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1. O que é o Plano Diretor Municipal 



  
O que é o Plano Diretor Municipal 

Plano Diretor é a lei 

municipal que estabelece a 

política de desenvolvimento 

do município e o ordenamento 

territorial com base no 

Estatuto da Cidade.  

 

É esse plano que vai 

direcionar o futuro da cidade, 

para que ela seja cada vez 

melhor. 



  

2. Etapas do Processo de Revisão 



 Plano de Trabalho 

- Oficinas Comunitárias 

Processo da Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

 Análise Temática Integrada - Diagnóstico 

 Diretrizes e Proposições 

 Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do  

 Plano Diretor Municipal - Consolidação 

- Audiência Pública 1 

- Audiência Pública 2 

- Oficinas Comunitárias 

- Audiência Pública 3 

- Audiência Pública 4 

Abril 

Outubro 



  

3. Resultados dos Eventos Participativos 



Oficinas Comunitárias de Diretrizes e Proposições 

Oficinas Comunitárias 
Número de 

participantes 

06/08/2018   
Roça Grande 

Mais de 60 

10/08/2018   
Santa Terezinha 

Mais de 40 

Ambiental / Drenagem 

Habitação 

Mobilidade - Motorizado 

Temas abordados nos eventos: 

Mobilidade - Não Motorizado 

Infraestruturas 

Desenvolvimento Econômico 



Resultados das Oficinas Comunitárias 

Ambiental / Drenagem 

 Desburocratização dos procedimentos para participação da população nas 

melhorias ambientais, plantio de árvores para recomposição dos recursos do 

CFEM para recuperação ambiental 

 Realocação das famílias de ocupações em áreas de preservação  

 Plano de limpeza de manilhas  

 Criação de sistema de compensação aos proprietários de imóveis com 

restrições ambientais que façam a preservação  

 Melhoria da fiscalização ambiental de ocupações irregulares 

 Aquisição de equipamentos para medição de poluentes  

 Executar o plano diretor de drenagem, de saneamento básico e de arborização, 

compatibilizados com o plano diretor, com planejamento para micro e 

macrodrenagem, reduzindo locais de estrangulamento.  

 Educação ambiental pensada para microbacias e para diversos públicos alvos 

(diferentes bairros, escolas, empresários, ocupações irregulares...) e incentivo 

para que a comunidade “adote” áreas de fragilidade ambiental.  

 Implantação de equipamentos públicos que integrem a comunidade e meio 

ambiente (parques e praças) e que sirvam também como retenção de cheias. 



Resultados das Oficinas Comunitárias 

Habitação 

 Realizar o congelamento e cadastramento das famílias em áreas de ocupação 

irregular/risco rurais e urbanas 

 Identificação de vazios urbanos e ampliação de áreas de zoneamento urbano, 

declarando como áreas de interesse público, para fins de regularização 

fundiária 

 Adensar a cidade para melhor aproveitar o solo, a infraestrutura, 

verticalização, cidade compacta 

 Estabelecer parcerias com o Estado e a união para possibilitar relocações e 

criação de unidades habitacionais para famílias de baixa renda 

 Maior rigor na fiscalização de áreas suscetíveis a ocupações  

 Estudo de Impacto de Vizinhança, com contrapartida (liberação apenas depois 

da contrapartida) 

 Punição e relocação dos moradores de áreas irregulares sobre o aquífero Karst 

 Venda de potencial construtivo e outorga onerosa do direito de construir, 

políticas de solo criado. 



Resultados das Oficinas Comunitárias 

Infraestruturas 

 Instalação de hospital  

 Ampliação de infraestrutura escolar (creche/escola) 

 Melhor ligação entre os bairros (conclusão Contorno Norte) 

 Ampliação de Parques  e Linhas Verdes (Bosques/Praças) 

 Teatros e Centros Culturais 

 Ampliação da rede de esgoto nos bairros confrontantes com a 

rodovia da uva, onde ainda não há oferta (em especial no bairro 

Embu); consolidação da oferta de rede de esgoto na sede do 

município 

 Criação de um cemitério municipal e estruturas afins (capela 

mortuária) no formato vertical ou equivalente (conforme legislação 

e normativas) em áreas aptas para tal finalidade; revisão das cotas 

públicas em cemitérios particulares com as devidas adequações.  



