicas; 

 Evitar a vinda de mais pessoas em busca de emprego. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Departamento de Indústria e Comércio. 

 

44..44  AAççõõeess  EEiixxoo  0044::  RReeccuuppeerraaççããoo  AAmmbbiieennttaall  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Recuperação Ambiental, conforme os 

quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e responsabilidade. 

QUADRO 21: AÇÃO – RECUPERAR AS MATAS CILIARES 

RECUPERAR AS MATAS CILIARES 

Justificativa  As matas ciliares, também denominadas de Áreas de Preservação Permanente (APPs) são 

exigidas legalmente (Código Florestal - Lei Federal nº 4.771/65 e SISLEG) e têm o objetivo de 

auxiliar na conservação da biodiversidade contribuindo para a garantia da qualidade hídrica e do 

solo.  

Grande parte dos rios, córregos ou nascentes do território municipal encontra-se desprovido de 
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RECUPERAR AS MATAS CILIARES 

mata ciliar, portanto, sua recuperação é imprescindível e necessária, assim como a fiscalização 

quanto ao cumprimento do Código Florestal e Resolução CONAMA 302 e 303 referente à área de 

preservação permanente, que terá como resultado a conservação hídrica e do solo, e um meio 

ambiente saudável aos seres humanos e à fauna e flora. 

Essa ação pode ser cumprida pela reativação do viveiro municipal, que antigamente disponibilizava 

mudas nativas gratuitamente aos agricultores para a recuperação de matas ciliares e 

reflorestamentos. É preciso que tal atividade volte a funcionar para fomentar a recuperação das 

áreas e que também possa contribuir com a arborização urbana. 

Objetivo geral Promover a qualidade ambiental do município  

Objetivos 

específicos 

 Evitar a erosão do solo e assoreamento do leito dos rios; 

 Recuperar naturalmente rios e nascentes pela preservação de suas margens; 

 Minimizar a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente; 

 Cumprir a legislação federal e estadual; 

 Utilizar as mudas nativas produzidas no viveiro municipal para recuperação; 

 Envolver os alunos de escolas municipais e estaduais na recuperação das matas ciliares 

como forma de educação ambiental; 

 Promover educação ambiental para a população sobre a importância da mata nativa. 

Prazo de execução Curto Prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 EMATER; 

 Produtor rural. 

 

QUADRO 22: AÇÃO – CONSCIENTIZAR OS PROPRIETÁRIOS DE TERRAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DAS RPPNS E RESERVA 
LEGAL 
CONSCIENTIZAR OS PROPRIETÁRIOS DE TERRAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DAS RPPNs E RESERVA LEGAL 

Justificativa  As Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) são Unidades de Conservação (UCs) 

particulares que possuem como princípio legal de manejo, a proteção integral e o uso indireto dos 

recursos naturais. Qualquer proprietário de imóvel, rural ou urbano, poderá pleitear, 

voluntariamente, o reconhecimento de sua área, total ou parcial como RPPN, cabendo ao órgão 

ambiental competente verificar a existência de interesse público na conservação da biodiversidade 

da área indicada e, uma vez instituída deve ser de proteção integral e averbada na matrícula do 

imóvel, em caráter perpétuo. Em contrapartida o proprietário terá isenção de impostos, em especial 

ITR e IPTU, bem como a possível redução de impostos para o restante do imóvel onde se situar a 

UC. O município também se beneficia, pois receberá o ICMS ecológico sobre as RPPNs existentes 

no município. 

Da mesma forma os proprietários devem ter conhecimento sobre a importância da criação das 

Reservas Legais2 (20% da área). 

                                                           
2 O conceito de Reserva Legal é dado pelo Código Florestal, em seu art. 1°, §2°, III, inserido pela MP n°. 2.166-67, de 24.08.2001, sendo: "área localizada 
no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas" (ANTUNES, 2005). 
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CONSCIENTIZAR OS PROPRIETÁRIOS DE TERRAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DAS RPPNs E RESERVA LEGAL 

Objetivo geral Promover a conservação da biodiversidade de áreas do município 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

 

 

 Fazer com que os proprietários de terras desenvolvam a consciência da proteção e 

preservação ambiental; 

 Garantir que o município tenha áreas protegidas por particulares em troca de alguns 

benefícios; 

 Envolver os estudantes para conscientização dessas questões; 

 Beneficiar o município com o aporte de recursos decorrentes da Lei n° 59/91 (Lei do ICMS 

Ecológico). 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 EMATER; 

 Produtor rural. 

 

QUADRO 23: AÇÃO – PROMOVER O MANEJO ADEQUADO DO REFLORESTAMENTO 
SOLICITAR O MANEJO ADEQUADO DO REFLORESTAMENTO  

Justificativa  A prática do reflorestamento, com o plantio de pinus, que é uma espécie exótica, vem crescendo 

bastante em Rio Branco do Sul, sem muito controle. Os pequenos proprietários têm aderido a essa 

prática ou pela queda de preço dos cultivos agrícolas comuns, entre outros.  

Assim, há que se atentar para os perigos que uma monocultura pode trazer sobre a economia do 

município e sua população. Há discussões de ambientalistas sobre o pinus ser capaz de absorver 

enormes quantidades de água, podendo até mesmo ressecar rios e outras fontes hídricas 

existentes. Porém, não há nada comprovado cientificamente. 

Por outro lado, um reflorestamento conduzido com o manejo adequado, pode trazer retornos 

financeiros importantes.  

A Embrapa Florestas desenvolveu o sistema SISPLAN, que integra métodos de engenharia 

econômica e simulação do crescimento e da produção de povoamentos de pinus e pode ser 

utilizado pelos pequenos produtores com difusão por meio das Associações, Emater, Institutos e 

Sindicatos. 

O que se propõe, portanto, no PDM é que seja contido o avanço do reflorestamento de espécies 

exóticas sobre áreas de preservação permanente, principalmente margens de rios e topos de 

morro e haja uma regulamentação específica (Uso do Solo Municipal e Código de Posturas) para 

as práticas adequadas de plantio e manejo dos reflorestamentos e até mesmo utilização de plantas 

estéreis, evitando assim a rápida e descontrolada disseminação. 

Objetivo geral Evitar o plantio e avanço desordenado do reflorestamento de espécies exóticas sobre o território 

municipal   

Objetivos 

específicos 

 Promover a regulamentação do manejo do reflorestamento; 

 Minimizar a disseminação descontrolada do reflorestamento de espécies exóticas; 
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 Controlar e evitar que o município desenvolva uma monocultura; 

 Incentivar a diversificação de outras culturas. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Vigilância Sanitária. 

 

QUADRO 24: AÇÃO – PRESERVAR AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO E AQÜÍFERO CARSTE  
PRESERVAR AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO E AQÜÍFERO CARSTE 

Justificativa  É sabido que o município apresenta densa rede hídrica e importantes rios como o Açungui, Ribeira, 

entre outros e também que seu subsolo é extremamente frágil pela existência do aqüífero carste e 

que este é uma importante fonte de abastecimento futuro para a Região Metropolitana de Curitiba 

(RMC). Devido a grande permeabilidade do solo, todas as atividades exercidas na superfície que 

gerem efluentes como esgoto, resíduos, agroquímicos, se não tratados adequadamente (e 

atualmente não são, não há rede de esgotamento sanitário) são infiltrados no solo e acabam 

contaminando o aqüífero. 

Assim sendo, torna-se urgente a conscientização quanto à preservação das bacias hidrográficas, 

por meio da elaboração de um estudo específico como o Plano Municipal de Gestão de Recursos 

Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97), que reforçará e detalhará de maneira pontual a necessidade de 

implantação dos sistemas ambientais como sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

aterro sanitário, sistema de drenagem pluvial adequada, entre outros. 

Objetivo geral Garantir a qualidade ambiental do manancial de abastecimento público de água 

Objetivos 

específicos 

 Assegurar a qualidade hídrica e do solo do manancial de abastecimento público de água; 

 Estimular a educação ambiental quanto à preservação dos mananciais; 

 Assegurar por lei específica (uso e ocupação do solo municipal) os usos possíveis e 

permitidos para a área do Carste. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 SANEPAR; 

 População em geral 

 

QUADRO 25: AÇÃO – PROIBIR OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
PROIBIR OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

Justificativa  Rio Branco do Sul demonstra grande avanço com a elaboração do Plano Diretor Municipal, em que 

são previstas diretrizes ambientais e legislações específicas como uso e ocupação do solo; 

parcelamento urbano; código de obras, entre outros que estabelecem regras para o crescimento 

municipal, de modo que seja freada a ocupação desordenada, principalmente sobre áreas frágeis e 

vulneráveis como os topos de morro e declividades acentuadas (consideradas legalmente como 

áreas de preservação permanente).  

Tendo em vista a realidade do município, que não pode ser ignorada, em que grandes porções da 

sede urbana estão em APP (declividade acima de 30%), certas condicionantes deverão ser 
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PROIBIR OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

colocadas em prática como: a elaboração de estudos geológico-geotécnicos para qualquer novo 

parcelamento, ampliação ou construção de nova residência; além do cumprimento na íntegra das 

legislações citadas, sob responsabilidade do poder público, mediante fiscalizações, autuações e 

até mesmo punições mais severas com enquadramento como crime ambiental. 

Ressalta-se que os estudos geológico-geotécnicos deverão ser avaliados por um geólogo 

competente, que deverá integrar o quadro de profissionais da administração pública. 

Objetivo geral Evitar ou minimizar desastres como deslizamentos, desabamentos, alagamentos pela ocupação 

desordenada do espaço urbano 

Objetivos 

específicos 

 Aplicar com precisão todo o arcabouço legal do Plano Diretor para o crescimento 

ordenado do município; 

 Condicionar qualquer nova ocupação à elaboração de estudos geológico-geotécnicos, a 

serem avaliados por geólogo da prefeitura; 

 Conscientizar a população quanto aos riscos ambientais do solo urbano altamente frágil e 

vulnerável; 

 Efetivar fiscalizações constantes em toda a malha urbana. 

Prazo de execução Imediato (tão logo seja aprovado o PDM) 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

QUADRO 26: AÇÃO – ELABORAR PLANO DE CONTINGÊNCIA E DE DEFESA CIVIL PARA O MUNICÍPIO 
ELABORAR PLANO DE CONTINGÊNCIA E DE DEFESA CIVIL PARA O MUNICÍPIO 

Justificativa  Observando que em todo o território municipal existem riscos de desastres decorrentes de 

processos naturais pela fragilidade do solo e subsolo (mencionado no quadro acima), que podem 

ser potencializados pela interferência antrópica, é de extrema importância que o município esteja 

preparado para situações de emergência ou fatos adversos que possam atingir o município, agindo 

de forma rápida e eficiente, a partir das regras e formas de condutas estabelecidas no Plano de 

Contingência Municipal e Plano Municipal de Defesa Civil. 

É importante que se façam parcerias com a Defesa Civil, peça chave para auxiliar nos treinamentos 

e que seja criada a Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), a ser composta por membros 

comprometidos com o bem-estar da sociedade e em condições de planejar e preparar ações 

voltadas à prevenção dos acidentes ou da minimização dos seus efeitos. 

Objetivo geral Estabelecer de forma clara e eficiente as regras básicas e formas de conduta para evitar desastres 

Objetivos 

específicos 

 Dotar o município de ferramentas adequadas de prevenção e contingência para atuar em 

situações de risco à população; 

 Resguardar a integridade física da população, que se encontra sobre solo altamente frágil 

e vulnerável; 

 Assegurar a rápida e eficiente solução de desastres naturais; 

 Definir ações necessárias para operacionalização das medidas; 

 Definir forma de monitoramento após a falha; 

 Assegurar auxílio às vítimas no município; 

 Incentivar a criação dos núcleos de defesa civil. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 Defesa Civil 

QUADRO 27: AÇÃO – PROMOVER CURSOS E PALESTRAS VOLTADOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PROMOVER CURSOS E PALESTRAS VOLTADOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Justificativa  Para criar a consciência da preservação e conservação do meio ambiente (quer seja do solo, água 

e matas) é necessária a informação. Assim, é imprescindível que o poder público promova cursos e 

palestras voltados à educação ambiental, tanto nas escolas (para orientar crianças e 

adolescentes), como nas associações de produtores rurais, comércio e indústria e que estes sejam 

permanentes. Só cidadãos conscientes podem melhorar as condições do meio ambiente e utilizá-lo 

de forma sustentável. 

Ainda é preciso informar e educar à população quanto à fragilidade e vulnerabilidade do solo onde 

se encontra a sede urbana, que em grande parte está sobre o aqüífero carste. 

Objetivo geral Orientar a população quanto à importância da preservação do meio ambiente 

Objetivos 

específicos 

 

 

 

 Ensinar à comunidade quanto às práticas sustentáveis para proteger e conservar o meio 

ambiente; 

 Minimizar os casos de agressão ao meio ambiental; 

 Obter auxílio dos próprios habitantes nas questões de preservação e conservação 

ambientais. 

 Orientar quanto à necessidade do cumprimento das legislações urbanísticas vigentes 

para a ocupação e uso ordenado do solo; 

 Garantir que desde cedo as crianças criem a consciência do desenvolvimento 

sustentável. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Ação Social. 

 

QUADRO 28: AÇÃO – FISCALIZAR E REDUZIR O USO ABUSIVO DE AGROQUÍMICOS  
FISCALIZAR E REDUZIR O USO ABUSIVO DE AGROQUÍMICOS  

Justificativa  A fiscalização do uso de agroquímico e do cumprimento da legislação vigente acerca desse 

assunto beneficiará o município nas questões ambientais e sociais no que diz respeito à saúde do 

trabalhador rural e da população.  

Também, são necessários cuidados com o descarte de embalagens de agrotóxicos e a fiscalização 

quanto ao procedimento da tríplice lavagem por parte dos produtores, com o uso adequado dos 

equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com a Lei Federal nº. 7.802/89 (que 

dispões sobre o processo de produção, comercialização e destino final das embalagens de 

agrotóxico). Em especial para as áreas cársticas é preciso minimizar a utilização de agrotóxicos. 

Objetivo geral Salvaguardar a saúde da população e qualidade do meio ambiente   

Objetivos 

específicos 

 Possibilitar a criação de legislação municipal, regulamentando o uso do agroquímico; 

 Minimizar problemas de saúde da população local em função do uso excessivo de 

agrotóxicos; 

 Fiscalizar o adequado descarte de embalagens de agrotóxicos e manuseio de 
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FISCALIZAR E REDUZIR O USO ABUSIVO DE AGROQUÍMICOS  

pulverizadores; 

 Fiscalizar o procedimento da tríplice lavagem por parte dos produtores, com o uso 

adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

 Conservar as matas ciliares e melhorar a qualidade ambiental; 

 Minimizar progressivamente o uso de agrotóxicos em áreas cársticas. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Vigilância Sanitária. 

 

QUADRO 29: AÇÃO – EXIGIR RELATÓRIOS PERIÓDICOS DAS INDÚSTRIAS POTENCIALMENTE POLUIDORAS QUANTO À 
EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS 
EXIGIR RELATÓRIOS PERIÓDICOS DAS INDÚSTRIAS POTENCIALMENTE POLUIDORAS QUANTO À EMISSÃO DE 
MATERIAIS PARTICULADOS  

Justificativa  A emissão de material particulado de forma excessiva é facilmente percebida, seja no acesso à 

sede urbana e seus arredores afetando diretamente na qualidade de vida da população, 

principalmente quanto a problemas respiratórios.  

Deve-se, portanto, fiscalizar as indústrias de médio e grande porte que emitem esses resíduos 

(material particulado para a atmosfera), mediante a exigência da apresentação de relatórios anuais 

(os mesmos encaminhados ao órgão ambiental – IAP) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

que ficará responsável pela avaliação desses relatórios. Caso seja detectada qualquer incoerência 

ou mesmo a não apresentação do relatório, deverá tomar as medidas cabíveis como notificação e 

estabelecimento de prazo para adequação (conforme estabelecido no Código de Posturas) ou 

mesmo cassação da licença da indústria, podendo acarretar em seu fechamento pelo 

descumprimento das leis ambientais.   

Objetivo geral Salvaguardar a saúde da população e qualidade do meio ambiente   

Objetivos 

específicos 

 Estabelecer uma ferramenta de controle de emissão de materiais particulados; 

 Minimizar problemas de saúde da população local em função do alto nível de partículas 

no ar; 

 Promover a adequação das indústrias com níveis altos de emissão; 

 Melhorar a qualidade ambiental. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Vigilância Sanitária. 
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QUADRO 30: AÇÃO – ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO 
ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Justificativa  A elaboração desses planos municipais é importante para o município na medida em que 

contribuem para melhoria da qualidade da água e meio ambiente, bem como das condições de 

sanitárias e de higiene da população. 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em especial, é uma oportunidade 

para toda a sociedade conhecer e entender o que acontece com o saneamento da sua cidade, 

discutir as causas dos problemas e buscar soluções. Juntos, população e poder público 

estabelecerão metas para o acesso a serviços de boa qualidade e decidirão quando e como chegar 

à universalização dos serviços de saneamento básico. Ainda, em cumprimento à Lei Federal nº 

11.445, de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes gerais e a política federal de saneamento 

básico, determinando que todos os municípios elaborem seus planos de saneamento básico. 

Objetivo geral Planejar e gerenciar a qualidade hídrica, ambiental e de saneamento básico no município. 

Objetivos 

específicos 

 Preservar as bacias hidrográficas municipais e meio ambiente; 

 Promover o correto manejo de cada tipo de resíduo gerado no município; 

 Promover a sustentabilidade econômica das operações referente aos resíduos; 

 Preservar a qualidade de vida da população. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

QUADRO 31: AÇÃO – ENCERRAR E RECUPERAR O LIXÃO E REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
ENCERRAR E RECUPERAR O LIXÃO E REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS  

Justificativa  Em função da existência inadequada sócio-ambientalmente do lixão, objeto inclusive de multas 

ambientais faz-se necessária seu encerramento imediato e recuperação ambiental. Em paralelo há 

que se encontrar uma solução urgente para a destinação dos resíduos sólidos municipais, como 

um Aterro Sanitário. Até sua construção, o município poderá firmar convênios/consórcios com 

outros municípios. 

Visando gerenciar de modo correto os resíduos gerados no município, uma tarefa importante a ser 

colocada em prática diz respeito à redução na geração, possível através do esclarecimento à 

população quanto à importância da redução, reutilização/reaproveitamento e reciclagem de 

resíduos, visando à conscientização sócio-ambiental.  

Objetivo geral  

Objetivos 

específicos 

 Promover a recuperação de área degradada – lixão; 

 Incentivar o reuso de embalagens e materiais; 

 Reduzir e controlar os impactos causados sobre o ambiente pelos resíduos; 

 Minimizar o desperdício de materiais; 

 Destinar os resíduos sólidos a uma disposição adequada. 
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ENCERRAR E RECUPERAR O LIXÃO E REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS  

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

44..55  AAççõõeess  EEiixxoo  0055::  RReeaabbiilliittaaççããoo  ddaa  SSeeddee  UUrrbbaannaa  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Reabilitação da Sede Urbana, 

conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e 

responsabilidade. 

QUADRO 32: AÇÃO – RECUPERAR AS VIAS URBANAS E RURAIS 

RECUPERAR AS VIAS URBANAS E RURAIS 

Justificativa  As vias da área central da sede urbana de Rio Branco do Sul recebem pavimentação asfáltica, em 

alguns casos encontram-se danificadas ou mal conservadas pela ineficiência do sistema de 

drenagem ou ausência de canaletas ou bocas-de-lobo, entre outros.  À medida que se afasta do 

centro e chegam-se aos bairros as vias recebem revestimento em saibro, estando em situações 

precárias de trafegabilidade, em função dos processos erosivos pelas altas declividades. 