Mobilidade - Motorizado 

Resultados das Oficinas Comunitárias 

 Integração efetiva do transporte público (Centro/Roça Grande – Zona 

Rural/Centro) qualificação do sistema 

 Linha estudantes ligando polos de educação: Senac, UAB, IFPR e CEEBEJA 

(Guaraituba/Roça Grande – via Maracanã) 

 Implementação de trincheiras para desafogar o tráfego, minimizar acidentes e 

melhorar a fluidez (trevo Osasco) 

 Aproveitar melhor as trincheiras existentes. Ligação da estrada da Ribeira em 

frente ao shopping Av. Santa Maria, Av. Portugal, pela R. José da Silva 

Paranhos. Jardim das Palmas. 

 Implementar uma Secretaria de Trânsito para melhorar a fiscalização das vias, 

regulamentação do estacionamento em regiões estratégicas (Estar) 

 Revisão do traçado do contorno para que se torne factível  

 Continuação do Contorno Norte 

 Que não haja restrição quanto ao transporte pesado. Criar um anel na Sede 

para o transporte pesado. 

 Padronizar o mobiliário urbano de pontos de ônibus visando a exploração 

comercial 



Resultados das Oficinas Comunitárias 

Mobilidade - Não Motorizado 
 Implementar ciclovias em áreas de fluxo de 

ciclistas, ciclovia de integração Colombo/Pinhais, 

Colombo/Curitiba 

 Implementar pontos de aluguel de bicicletas para 

utilização no Circuito Italiano 

 Travessias elevadas em equipamentos públicos 

 Padronização das calçadas 

 Passarelas nas rodovias (Estrada da Ribeira) 

 Trilhas Ecológicas no aquífero Karst com rotas de 

camping. 



Resultados das Oficinas Comunitárias 

Desenvolvimento Econômico 

 Criação de um novo Polo Industrial na região do São Gabriel/Itajacuru, 

integrando-o à continuidade do Contorno Norte 

 Implantação de um centro tecnológico do IFPR, seguindo a Rodovia da 

Uva, até o centro 

 Alternativas, através de instrumentos urbanísticos para consolidar áreas 

industriais (Parque Industrial Guaraituba) 

 Viabilizar maior integração do sistema viário (Rodovia da 

Uva/Ribeira/vias principais) 

 Acessibilidade/mobilidade para trabalhadores do setor 

industrial/comercial/serviços (otimizar em termos 

quantitativos/qualitativos/estratégicos) 

 Compensação fiscal / incentivos fiscais 

 Compensação ambiental 

 Melhorar a capacitação funcional 

 Fomentar turismo da cidade 

 Transporte público mais eficiente 



Audiências Públicas 

Audiências Públicas 
Número de 

participantes 

1ª  13/06/2018   
Santa Terezinha 

Mais de 100 

2ª  27/07/2018   
Parque da Uva 

Mais de 90 

Interação 1ª Audiência 



Importância das Audiências Públicas 

Audiências públicas são espaços de participação 

 

 

Na elaboração do Plano Diretor funcionam como espaços de informação 

e contribuição em todas as fases de trabalho 

 

 

Garantidas pela Constituição Federal de 1988,  

servem para garantir a gestão democrática da cidade 
 

 

Realizados com a participação da população,  

a fim de buscar opiniões e soluções 
para os problemas da cidade 

 

 

 



  

4. Conclusão da Etapa de Diagnóstico 



Temas e Desenvolvimento Sustentável  



Inserção Regional do Município 

Termo de Referência 

Item: 3.3.1 



Áreas Aptas, Inaptas e Aptas com Restrição 

Termo de Referência 

Item: 3.3.2 

Inaptas 
• Declividade >30% e 

<3% 

• Áreas de Influência 

direta dos poços 

ativos 

• Restrições da APA 

Iraí 

• Cotas de Inundação 

Aptas com Restrição 

• Restrições APA Iraí 

• Declividades de 20 a 

30% 

• Bacias de Mananciais 

• Área Aquífero Karst 

 