As vias urbanas, de maneira geral, especialmente aquelas em áreas altamente declivosas 

necessitam de uma ação efetiva para sua recuperação, principalmente no sistema de drenagem 

(implantação de novas galerias pluviais e emissário, mediante orientações técnicas previstas em 

Plano de Drenagem). 

Com relação às vias rurais, grande parte necessita de manutenção periódica (pavimentação e 

drenagem), para facilitar e dinamizar o escoamento da produção agropecuária. Assim sendo, a 

adequada manutenção das vias municipais proporciona melhor deslocamento da população tanto 

urbana quanto rural, assim como melhorias no setor socioeconômico pelo rápido escoamento da 

produção agrícola.    

Objetivo geral Melhorar o deslocamento da população  

Objetivos 

específicos 

 Conservar as estruturas viárias urbanas existentes como pavimentação, meio-fio, 

calçadas para pedestres, dentre outros. 

 Promover o adequado escoamento das águas superficiais (sistema de drenagem) de 

modo a evitar a erosão das vias; 

 Evitar deslizamentos de terras e casos mais graves pela ausência de pavimento e 

drenagem na via; 

 Garantir maior eficiência no escoamento da produção agropecuária; 

 Melhorar a circulação local da população da área rural até a sede urbana e entre às 

localidades rurais; 

 Minimizar gastos com manutenção de estragos maiores das vias rurais (quando não há 

periodicidade na ação). 

Prazo de execução Imediato 
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Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte; 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

QUADRO 33: AÇÃO – ADEQUAR OS PONTOS DE CONFLITOS VIÁRIOS 

ADEQUAR OS PONTOS DE CONFLITOS VIÁRIOS 

Justificativa  Em função do traçado irregular da sede urbana resulta em diversos 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, implicando em trechos de trânsito confuso e passíveis de 

acidentes, conforme mapeamento no diagnóstico. 

Desse modo, propõe-se elaboração de um estudo de tráfego e de requalificação do centro urbano 

em que sejam contempladas questões referentes à sinalização vertical e horizontal; iluminação 

pública; poda periódica das árvores para evitar obstrução de visibilidade; normatização dos 

estacionamentos (proibido estacionar em 45º e sim de forma paralela à via). 

Objetivo geral Evitar possíveis acidentes provocados por inadequações viárias 

Objetivos 

específicos 

 Solucionar os conflitos viários urbanos identificados; 

 Melhorar os deslocamentos viários urbanos. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 

QUADRO 34: AÇÃO – REQUALIFICAR O ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DA SEDE 
REQUALIFICAR O ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DA SEDE 

Justificativa  Atualmente o acesso principal de veículos à sede urbana, proveniente de Curitiba (porção 

sul, PR-092) está bastante conflitante com os caminhões que chegam e saem da fábrica 

da VOTORANTIM, pela Avenida Ermínio de Moraes. 

Propõe-se, portanto, que seja feita uma requalificação, a partir de um trevo diferenciado 

que direcione e dê a preferência aos veículos de passeio, motos e ônibus à Rua Derso 

Costa, para então estes acessarem a avenida principal. 

Objetivo geral Capacitar a população local para o desenvolvimento municipal 

Objetivos 

específicos 
 Separar as tipologias de tráfego (veículos de passeio / motos / ônibus, dos 

caminhões); 

 Embelezar de forma plástica e eficiente o acesso principal da cidade de Rio 

Branco do Sul; 

 Dinamizar o fluxo dos veículos; 

 Evitar ponto de conflito viário. 

Prazo de execução Médio prazo 
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REQUALIFICAR O ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DA SEDE 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 Iniciativa privada. 

 

QUADRO 35: AÇÃO – IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) 
IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL); 

Justificativa  É visível a necessidade de se realizar melhorias na mobilidade urbana de Rio Branco do 

Sul, principalmente pela insuficiência de sinalização viária, proporcionando maior 

segurança e trafegabilidade pelas vias urbanas.  

Ainda, faz-se necessária a padronização de nomenclatura das placas de denominação 

das vias urbanas que muitas vezes mudam de nome em vários trechos e ainda há 

situações que recebem duas denominações diferentes, assim como as numerações 

prediais. Dificultando a localização de endereços pelos correios, agentes policiais, entre 

outros. 

Objetivo geral Melhorar a mobilidade na sede urbana. 

Objetivos 

específicos 
 Melhorar a sinalização viária contribuindo na diminuição de conflitos de tráfego e 

acidentes; 

 Proporcionar maior segurança aos transeuntes; 

 Melhorar a fluidez do sistema viário existente no município. 

Prazo de execução Curto Prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 

QUADRO 36: AÇÃO – IMPLANTAR DESVIO DE FLUXO PESADO DA SEDE URBANA 
IMPLANTAR DESVIO DE FLUXO PESADO DA SEDE URBANA  

Justificativa  Conforme mencionado na ação acima, o acesso à sede urbana é caracterizado de modo geral por 

intenso fluxo de veículos e de grande porte (como os caminhões), que de maneira geral estão 

relacionados à VOTORANTIM CIMENTOS (cerca de 800 caminhões/dia). Esta está em processo 

de ampliação de suas instalações (fábrica situada dentro do perímetro urbano, porção sudoeste) e 

haverá acréscimo de cerca de 40% do fluxo atual. 

Assim sendo, há necessidade da administração pública, em parceria com a VOTORANTIM, 

elaborar estudos e projeto de engenharia para o desvio de fluxo pesado de veículos do centro da 

cidade, de modo a não acessarem a avenida principal e sim já desviarem da rodovia PR-092, 

diretamente à indústria VOTORANTIM, conforme diretriz viária apontada espacialmente no mapa 

de uso e ocupação do solo urbano. 

Objetivo geral Dinamizar o deslocamento e acesso à sede urbana de Rio Branco do Sul proveniente da rodovia 
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PR-092 

Objetivos 

específicos 

 Melhorar os deslocamentos entre Rio Branco do Sul e a capital Curitiba 

 Evitar congestionamentos no acesso da cidade e avenida principal pelo fluxo lento e 

pesado dos caminhões; 

 Atrair turistas para visitar as potencialidades municipais (gruta da Lancinha, pico da 

Lorena, entre outros) pelo fácil deslocamento. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 

QUADRO 37: AÇÃO – DUPLICAR A RODOVIA ESTADUAL PR-092 

DUPLICAR A RODOVIA ESTADUAL PR-092 

Justificativa  A PR-092, denominada de Rodovia dos Minérios é a principal rodovia de acesso ao município 

proveniente da capital e o elo de ligação deste com os demais municípios da Região Metropolitana 

de Curitiba como: Itaperuçu, Almirante Tamandaré e Curitiba e Cerro Azul. Esse trecho é detentor 

de fluxo pesado de caminhões, que acessam a sede urbana com destino à fábrica da Votorantim 

Cimentos, além da população que trabalha em Curitiba e percorrer esse trecho todos os dias. 

Pelo porte e importância para o contexto metropolitano e ainda pela intenção de Rio Branco do Sul 

ter uma vertente voltada ao turismo, propõe-se que seja dado andamento a intenção de sua 

duplicação (pressão política) e realmente efetivar tal ação, em que Itaperuçu e Almirante 

Tamandaré também serão beneficiados. Mesmo porque, cabe ressaltar que em função da 

ampliação da fábrica da VOTORANTIM haverá acréscimo significativo no fluxo de veículos 

pesados. 

Objetivo geral Melhorar os deslocamentos entre Rio Branco do Sul e a capital Curitiba 

Objetivos 

específicos 

 Evitar congestionamentos pelo fluxo lento e pesado dos caminhões; 

 Dinamizar o deslocamento pela rodovia PR-092; 

 Atrair turistas para visitar as potencialidades municipais (gruta da Lancinha, pico da 

Lorena, entre outros) pelo fácil deslocamento. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 

QUADRO 38: AÇÃO – ADEQUAR AS CALÇADAS PARA PEDESTRES 

ADEQUAR AS CALÇADAS PARA PEDESTRES 

Justificativa  Grande parte das calçadas para pedestres da sede urbana do município não possui uma 

padronização, ou seja, um tipo específico de material para calçamento, nem tão pouco estruturas 

que garantam à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

Em alguns casos as calçadas são inadequadas com revestimentos não próprios para circulação de 

pessoas (pisos escorregadios), ou em mal estado de conservação (desníveis, buracos e falta de 

revestimento) e mesmo inexistentes. 
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ADEQUAR AS CALÇADAS PARA PEDESTRES 

Assim, é imprescindível à elaboração de estudo para adequação e padronização das calçadas 

urbanas, que contemple também tipologias adequadas de pisos e guias rebaixadas para pessoas 

portadoras de necessidades especiais, conforme disciplinado no Código de Obras. 

Objetivo geral Proporcionar melhores condições à mobilidade e acessibilidade de pedestres 

Objetivos 

específicos 

 Promover a identidade (padrão) para as calçadas da sede; 

 Garantir adequada mobilidade aos pedestres e pessoas portadores de necessidades 

especiais; 

 Melhorar a qualidade da paisagem e plástica da malha urbana; 

 Promover a desobstrução das calçadas de qualquer obstáculo (canteiros, árvores, lixeiras 

e postes), de modo que fiquem nas laterais e não no centro do passeio. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 Proprietários. 

  

QUADRO 39: AÇÃO –IMPLEMENTAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO 

IMPLEMENTAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO 

Justificativa  No município não há estabelecido um sistema de arborização urbana formal e desta forma, não há 

uma seleção de espécies adequadas para a arborização urbana, assim como um planejamento que 

defina os padrões de arborização para os diferentes setores e vias. 

É importante, pois, um Plano de Arborização Urbana para o plantio ordenado de árvores com 

espécies adequadas (raízes pivotantes, isto é profundas, que não danifiquem a pavimentação das 

vias e calçadas; não caducifólias, ou seja, que não percam as folhas para evitar obstrução de 

bueiros e de porte médio, de modo que não atinjam as fiações e postes de iluminação urbana e 

que ao mesmo tempo não provoquem sombras na iluminação durante a noite) e padronizadas, de 

preferência provenientes do viveiro do próprio município. Outro ponto a ser contemplado no Plano é 

a seleção de áreas para a implementação de parques e praças municipais. 

Com isso, haverá melhorias tanto em termos visuais como de estruturação viária e qualidade da 

paisagem, de forma geral, para os pedestres da sede urbana.  

Objetivo geral Melhorar a qualidade paisagística da sede urbana com espécies florestais adequadas e 

padronizadas 

Objetivos 

específicos 

 Propiciar conforto ambiental aos usuários do sistema viário urbano; 

 Ampliar áreas de permeabilidade urbana; 

 Evitar estragos na pavimentação de vias e passeios pelo uso de espécies inadequadas; 

 Utilizar espécies adequadas e nativas da região, provenientes do viveiro municipal; 

 Minimizar a velocidade do escoamento das águas pluviais para as galerias. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 
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QUADRO 40: AÇÃO – REQUALIFICAR O TERMINAL RODOVIÁRIO E INCREMENTAR LINHAS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 

REQUALIFICAR O TERMINAL RODOVIÁRIO E INCREMENTAR LINHAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS E 
INTERESTADUAIS  

Justificativa  O terminal rodoviário intermunicipal de Rio Branco do Sul está em situação precária e não há 

guichês para compra de passagens, funcionando apenas alguns pontos de parada de ônibus, além 

de pequeno comércio e serviços. Há necessidade de sua urgente requalificação para que tenha a 

real função de um terminal rodoviário.  

Também é importante que sejam ampliadas as linhas de transporte intermunicipais, hoje há apenas 

04 linhas metropolitanas da Rede Integrada de Transporte (RIT) (Curitiba/Rio Branco do Sul; Rio 

Branco do Sul/Almirante Tamandaré; Itarepuçu/CAIC e Rio Branco do Sul/Cerro Azul) e não há 

linhas interestaduais.  

O estudo preliminar de ampliação das linhas pode partir de pesquisas com a população para 

verificar quais outros destinos (além de Curitiba) têm demanda no município.   

Objetivo geral Melhorar os deslocamentos intermunicipais e interestaduais da população  

Objetivos 

específicos 

 Proporcionar à população maior comodidade e segurança com o funcionamento 

adequado do terminal de transportes; 

 Promover a requalificação indireta do entorno do terminal rodoviário; 

 Ampliar as ofertas de destinos e horários aos munícipes; 

 Reconhecer junto à população os destinos demandados; 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Transporte. 

 Parcerias com empresas particulares. 

 

QUADRO 41: AÇÃO – IMPLEMENTAR SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO COLETIVO DE ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE 
URBANA 
IMPLEMENTAR SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO COLETIVO DE ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE URBANA 

Justificativa  A sede urbana não possui ainda implantado um sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário (rede). O que se verifica em algumas residências são sistemas rudimentares como fossas 

sépticas, as quais para uma ação mais efetiva deveriam receber manutenção e limpeza periódica a 

cada 6 meses, fato que não ocorre. Contudo, há residências sem qualquer tratamento de efluentes, 

os quais são lançados diretamente nos corpos d’água. 

A administração pública já firmou convênio com a SANEPAR para implantação de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, porém a prioridade é quanto à água, a rede de 

esgoto ficará para uma segunda etapa.  

Reforça-se que em função do solo altamente permeável e existência do aqüífero Carste e 

possibilidade de sua contaminação, sugere-se que seja dada especial atenção a esse tema e 

iniciada as obras o mais rapidamente possível. 
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IMPLEMENTAR SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO COLETIVO DE ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE URBANA 

Objetivo geral Proporcionar condições adequadas de saneamento no município 

Objetivos 

específicos 

 Minimizar as contaminações do solo e aqüífero freático pela infiltração in natura de 

esgoto doméstico; 

 Melhorar as condições de saúde da população, evitando doenças de veiculação hídrica; 

 Evitar maus odores pela falta de rede coletora e tratamento de esgoto e falta de 

manutenção das fossas sépticas existentes; 

 Incentivar a instalação e manutenção periódica de fossas sépticas na área rural; 

 Melhorar as condições de saúde da população, evitando doenças de veiculação hídrica. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 SANEPAR. 

 

QUADRO 42: AÇÃO – ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E CAMPANHA DE COLETA 
SELETIVA 
ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E CAMPANHA DE COLETA 
SELETIVA 

Justificativa  Os resíduos gerados em Rio Branco do Sul correspondem a cerca de 28 toneladas/dia, destinadas 

de maneira inadequada ao Lixão Municipal do Limoeiro, motivo pelo qual foi autuado e firmou um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para tomar as providências 

necessárias, que seria:  seleção de área ambientalmente adequada e licenciada, construção de 

aterro sanitário e fechamento e recuperação ambiental do lixão existente. 

Porém, o município ainda não conseguiu definir a área. 

Faz-se necessária a resolução urgente desta questão, que pode ser firmar um convênio com outro 

município e encaminhar seus resíduos para lá mediante pagamento por tonelada ou mesmo a 

recuperação e adequação do lixão existente para se tornar um aterro controlado (de acordo com 

licença do IAP), até que seja adquirida outra área, a respectiva licença e construção do aterro 

sanitário.   

Ainda, o município deverá elaborar seu Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(PGIRS), contemplando a coleta seletiva de materiais recicláveis (que podem ser vendidos e gerar 

receita ao município) e mesmo minimizar a geração de resíduos orgânicos.  

Esse Plano deverá contemplar a caracterização da situação atual do sistema de limpeza urbana 

desde a freqüência de coleta e geração até o seu destino final (aterro sanitário), permitindo o 

gerenciamento adequado dos resíduos de forma integrada abrangendo um sistema de coleta, 

segregação, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.  

Objetivo geral Gerenciar de forma adequada os resíduos sólidos gerados no município  

Objetivos 

específicos 

 Encaminhar os resíduos a algum aterro sanitário licenciado da região para o imediato 

fechamento do lixão municipal existente, promovendo sua recuperação ambiental;  
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ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E CAMPANHA DE COLETA 
SELETIVA 

 Promover o correto manejo de cada tipo de resíduo gerado no município, de modo a 

minimizar a geração de resíduos orgânicos; 

 Promover a sustentabilidade econômica das operações referente aos resíduos; 

 Adequar a freqüência de coleta de resíduos no município e fazer com que cada cidadão 

respeite tal freqüência; 

 Orientar e esclarecer a população da necessidade e importância da coleta seletiva; 

 Preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população; 

 Implementar a usina de triagem / compostagem; 

 Otimizar a reutilização e a reciclagem dos resíduos, mediante programa de coleta 

seletiva; 

 Estimular a inclusão social e parcerias (catadores, empresas, associações, ecológicas, 

escolas, sucateiros, dentre outros). 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

QUADRO 43: AÇÃO – ELABORAR PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA 
ELABORAR PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA 

Justificativa  O município de Rio Branco do Sul carece de sistema de drenagem pluvial eficiente, 

principalmente pelas elevadas declividades e fragilidades ambientais, 

Assim, é necessária a elaboração e implementação de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana, visando contribuir para melhoria do escoamento das águas pluviais e destinar 

percurso adequado destas águas por canaletas de drenagem, minimizando os problemas 

de erosão das vias e margens, desestabilização de taludes e alagamentos, etc. 

Objetivo geral Promover o adequado escoamento das águas superficiais. 

Objetivos 

específicos 
 Minimizar a possibilidade de alagamentos; 

 Conservar a pavimentação existente das vias por meio do escoamento 

direcionado das águas pluviais; 

 Promover a implantação de drenagem mesmo em vias não pavimentadas para 

reduzir a erosão e o carreamento de terra inadequado; 

 Proteger o patrimônio público e privado. 

Prazo de execução Curto Prazo 

Responsabilidade   Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos; 

 Departamento de Meio Ambiente. 
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QUADRO 44: AÇÃO – EFETIVAR O NOVO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE CONCRETO 
EFETIVAR O NOVO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE CONCRETO 

Justificativa  Com a elaboração do Plano Diretor Municipal e seu arcabouço de leis, haverá uma nova lei de 

Perímetro Urbano para a sede municipal de Rio Branco do Sul, necessária em função das 

configurações de ocupação atual. Faz-se necessária, portanto, a efetivação física do perímetro, por 

meio da implantação de marcos de concreto, nos pontos de intersecção, conforme o indicado na 

Lei de Perímetro Urbano. 

Cabe esclarecer que são mínimas as possibilidades de expansão da sede urbana em função do 

solo altamente frágil (cárstico), inviabilizando a abertura de novos parcelamentos e crescimento em 

altura. A administração pública deverá cumprir a lei de perímetro urbano,  sob pena de autuações 

pelo ministério público. 

Objetivo geral Definir o espaço de abrangência da sede urbana do município 

Objetivos 

específicos 

 Evidenciar os usos e funções da cidade, divididos em espaço urbano e espaço rural; 

  

 Delimitar a sede urbana organizando o espaço urbano e municipal de forma que ocorram 

atividades compatíveis com as respectivas vocações; 

 Diferenciar a cobrança de impostos ou tributos em função da inserção na área urbana ou 

rural. 

Prazo de execução A partir da aprovação da Lei de Perímetro Urbano 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 Conselho de Desenvolvimento Municipal*. 

* O Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) deverá ser formado após a aprovação do Plano Diretor Municipal. 

 

QUADRO 45: AÇÃO – PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE URBANA (LOTEAMENTOS IRREGULARES E CLANDESTINOS) 
PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE URBANA (LOTEAMENTOS IRREGULARES E 
CLANDESTINOS) 

Justificativa  A sede urbana de Rio Branco do Sul possui 78 loteamentos, sendo apenas 01 regular e aprovado 

pela COMEC - Planta Jardim Albarana - todos os demais são irregulares, sem documentação do 

processo de aprovação e sem controle digital (informatizado) das plantas pelo Cadastro Técnico 

municipal. Apesar de existir a lei de parcelamento (Lei Municipal nº 481/98), os parcelamentos 

foram sendo implantados a revelia dos disciplinamentos legais, sem qualquer fiscalização por parte 

da prefeitura. 