Uso e Ocupação do Solo Atual 

Termo de Referência 

Item: 3.3.3 

Classificação de Comércio e Serviços 



Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos 

Termo de Referência 

Item: 3.3.4 



Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos 

Termo de Referência 

Item: 3.3.4 



Adequação do uso e ocupação do solo atual à capacidade de suporte 
ambiental e de infraestruturas 

Termo de Referência 

Item: 3.3.5 

Áreas Aptas, 

Inaptas e Aptas 

com Restrição 

Infraestrutura 

de Redes 



Estudos de projeção de expansão urbana em relação às capacidades de 
suporte ambiental e de infraestruturas 

Termo de Referência 

Item: 3.3.6 



Análise da Distribuição Populacional e suas condições socioeconômicas 

Termo de Referência 

Item: 3.3.7 I 

Infraestrutura 

equipamentos 

Infraestrutura 

redes 

2010 2010 



Condições gerais do sistema de transporte e mobilidade 

Termo de Referência 

Item: 3.3.8 



Condições gerais do sistema de transporte e mobilidade 

Termo de Referência 

Item: 3.3.8 



Metodologia CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Tema da  

Análise 
Aspecto a 

conservar 

Aspecto a Melhorar 

e  Recuperar 

Aspecto a Continuar,  

Otimizar e Explorar 

TEMA CONDICIONANTE DEFICIÊNCIA POTENCIALIDADE 



Tabela CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Tema Sub-tema

Co
nd

ic
io

na
nt

e

Potencialidade Deficiência

Inserção na Região 

Metropolitana de Curitiba
x

Participação em planos estratégicos, projetos e 

investimentos em escala metropolitana; proximidade ao 

polo da metrópole permite usufruir de serviços e 

equipamentos especializados e diversificados.

Configura-se como uma cidade dormitório; não desenvolve-se 

ou especializa-se com relação a serviços e geração de 

empregos.

Contorno Norte x

Projeto previsto constitui na configuração de uma via de 

conexão radial importante ao contexto de inserção 

regional de Colombo.

Projeto dessa rodovia ainda carece de definição de traçado e 

detalhamento, havendo a necessidade de articulação do 

município para garantir a melhor alternativa dentro do 

contexto local, junto da COMEC e/ou do DER.

Crescimento Populacional e 

Pressão Urbana de Curitiba

Possibilidade de desenvolvimento econômico do município 

pela proximidade ao pólo.

Necessidade de planejamento urbano e provisão de redes de 

serviços e infraestruturas para evitar a condição de cidade 

dormitório e a densificação de áreas mais acessíveis 

economicamente, porém, menos infraestruturadas.

Sede Municipal 

Sede municipal distante do polo e desconectada do restante 

da ocupação urbana de Colombo -correspondente à área de 

maior integração com Curitiba.

Índices Socioeconômicos
Evolução positiva nos índides socioeconômicos entre 2000 

e 2010.

Estatísticas de emprego
Estatísticas de emprego com médias acima do Estado 

quanto à oferta de trabalho.

Agricultura e Pecuária
Setores da agricultura e pecuária têm participação 

expressiva na economia de Colombo.

Agricultura periurbana
Pequenos produtores em áreas de valores altos e sob 

pressões imobiliárias.

Inserção Regional

Condições Socioeconômicas



Tabela CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Tema Sub-tema

Co
nd

ic
io

na
nt

e

Potencialidade Deficiência

Bacias de Mananciais 

Metropolitanos
x

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Aquífero Karst x Possibilidade de captação de águas subterrâneas.

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Áreas de Influência direta dos 

poços ativos e dolinas
x

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Áreas de interesse ambiental x

Áreas de parques urbanos com propostas de implantação; 

áreas de interesse ambiental a serem exploradas para 

lazer e turismo.

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Mineração
Importante fonte de renda e arrecadação municipal, com 

destaque para o calcário.

Declividades (< 3%) e (> 30%) x Áreas inaptas à ocupação devido às declividades.

Zoneamento Municipal Não foi consolidado conforme a Lei de 2004.

Zoneamento da APA do Iraí x

Zoneamento da APA deve ser compatibilizado com o 

zoneamento urbano, conforme necessidade de adequação do 

contexto local de Colombo.

Saturação dos Terrenos
Áreas com pontecial de crescimento correspondem 

aproximadamente a 15% da área urbana.

Ocupações irregulares

Identificadas diversas áreas com ocupações irregulares e 

precárias, nas áreas urbana e rural do município, em locais 

com fragilidades ambientais e falta de acesso à 

infraestruturas urbanas, equipamentos e serviços públicos.

Aspectos Ambientais

Uso e Ocupação do Solo

Tema Sub-tema

Co
nd

ic
io

na
nt

e

Potencialidade Deficiência

Inserção na Região 

Metropolitana de Curitiba
x

Participação em planos estratégicos, projetos e 

investimentos em escala metropolitana; proximidade ao 

polo da metrópole permite usufruir de serviços e 

equipamentos especializados e diversificados.

Configura-se como uma cidade dormitório; não desenvolve-se 

ou especializa-se com relação a serviços e geração de 

empregos.

Contorno Norte x

Projeto previsto constitui na configuração de uma via de 

conexão radial importante ao contexto de inserção 

regional de Colombo.

Projeto dessa rodovia ainda carece de definição de traçado e 

detalhamento, havendo a necessidade de articulação do 

município para garantir a melhor alternativa dentro do 

contexto local, junto da COMEC e/ou do DER.

Crescimento Populacional e 

Pressão Urbana de Curitiba

Possibilidade de desenvolvimento econômico do município 

pela proximidade ao pólo.

Necessidade de planejamento urbano e provisão de redes de 

serviços e infraestruturas para evitar a condição de cidade 

dormitório e a densificação de áreas mais acessíveis 

economicamente, porém, menos infraestruturadas.

Sede Municipal 

Sede municipal distante do polo e desconectada do restante 

da ocupação urbana de Colombo -correspondente à área de 

maior integração com Curitiba.

Índices Socioeconômicos
Evolução positiva nos índides socioeconômicos entre 2000 

e 2010.

Estatísticas de emprego
Estatísticas de emprego com médias acima do Estado 

quanto à oferta de trabalho.

Agricultura e Pecuária
Setores da agricultura e pecuária têm participação 

expressiva na economia de Colombo.

Agricultura periurbana
Pequenos produtores em áreas de valores altos e sob 

pressões imobiliárias.

Inserção Regional

Condições Socioeconômicas



Tabela CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Tema Sub-tema

C
o

n
d

ic
io

n
an

te

Potencialidade Deficiência

Infraestruturas de Serviços 

Urbanos

Atendem a maior parte da população residente no 

perímetro urbano.
Falta de acesso à rede de esgotamento sanitário.

Infraestrutura de 

Equipamentos Públicos

As áreas mais adensadas do município são 

adequadamente atendidas por equipamentos de saúde e 

educação.

Não atendem completamente a demanda, sobretudo os 

equipamentos de educação infantil  e de saúde.

Rodovias estaduais e federais x
Caracterizam-se como barreiras à ocupação e de acessos 

(devido à categorização das rodovias).

Trechos descaracterizados em área urbana e ocupação em 

faixas de domínio e não edificante.

Sistema Viário Metropolitano x
Possibilidade de revisão das indicações de hierarquia 

metropolitana junto da COMEC.

Incide em várias vias de Colombo que não comportam a 

função metropolitana, devido à largura das caixas 

disponíveis.

Estrada da Ribeira Pólo de Concentração de Comércio e Serviços. Problemas de congestionamento constantes.