Assim sendo, faz-se imprescindível que a prefeitura disponha de um setor estruturado com 

profissionais capacitados (preferencialmente arquiteto ou técnico em edificações) que possam 

realizar toda a informatização das plantas dos loteamentos e identificar os meios legais (com apoio 

jurídico) para promover a adequação dos lotes e a regularização. Será um trabalho árduo e 

dispendioso, porém urgente, pois, trata-se de toda a realidade urbana.   

Cabe destacar também que há 06 focos de invasão em áreas públicas e 01 em área particular que 

também necessitam de regularização. Muitas das famílias que ocupam as invasões estão em áreas 
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PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE URBANA (LOTEAMENTOS IRREGULARES E 
CLANDESTINOS) 

de risco e devem ser realocadas conforme o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

A área rural também merece atenção na questão de regularização da posse da terra. Porém, a 

princípio o módulo do INCRA deverá ser respeitado, a não ser que se criem núcleos de 

urbanização específica (voltados à população de interesse social – baixa renda). 

Objetivo geral Regularizar a titularidade dos parcelamentos urbanos 

Objetivos 

específicos 

 Promover a regularização fundiária de forma compatível com lei de uso e ocupação do 

solo urbano e demais legislações pertinentes; 

 Minimizar futuros gastos públicos e implicações jurídicas com o crescimento desordenado 

das áreas de invasão; 

 Firmar parcerias com cartório e com a própria população para solucionar o problema 

fundiário; 

 Discutir com os grupos da área rural as soluções possíveis para regularização das 

posses de terra. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Ação Social; 

 MDA / INCRA; 

 EMATER. 

QUADRO 46: AÇÃO – REALOCAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO 
REALOCAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO 

Justificativa  Conforme apontado no diagnóstico há na sede urbana de Rio Branco do Sul 06 (seis) 

focos de invasão em áreas públicas, totalizando cerca de 300 famílias. Grande parte 

destas encontram-se em áreas de risco em função da vulnerabilidade ambiental, pelas 

elevadas declividades e características do solo.  

O PLHIS (em processo de elaboração) é que embasará o quantitativo aproximado das 

famílias a serem realocadas. Também se torna imprescindível o funcionamento do Fundo 

Municipal de Habitação. 

Objetivo geral Evitar desastres em função de deslizamentos e escorregamentos 

Objetivos 

específicos 
 Proporcionar um maior controle dos recursos naturais. 

 Promover a inclusão Social às famílias necessitadas; 

 Garantir moradia digna e segura. 

Prazo de execução Curto Prazo 
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REALOCAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Ação Social; 

 MDA / INCRA. 

 
 

QUADRO 47: AÇÃO – IMPLANTAR NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM ÁREA AMBIENTALMENTE ADEQUADA 
IMPLANTAR NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM ÁREA AMBIENTALMENTE ADEQUADA 

Justificativa  O cemitério localizado na área urbana está no limite de sua capacidade e além disso encontra-se 

sobre terreno cárstico e conforme Resolução SEMA nº 02/2009 ( § 2° do artigo 5°) é proibida a 

implantação de cemitérios em terrenos cársticos. 

Há necessidade urgente de 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. 

Objetivo geral Minimizar contaminações ambientais decorrentes do cemitério por sua instalação inadequada 

OBJETIVOS 

específicos 

 Elaborar estudos para determinação das áreas ambientalmente adequadas para 

implantação do novo cemitério; 

 Promover o monitoramento do cemitério existente a fim de que sejam evitadas possíveis 

contaminações do aqüífero freático; 

 Promover o licenciamento ambiental dos cemitérios municipais. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

QUADRO 48: AÇÃO – PROMOVER FISCALIZAÇÃO URBANA 
PROMOVER FISCALIZAÇÃO URBANA 

Justificativa  A fim de que todas as ações propostas, tanto relacionadas à elaboração de estudos e programas, 

implantação de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, regularizações, readequações, 

bem como as legislações urbanísticas, sejam cumpridas é imprescindível que seja realizada a 

fiscalização urbana para averiguação de sua realização e efetivação nos prazos indicados.  

Sendo assim, cabe a Prefeitura ter um setor específico responsável pela fiscalização geral da sede 

urbana, que atue concomitantemente com o Conselho de Desenvolvimento Municipal*. 

Objetivo geral Garantir que as ações propostas e legislações urbanísticas sejam cumpridas 
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Objetivos 

específicos 

 Evitar que algumas ações deste Plano de Ações e Investimentos deixem de ser 

cumpridas; 

 Averiguar o cumprimento das legislações urbanísticas vigentes; 

 Promover o restabelecimento da ordem com relação ao ordenamento territorial; 

 Realizar notificações e autuações quando necessário. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Conselho de Desenvolvimento Municipal*. 

* O Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) deverá ser formado após a aprovação do Plano Diretor Municipal. 

44..66  AAççõõeess  EEiixxoo  0066::  GGaarraannttiiaa  ddee  QQuuaalliiddaaddee  ddee  VViiddaa  ee  BBeemm  EEssttaarr  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Garantia de Qualidade de Vida e 

Bem Estar, conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e 

responsabilidade. 

QUADRO 49: AÇÃO – APOIAR AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 
APOIAR AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 

Justificativa  Verifica-se no município a concentração de riqueza nas mãos de poucos e a conseqüente má 

distribuição de renda. De modo geral, há muitas famílias em situação de miséria, desprovidas de 

qualquer infraestrutura e saneamento básico. A mesma situação ocorre em algumas localidades 

rurais do município. 

É importantíssimo o apoio a essas famílias, principalmente com a realização de programas que 

contemplem a promoção social, auxílio nas práticas de diversificação de culturas e também a 

educação alimentar, que consiste em instruções quanto aos plantios voltados à subsistência como 

as hortas. 

Objetivo geral Promover melhorias sociais às famílias de baixa renda 

Objetivos 

específicos 

 Promover o acesso à infraestrutura e saneamento básico; 

 Efetivar os programas e ações previstos no Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS); 

 Consolidar as Zonas Especiais de Interesse Social (PLHIS) e elaborar projetos para 

arrecadar recursos federais para aplicação nessas áreas; 

 Promover o acesso à infraestrutura e saneamento básico; 

 Promover a criação do Clube de Mães e/ou Clube das Voluntárias Municipais de modo a 

fomentar o trabalho social organizado; 

 Evitar o trabalho infantil; 

 Propiciar educação alimentar; 

 Promover a inclusão social dos menos favorecidos no município; 
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 Direcionar as famílias de baixa renda a programas de alfabetização e profissionalização. 

Prazo de execução Imediato 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Ação Social; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Parcerias Iniciativa Privada. 

 

QUADRO 50: AÇÃO – PROMOVER MELHORIAS NA HABITAÇÃO RURAL 
PROMOVER MELHORIAS NA HABITAÇÃO RURAL  

Justificativa  Alguns produtores rurais residem em moradias precárias necessitando de melhorias nas condições 

de habitabilidade. 

Para tanto, existe em âmbito federal programas de habitação que possuem recursos disponíveis 

para a área rural, tais como: Carta de Crédito FGTS – Operações Coletivas; Programa de Subsídio 

à Habitação de Interesse Social – PSH e o Programa Crédito Solidário com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS). Essas linhas de crédito permitem acessar recursos para 

construção, reforma de moradias, ampliação e melhorias, de forma coletiva, com rendimentos 

mensais pré-estabelecidos pelos programas, tendo como agente financeiro a Caixa Econômica 

Federal (CEF). 

Objetivo geral Promover melhores condições de moradia ao pequeno produtor rural 

Objetivos 

específicos 

 Incentivar melhorias na condição habitacional do morador da área rural; 

 Incentivar a fixação do homem no campo com condições dignas de moradia, evitando o 

êxodo rural; 

 Minimizar riscos à saúde e integridade física dos moradores, decorrentes de habitações 

precárias; 

 Fazer uso dos recursos federais disponíveis. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Ação Social; 

 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 INCRA. 

 

QUADRO 51: AÇÃO – IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER 
IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER  

Justificativa  Há necessidade da implantação no município, tanto área urbana quanto rural, de equipamentos de 

esporte como quadras poliesportivas cobertas, equipamentos de ginástica para terceira idade em 

algumas praças, dentre outros. Ainda, faz-se importante implantar estruturas voltadas ao lazer 

como centro de eventos/exposições, pesque-pague, dentre outros. 

Objetivo geral Promover melhorias na qualidade de vida da população 

Objetivos 

específicos 

 Proporcionar incentivo à prática de esportes e lazer no município; 

 Fazer com que as quadras existentes sejam melhores utilizadas em função da cobertura; 
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 Promover a revitalização das quadras das escolas municipais; 

 Maior comodidade aos desportistas do município ao utilizarem as quadras cobertas. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Esporte e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

QUADRO 52: AÇÃO – PROMOVER MELHORIAS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RURAL 
PROMOVER MELHORIAS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RURAL 

Justificativa  O atendimento da telefonia móvel na sede urbana é disponibilizado pelas empresas TIM, CLARO, 

VIVO e OI com boa qualidade de sinal, entretanto, não possuem sinal na área rural, da mesma 

forma, os serviços de internet não funcionam. 

Pelo município estar inserido no contexto metropolitano de Curitiba, entre outros, e assim não 

haver tantas dificuldades dessas empresas resolverem o problema, aponta-se como importante 

que a administração pública firme parcerias com estas empresas para resolução do sistema de 

comunicação na área rural.  

Objetivo geral Evitar transtornos decorrentes da ausência de comunicação no meio rural 

Objetivos 

específicos 

 Proporcionar melhor qualidade de vida (comodidade) na área rural; 

 Dinamizar o setor agropecuário do município pela melhoria na comunicação. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

QUADRO 53: AÇÃO – AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE DE ENSINO 
AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE DE ENSINO 

Justificativa  A estrutura educacional de Rio Branco do Sul é composta por 49 estabelecimentos de 

ensino (municipais ou estaduais), sendo 26 escolas na área rural, perfazendo um total de 

814 alunos matriculados.  

No entanto, muitas estruturas necessitam de reformas ou ampliações e no caso das 

creches estão em quantidade suficiente, precisando da instalação de novas estruturas. 

Também é importante que seja mantido e ampliado quando necessário o transporte 

escolar e a garantia da merenda nas escolas (preferencialmente a partir de alimentos 

produzidos no próprio município). 

Objetivo geral Garantir atendimento e qualidade no ensino da população local 

Objetivos 

específicos 
 Garantir a alfabetização de crianças, adultos e alunos especiais no município; 

 Reduzir a evasão escolar por falta de estruturas adequadas; 

 Garantir o acesso de todos à rede de ensino municipal. 

Prazo de execução Curto prazo 
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AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE DE ENSINO 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras). 

 

QUADRO 54: AÇÃO – AMPLIAR R PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE DE SAÚDE 
AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE DE SAÚDE 

Justificativa  Assim como mencionado para a rede de ensino, especial atenção deve ser voltada à rede 

de saúde municipal. São necessárias manutenções das unidades de saúde existentes, 

reformas e ampliações, inclusive no hospital municipal, além da contração de 

especialidades médicas. Também são necessárias construções de novas unidades de 

saúde, principalmente para a área rural. O Programa Saúde da Família (PSF) com 

agentes comunitários deverá ser implementado. 

Objetivo geral Garantir atendimento e qualidade do sistema de saúde municipal à população local 

Objetivos 

específicos 
 Evitar maiores complicações à saúde do indivíduo em função da ausência ou 

insuficiência da rede de saúde; 

 Promover a saúde preventiva através da equipe de PSF e outras; 

 Garantir imediato e bom atendimento à comunidade; 

 Manter convênios intermunicipais para atendimento de especialidades complexas 

que não existem em Rio Branco do Sul. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Ação Social. 

 

QUADRO 55: AÇÃO – AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE SOCIAL MUNICIPAL 
AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE SOCIAL MUNICIPAL 

Justificativa  Recentemente foi inaugurado o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de 

Rio Branco do Sul, para auxílio de famílias em situação de vulnerabilidade social. Possui 

atualmente 05 profissionais. 

Torna-se imperativo a manutenção dos equipamentos de assistência, bem como a 

realização periódica de capacitação de seus profissionais. 

Também, uma das funções importantes da rede social do município é o cadastramento de 

famílias carentes e efetivação dos projetos, entre eles o de qualificação e fomento à 

geração de renda. 

Objetivo geral Garantir atendimento e qualidade da rede social municipal à população local 
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AMPLIAR E PROMOVER MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA REDE SOCIAL MUNICIPAL 

Objetivos 

específicos 
 Manter um cadastro atualizado e informatizado das famílias carentes; 

 Evitar que novas famílias adentrem a situações de vulnerabilidade social; 

 Reduzir os índices de pobreza e miséria no município. 

 Realizar projetos sociais promovendo condições sociais mais dignas às famílias 

carentes; 

 Qualificar as famílias carentes; 

 Promover o encaminhamento ao emprego, fomentando geração de renda. 

Prazo de execução Curto prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Ação Social; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Iniciativa privada. 

 

44..77  AAççõõeess  EEiixxoo  0077::  EEssttrruuttuurraaççããoo  ddoo  TTuurriissmmoo  RRuurraall  ee  ddee  AAvveennttuurraa  

Neste item são expostas as ações referentes ao Eixo de Desenvolvimento: Estruturação do Turismo Rural e de 

Aventura, conforme os quadros abaixo. Para cada ação é apresentada: sua justificativa, objetivos, prioridade e 

responsabilidade. 

QUADRO 56: AÇÃO – ELABORAR  E IMPLEMENTAR PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

Justificativa  O município tem grande potencial turístico com tendências ao turismo em áreas naturais, contudo, 

atualmente não há infraestrutura para a realização desta prática, inclusive há um posto de 

informações turísticas na sede, que se encontra desativado. 

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 infraestrutura 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. 

Após o Plano elaborado será possível implementá-lo, bem como os corredores turísticos previstos 

no macrozoneamento, que em muito contribuirão para uma nova vocação do município, o turismo, 

incrementando as receitas públicas e da população, bem como atraindo novos investidores. 

Objetivo geral Desenvolver nova vocação econômica para o município 

Objetivos 

específicos 

 Estabelecer ações e metas de desenvolvimento turístico; 

 Atrair novos investidores para o município; 

 Dotar a área rural do município com infraestrutura adequada para recepção de turistas. 
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ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo; 
 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Parcerias com a Iniciativa Privada. 

 

QUADRO 57: AÇÃO – REQUALIFICAR A LINHA FÉRREA PARA O TURISMO DE PASSAGEIROS 
REQUALIFICAR A LINHA FÉRREA PARA O TURISMO DE PASSAGEIROS 

Justificativa  De acordo com apontamentos da leitura comunitária, evidenciou-se certo interesse na 

requalificação de trechos da linha férrea desativada para o transporte turístico de 

passageiros.  

Faz-se necessária a elaboração de um estudo detalhado apontando a viabilidade 

econômica desta intenção, em que só iria incrementar a geração de renda e receitas 

municipais, além de resgatar a conotação histórica e fortalecer um dos eixos de 

desenvolvimento municipal que é pautado no turismo rural e de aventura. 

Objetivo geral Desenvolvimento do Turismo Rural 

Objetivos 

específicos 
 Fortalecer o desenvolvimento de atividades turísticas no município; 

 Promover o resgate da conotação histórica da linha férrea, dando um uso atual; 

 Incrementar a geração de empregos e renda da população local; 

 Estimular a preservação das estruturas históricas do município. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Transporte (Divisão de Obras); 

 Iniciativa privada. 

 

QUADRO 58: AÇÃO – INCENTIVAR PROPRIETÁRIOS A ABRIR SUAS PROPRIEDADES PARA O TURISMO RURAL 
INCENTIVAR PROPRIETÁRIOS A ABRIR SUAS PROPRIEDADES PARA O TURISMO RURAL 

Justificativa  O município apresenta algumas potencialidades turísticas conforme mencionado na ação acima, 

que necessitam ser exploradas e que se encontra em propriedades particulares. 

Dessa forma, cabe à administração pública incentivar e fornecer subsídios e contrapartidas 

econômicas para inserir os proprietários interessados em desenvolver atividades turísticas em sua 

propriedade em um roteiro turístico, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento Turístico, em que serão beneficiados além do proprietário, também o município.  

Objetivo geral Conscientizar esses proprietários rurais da importância econômica de suas propriedades  

Objetivos 

específicos 

 Incentivar a realização de atividades turísticas no município; 

 Promover incrementos e alternativas econômicas de renda; 
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 Estimular a preservação ambiental no município; 

 Demonstrar aos proprietários rurais a lucratividade com a conservação e implementação 

de estruturas voltadas à visitação e turismo em suas propriedades. 

Prazo de execução Médio prazo 

Responsabilidade   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Parcerias com os proprietários rurais. 
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44..88  RReessuummoo  EEiixxooss//DDiirreettrriizzeess//AAççõõeess  

QUADRO 59: QUADRO RESUMO EIXOS/DIRETRIZES/AÇÕES 

EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO DIRETRIZES AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA 

FAMILIAR  

Fortalecer as associações de produtores 
rurais 
 

 Organizar as cooperativas e associações 
de classes rurais;  

 Atualizar o cadastro de produtores rurais; 
 Apoiar o desenvolvimento agropecuário e 
a diversificação de culturas; 

 Incentivar a instalação de agroindústrias 
no município; 

 Implantar Mercado Agrícola para 
comercialização da produção no próprio 
município; 

 Firmar consórcios e parcerias 
intermunicipais; 

 Orientar e apoiar as famílias para 
obtenção de financiamento de micro-
crédito agrícola; 

 Implantar Programa de Sanidade de 
produtos de origem animal e vegetal; 

 Manter estradas e pontes municipais em 
boas condições de conservação e 
trafegabilidade. 

Incentivar a diversificação de culturas 
 

Dinamizar a produção de orgânicos e da 
apicultura 
 

Fomentar a instalação de agroindústrias no 
município para agregar valor aos produtos 
locais 

Promover a valorização da produção 
agrícola no próprio município 

Garantir condições adequadas de 
trafegabilidade das estradas municipais e 
pontes 

Promover a integração intersetorial, 
parcerias e consórcios intermunicipais 

 
 
 

ALAVANCAGEM 
DAS ATIVIDADES 

DE 
TRANSFORMAÇÃO 

E SERVIÇOS 

Fomentar a instalação de indústrias de 
beneficiamento (não poluidoras)   

 Incentivar a implantação de indústrias de 
beneficiamento no município; 

 Cadastrar as atividades de transformação 
e serviços; 

 Implantar escola técnica e 
profissionalizante no município. 

Incentivar a prestação de serviços no setor 
auto-mecânico e da construção civil 

Promover capacitação de mão-de-obra 
para as atividades de transformação 
mineral e serviços em geral, por meio de 
escolas técnicas e profissionalizantes 

FORTALECIMENTO 
DO ARRANJO DA 

EXPLORAÇÃO 
MINERAL 

 
 

Incentivar a pesquisa minerária  Firmar convênio com a 
MINEROPAR/VOTORAN; 

 Cadastrar as atividades de exploração 
minerária municipais; 

 Realizar campanhas para controle do 
transporte de produtos minerários; 

 Incentivar a atividade de mineração de 
calcário e granito; 

 Criar canal de comunicação com a 
Votorantin Cimentos. 

Promover a fiscalização permanente das 
lavras e dos empreendimentos minerais 
(licenças ambientais e títulos do DNPM) e 
também quanto ao recolhimento e emissão 
da CFEM 

Prever a realização de medidas 
compensatórias pelos mineradores pela 
exploração mineral no município 

Exigir o Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) para operação de empreendimentos 
minerários de grande porte 

Explorar o processamento da cal e calcário 

 Recuperar, proteger e preservar as matas  Recuperar as matas ciliares; 
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EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO DIRETRIZES AÇÕES 

 
RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

ciliares municipais, nascentes e corpos 
d’água urbanos 

 Conscientizar os proprietários de terras 
quanto à importância das RPPNs e 
reserva legal; 

 Solicitar o manejo adequado do 
reflorestamento; 

 Preservar as bacias hidrográficas do 
município e aqüífero Carste; 

 Elaborar estudo da bacia de contribuição 
dos compartimentos hidrogeológicos; 

 Proibir ocupações em áreas de 
preservação permanente; 

 Elaborar Plano de Contingência e de 
Defesa Civil para o município; 

 Promover cursos e palestras voltados à 
educação ambiental e segurança 
alimentar; 

 Fiscalizar e promover a redução do uso 
abusivo de agroquímicos; 

 Exigir relatórios periódicos das indústrias 
potencialmente poluidoras quanto à 
emissão de materiais particulados; 

 Elaborar Plano de Gestão de Recursos 
Hídricos e Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

 Encerrar e recuperar o Lixão; 
 Construir o Aterro Sanitário e Usina de 
Triagem; 

 Elaborar e implementar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Campanha de Coleta Seletiva. 

Proteger as bacias hidrográficas do 
município 

Restringir a ocupação em áreas de elevada 
vulnerabilidade ambiental, sujeitas à 
inundação, áreas de declividades 
acentuadas e áreas verdes significativas 

Salvaguardar o aqüífero cárstico e seus 
compartimentos 

Orientar a população para as situações de 
emergência, através dos Planos de 
Contingência para as áreas de risco e de 
vulnerabilidade ambiental  

Promover o manejo sustentável da 
atividade florestal no município (envolvendo 
questões sociais, ambientais e econômicas) 

Incentivar a criação de Reservas Legais e 
Reservas Particulares de Patrimônio 
Natural e Parques 

Promover a conservação do solo e 
minimização dos focos de erosão no 
município 

Monitorar a emissão de material particulada 
para a atmosfera 

Promover a fiscalização permanente de 
empreendimentos potencialmente 
poluidores instalados no município (licenças 
ambientais, plano de controle ambiental e 
de contingência, e outros) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REABILITAÇÃO DA 
SEDE URBANA 

 
 
 
 
 
 

Promover melhorias na infraestrutura viária 
e na mobilidade urbana por meio do 
ordenamento da hierarquia das vias e 
fluxos de circulação (Lei de Mobilidade) 

 Efetivar o novo perímetro urbano através 
da implantação dos marcos de concreto; 

 Recuperar as vias urbanas; 
 Adequar os pontos de conflitos viários; 
 Requalificar o acesso principal (entrada) 
da sede; 

 Implantar sinalização viária (horizontal e 
vertical); 

 Implantar desvio de fluxo pesado pela 
sede urbana; 

 Elaboração do Plano de Duplicação da 
rodovia PR-092; 

 Adequar calçadas para pedestres; 
 Implementar plano de arborização urbana 
e paisagismo; 

 Requalificar o terminal rodoviário e 
incrementar as linhas de transporte 

Garantir a mobilidade e acessibilidade dos 
pedestres e pessoas portadoras de 
necessidades especiais 

Promover melhoria na sinalização urbana e 
nas placas de identificação dos nomes das 
ruas 

Implementar sistema de tratamento coletivo 
de esgoto, na sede urbana (rede) 

Coibir o lançamento de resíduos e esgoto 
nos córregos, mediante fiscalização 

Ordenar e controlar a Drenagem Urbana 
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EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO DIRETRIZES AÇÕES 

 
 
 

Garantir água potável a todas as 
comunidades do município 

intermunicipais e interestaduais; 
 Ampliar e promover melhorias no sistema 
de abastecimento de água; 

 Implantar sistema de coleta e tratamento 
coletivo de esgoto sanitário (rede) na 
sede urbana; 

 Elaborar e implementar Plano Diretor de 
Drenagem Urbana; 

 Promover a regularização fundiária da 
sede urbana (loteamentos irregulares e 
clandestinos); 

 Realocar famílias em áreas de risco; 
 Implantar novo cemitério municipal em 
área ambientalmente adequada; 

 Promover a fiscalização urbana. 

Garantir iluminação pública a toda a 
população 

Promover a gestão dos resíduos sólidos 
municipais e sua destinação adequada em 
Aterro Sanitário 

Promover a Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos 

Promover a Educação Ambiental 

Promover a regularização dos loteamentos 
irregulares na sede urbana e a realocação 
de famílias que ocupam áreas inadequadas 
e de risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA DA 
QUALIDADE DE 

VIDA E BEM ESTAR 

Garantir a oferta e acesso de todos os 
cidadãos aos equipamentos e serviços 
urbanos 

 Apoiar as famílias de baixa renda; 
 Prever melhorias na habitação rural; 
 Implantar equipamentos de esporte e 
lazer; 

 Promover melhorias no sistema de 
comunicação rural; 

 Ampliar e promover melhorias nas 
estruturas da rede de ensino; 

 Ampliar e melhor e promover melhorias 
nas estruturas da rede de saúde; 

 Ampliar e promover melhorias nas 
estruturas da rede social municipal. 

Promover atendimento médico a todos 

Garantir qualidade, atualidade e 
continuidade de ensino às crianças do 
município 

Promover a inclusão social, digital e 
programas de encaminhamento ao 
emprego e combate a pobreza 

Investir na melhoria da qualidade de vida 
da população (saúde preventiva) 

Garantir o respeito às normas sociais de 
convívio e cuidados com o patrimônio 
público, conforme determinações do Código 
de Obras e Posturas 

Garantir boas condições na Segurança 
Pública Municipal 

Criar espaços para o desenvolvimento do 
lazer no município, para todas as idades 

Promover a cultura, incentivo à leitura e ao 
esporte 

Incentivar a participação da população na 
discussão e gestão da cidade 

Garantir qualidade no sistema de 
comunicação municipal, (rádio, jornal, TV, 
celular e internet) 

Garantir moradia digna para todos 

Garantir condições adequadas de 
trafegabilidade das estradas municipais e 
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EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO DIRETRIZES AÇÕES 

pontes 

Garantir que a prestação de serviços 
públicos seja realizada por profissionais 
capacitados 

Garantir meios de transporte adequados, 
especialmente com a Região Metropolitana 

Promover a inclusão social, digital e 
programas de encaminhamento ao 
emprego e combate a pobreza 

Investir na melhoria da qualidade de vida 
da população (saúde preventiva) 

 
 
 
 
 

ESTRUTURAÇÃO 
DO TURISMO 
RURAL E DE 
AVENTURA 

Promover o Plano de Desenvolvimento 
Turístico Municipal 

 Elaborar e implementar plano de 
desenvolvimento turístico; 

 Elaborar estudo para requalificar a linha 
férrea para o turismo de passageiros; 

 Incentivar proprietários a abrir suas 
propriedades para o turismo rural. 

Incentivar o desenvolvimento do turismo 
radical e de aventura (porção sudeste, 
ênfase no Pico da Lorena) e turismo de 
rural (porção norte e leste) 

Investir e incentivar na melhoria da 
infraestrutura municipal (estradas, 
sinalização, iluminação, restaurantes, 
hotéis, pousadas) e na capacitação do 
pessoal envolvido 

Promover a divulgação (publicidade) do 
turismo rural no município 

Promover o desenvolvimento de atividades 
turísticas nas pequenas propriedades, 
divulgações das festividades e das culturas 
tradicionais locais  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL                                                                 
Município de Rio Branco do Sul – PR  

Dezembro/2011

 

P03 – DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES_DP                                                                                                                                              

 

 

94 

  
 

 

555   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   FFF IIINNNAAAIIISSS   

 

Este volume constitui parte fundamental do Plano Diretor Municipal de Rio Branco do Sul, uma vez que 

apresenta o cerne deste PDM.  

As questões aqui discorridas darão origem às Minutas de Anteprojetos de Lei (Produto 04B), que formam o 

arcabouço legal a ser encaminhado à Câmara de Vereadores na conclusão do processo. 

Cabe destacar que todo o conteúdo, principalmente as ações devem ser analisadas por cada segmento da 

Prefeitura, uma vez que no Produto 05, cada uma delas terá um custo para sua implantação. 

Ressalta-se que as ações referentes à administração, planejamento e gestão pública constarão no próximo 

produto (Produto 04A). 
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AAANNNEEEXXXOOO   AAA    ---       CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   UUUSSSOOOSSS   DDDOOO   SSSOOOLLLOOO      

USO TRANSITÓRIO: Edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório, onde se recebem hóspedes 

mediante remuneração, subclassificadas em: 

HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 1 

 Hotel 
 Apart-hotel 
 Pousada 
 Hotel Fazenda 
 Pensão 

 
HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 2 

 Motel 
 
USO HABITACIONAL – edificações destinadas à habitação permanente, subclassificando-se em: 
 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – edificação isolada destinada a servir de moradia a uma só família. 
 
HABITAÇÃO COLETIVA – edificação composta por mais de 2 unidades residenciais autônomas, agrupadas com áreas de 
circulação interna comuns à edificação e acesso ao logradouro público. 
 
USO INSTITUCIONAL – atividades destinadas a comportar obras e edificações de interesse público. 

INSTITUCIONAL 1 – Edificações públicos destinadas a comportar atividades executadas pelo poder público como: 
Prefeitura, Câmara de Vereadores e outros. 
 
INSTITUCIONAL 2 – atividades e obras necessárias para o atendimento da população quanto aos serviços de saneamento, 
energia elétrica, comunicação e outros. 
 
USOS COMUNITÁRIOS – destinados à educação, lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos, com 
parâmetros de ocupação específicos. Subclassificam-se em: 

COMUNITÁRIO 1 
 Ambulatório 
 Assistência Social 
 Berçário, Creche, Hotel para Bebês 
 Biblioteca 
 Ensino Maternal, Pré-Escolar, Jardim de Infância 
 Escola Especial 

 
COMUNITÁRIO 2 
 Auditório 
 Boliche 
 Cancha de Bocha, Cancha de Futebol 
 Casa de Espetáculos Artísticos 
 Centro de Recreação 
 Centro de Convenções, Centro de Exposições 
 Colônia de Férias 
 Cinema 
 Museu 
 Teatro 
 Sede Cultural, Esportiva e Recreativa 
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 Sociedade Cultural 
 Rodoviária 
 Piscina Pública 
 Ringue de Patinação 
 Estabelecimentos de Ensino de 1º, 2º e 3º Graus 
 Campus Universitário 
 Hospital  
 Maternidade 
 Pronto Socorro 
 Sanatório 
 Casa de Culto 
 Tempo Religioso 

 
COMUNITÁRIO 3 
 Autódromo, Kartódromo 
 Centro de Equitação, Hipódromo 
 Circo, Parque de Diversões 
 Estádio 
 Pista de Treinamento 
 Rodeio 

 
COMÉRCIO E SERVIÇO – atividades pelas quais fica definida uma relação de troca visando o lucro e estabelecendo-se a 
circulação de mercadorias, ou atividades pelas quais fica caracterizado o préstimo de mão de obra ou assistência de ordem 
intelectual. 
  
COMÉRCIO E SERVIÇO VICINAL E DE BAIRRO 
 Açougue 
 Armarinhos 
 Casa Lotérica 
 Drogaria, Ervanário, Farmácia 
 Floricultura, Flores Ornamentais 
 Mercearia, Hortifrutigranjeiros 
 Papelaria, Revistaria 
 Posto de Venda de Pães 
 Bar 
 Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria 
 Comércio de Refeições Embaladas 
 Lanchonete 
 Leiteria 
 Livraria 
 Panificadora 
 Pastelaria 
 Posto de Venda de Gás Liquefeito 
 Relojoaria 
 Sorveteria 
 Profissionais Autônomos 
 Atelier de Profissionais Autônomos 
 Serviços de Datilografia, Digitação, Manicuro e Montagem de Bijuterias 
 Agência de Serviços Postais 
 Bilhar, Snooker, Pebolim 
 Consultórios 
 Escritório de Comércio Varejista 
 Instituto de Beleza, Salão de Beleza 
 Jogos Eletrônicos 
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 Academias 
 Agência Bancária, Banco, 
 Borracharia, 
 Choparia, Churrascaria, Petiscaria, Pizzaria 
 Comércio de Material de Construção 
 Comércio de Veículos e Acessórios 
 Escritórios Administrativos 
 Estabelecimentos de Ensino de Cursos Livres 
 Estacionamento Comercial 
 Joalheria 
 Laboratórios de Análises Clínicas, Radiológicos e Fotográficos 
 Lavanderia 
 Restaurante, Rotisseria 

 
COMÉRCIO E SERVIÇO SETORIAL 
 Buffet com Salão de Festas 
 Centros Comerciais  
 Clínicas 
 Edifícios de Escritórios 
 Entidades Financeiras 
 Escritório de Comércio Atacadista 
 Imobiliárias 
 Lojas de Departamentos 
 Sede de Empresas 
 Serv-Car 
 Serviços de Lavagem de Veículos 
 Serviços Públicos 
 Super e Hipermercados 

 
COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL 
 Agenciamento de Cargas 
 Canil 
 Marmorarias 
 Comércio Atacadista 
 Comércio Varejista de Grandes Equipamentos 
 Depósitos, Armazéns Gerais 
 Entrepostos, Cooperativas, Silos 
 Grandes Oficinas 
 Hospital Veterinário 
 Hotel para Animais 
 Impressoras, Editoras 
 Grandes Oficinas de Lataria de Pintura 
 Serviços e Coleta de Lixo 
 Oficina Mecânica de Veículos 
 Transportadora 

 
COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 1 
 Comércio Varejista de Combustíveis 
 Comércio Varejista de Derivados de Petróleo 
 Posto de Gasolina 
 Serviços de Bombas de Combustível para Abastecimento de Veículos da Empresa 

 
COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 2 
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 Capela Mortuária 
 Cemitério 
 Ossário 

 
USOS INDUSTRIAIS – atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de insumos. Subdivide-se em: 
INDÚSTRIA TIPO 1 - atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodas ao entorno, tais como: 
 Confecção de Cortinas 
 Fabricação e Restauração de Vitrais 
 Malharia 
 Fabricação de:  

 Absorventes 
 Acessórios do Vestuário 
 Acessórios para animais 
 Adesivos 
 Aeromodelismo 
 Artigos de Artesanato 
 Artigos de Bijuteria 
 Artigos de Colchoaria 
 Artigos de Cortiça 
 Artigos de Couro 
 Artigos de Decoração 
 Artigos de Joalheria 
 Artigos de Pele 
 Artigos para Brinde 
 Artigos para Cama, Mesa e Banho 
 Bengalas 
 Bolsas 
 Bordados 
 Calçados 
 Capas para Veículos  
 Clichês  

 Etiquetas 
 Fraldas 
 Gelo 
 Guarda-chuva 
 Guarda-sol 
 Material Didático 
 Material Ótico 
 Mochilas 
 Painéis Cerâmicos e Mosaicos Artísticos  
 Pastas Escolares 
 Perucas e Cabeleiras 
 Produtos Alimentícios  
 Produtos Desidratados 
 Produtos Naturais 
 Relógio 
 Rendas 
 Roupas 
 Sacolas 
 Semijóias 
 Sombrinhas 
 Suprimentos para Informática 

 
INDÚSTRIA TIPO 2 - atividades industriais compatíveis ao seu entrono e aos parâmetros construtivos da zona, não 

geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos: 

 Cozinha Industrial 
 Fiação 
 Funilaria 
 Indústria de Panificação 
 Indústria Tipográfica 
 Indústria Gráfica 
 Serralheria 
 Fabricação de: 

 Acabamentos para Móveis 
 Acessórios para Panificação 
 Acumuladores Eletrônicos 
 Agulhas 
 Alfinetes 
 Anzóis 
 Aparelhos de Medidas 
 Aparelhos Fotográficos e Cinematográficos 
 Aparelhos Ortopédicos 
 Artefatos de Bambu 
 Artefatos de Cartão 

 Estandes para tiro ao Alvo 
 Estofados para Veículos 
 Estopa 
 Fitas Adesivas 
 Formulário Contínuo 
 Instrumentos Musicais 
 Instrumentos Óticos 
 Lareiras 
 Lixas 
 Luminárias 
 Luminárias para Abajur 
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 Artefatos de Cartolina 
 Artefatos de Junco 
 Artefatos de Lona 
 Artefatos de Papel e Papelão  
 Artefatos de Vime  
 Artigos de Caça e Pesca 
 Artigos de Carpintaria 
 Artigos de Esportes e Jogos Recreativos 
 Artigos Diversos de Madeira 
 Artigos Têxteis 
 Box para Banheiros 
 Brochas 
 Capachos 
 Churrasqueiras 
 Componentes Eletrônicos  
 Componentes e Sistemas da Sinalização  
 Cordas e Barbantes  
 Cordoalha 
 Correias 
 Cronômetro e Relógios  
 Cúpulas para Abajur 
 Embalagens 
 Espanadores 
 Escovas 
 Esquadrias 

 Luminosos 
 Materiais Terapêuticos 
 Molduras 
 Móveis 
 Móveis de Vime 
 Painéis e Cartazes Publicitários 
 Palha de Aço 
 Palha Trançada 
 Paredes Divisórias 
 Peças e Acessórios e Material de Comunicação 
 Peças para Aparelhos Eletro-Eletrônico e Acessórios  
 Persianas 
 Pincéis 
 Portas e Divisões Sanfonadas 
 Portões Eletrônicos  
 Produtos Alimentícios com Forno a Lenha 
 Produtos Veterinários  
 Sacarias 
 Tapetes 
 Tecelagem 
 Toldos 
 Varais 
 Vassouras 

 
 

INDÚSTRIA TIPO 3 - atividades industriais em estabelecimentos que implique na fixação de padrões específicos, quando as 

características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos 

gerados: 

 Destilação de Álcool 
 Entrepostos de Madeira para Exportação (Ressecamento) 
 Frigorífico 
 Fundição de Peças 
 Fundição de Purificação de Metais Preciosos 
 Geração e Fornecimento de Energia Elétrica 
 Indústria Cerâmica 
 Indústria de Abrasivo 
 Indústria de Águas Minerais 
 Indústria de Beneficiamento 
 Indústria de Bobinamento de Transformadores 
 Indústria de Compensados e/ou Laminados 
 Indústria de Fumo 
 Industria de Implementos Rodoviários 
 Indústria de Madeira 
 Indústria de Mármore 
 Indústria de Plástico 
 Indústria de Produtos Biotecnológicos 
 Indústria Eletromecânica 
 Indústria Mecânica 
 Indústria Metalúrgica 
 Indústria Petroquímica 
 Montagem de Veículos 
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 Peletário 
 Produção de Óleos vegetais e outros Prod. da Dest. da Madeira 
 Produção de Óleos, Gorduras e Ceras Veget. e Animais 
 Reciclagem de Plástico 
 Reciclagem de Sucatas Metálicas 
 Reciclagem de Sucatas não Metálicas 
 Recuperação de Resíduos Têxteis 
 Refinação de Sal de Cozinha 
 Secagem e Salga de Couro e Peles 
 Sementação de Aço 
 Sintetização ou Pelotização de Carvão de Pedra e Coque 
 Tanoaria 
 Têmpera de Aço 

 

INDÚSTRIA TIPO 4 - atividades industriais em estabelecimentos que implique na fixação de padrões específicos, quando as 

características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego específico, de serviços urbanos e disposição dos 

resíduos gerados: 

 Indústria de Artefato de Amianto 
 Indústria de Artefatos de Cimento 
 Indústria Granito 
 Indústria de Cimento 
 Indústria de Cal 

 

USO EXTRATIVISTA – Atividades de extração mineral e vegetal tais como: 

 Extração de calcário para cal 
 Extração de calcário para cimento 
 Extração de minerais em geral 
 Extração de madeira 
 Extração de argilas 
 Extração de areia 
 Extração de pedras 
 Extração de água mineral 

 

 