Mobilidade

Infraestruturas

Tema Sub-tema

C
o

n
d

ic
io

n
an

te

Potencialidade Deficiência

Bacias de Mananciais 

Metropolitanos
x

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Aquífero Karst x Possibilidade de captação de águas subterrâneas.

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Áreas de Influência direta dos 

poços ativos e dolinas
x

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Áreas de interesse ambiental x

Áreas de parques urbanos com propostas de implantação; 

áreas de interesse ambiental a serem exploradas para 

lazer e turismo.

Conflitos de usos e ocupação do solo nas áreas 

correspondentes dotadas de restrições e fragilidades 

ambientais.

Mineração
Importante fonte de renda e arrecadação municipal, com 

destaque para o calcário.

Declividades (< 3%) e (> 30%) x Áreas inaptas à ocupação devido às declividades.

Zoneamento Municipal Não foi consolidado conforme a Lei de 2004.

Zoneamento da APA do Iraí x

Zoneamento da APA deve ser compatibilizado com o 

zoneamento urbano, conforme necessidade de adequação do 

contexto local de Colombo.

Saturação dos Terrenos
Áreas com pontecial de crescimento correspondem 

aproximadamente a 15% da área urbana.

Ocupações irregulares

Identificadas diversas áreas com ocupações irregulares e 

precárias, nas áreas urbana e rural do município, em locais 

com fragilidades ambientais e falta de acesso à 

infraestruturas urbanas, equipamentos e serviços públicos.

Aspectos Ambientais

Uso e Ocupação do Solo

Tema Sub-tema

C
o

n
d

ic
io

n
an

te

Potencialidade Deficiência

Inserção na Região 

Metropolitana de Curitiba
x

Participação em planos estratégicos, projetos e 

investimentos em escala metropolitana; proximidade ao 

polo da metrópole permite usufruir de serviços e 

equipamentos especializados e diversificados.

Configura-se como uma cidade dormitório; não desenvolve-se 

ou especializa-se com relação a serviços e geração de 

empregos.

Contorno Norte x

Projeto previsto constitui na configuração de uma via de 

conexão radial importante ao contexto de inserção 

regional de Colombo.

Projeto dessa rodovia ainda carece de definição de traçado e 

detalhamento, havendo a necessidade de articulação do 

município para garantir a melhor alternativa dentro do 

contexto local, junto da COMEC e/ou do DER.

Crescimento Populacional e 

Pressão Urbana de Curitiba

Possibilidade de desenvolvimento econômico do município 

pela proximidade ao pólo.

Necessidade de planejamento urbano e provisão de redes de 

serviços e infraestruturas para evitar a condição de cidade 

dormitório e a densificação de áreas mais acessíveis 

economicamente, porém, menos infraestruturadas.

Sede Municipal 

Sede municipal distante do polo e desconectada do restante 

da ocupação urbana de Colombo -correspondente à área de 

maior integração com Curitiba.

Índices Socioeconômicos
Evolução positiva nos índides socioeconômicos entre 2000 

e 2010.

Estatísticas de emprego
Estatísticas de emprego com médias acima do Estado 

quanto à oferta de trabalho.

Agricultura e Pecuária
Setores da agricultura e pecuária têm participação 

expressiva na economia de Colombo.

Agricultura periurbana
Pequenos produtores em áreas de valores altos e sob 

pressões imobiliárias.

Inserção Regional

Condições Socioeconômicas



Aquífero Karst 

Fonte: COMEC 
Fonte: CPRM, Atlas Geoambiental da RMC. 



  

5. Atividades em Andamento 



Fase 2 - Análise Temática Integrada 

• Desenvolvimento das estratégias 

preliminares de zoneamento 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 4 

  

Diretrizes e Proposições 



Macro Diretrizes Preliminares- Zoneamento 



Macro Diretrizes Preliminares- Zoneamento 

PR 509 

PR 417 

BR116 

BR 476 

R. Raphael Francisco Greca 

R. São Gabriel 

R. Da Pedreira 

R. Abel Scussiato 

R. Pref. Pio Alberti 

R. Santos Dumont 



Macro Diretrizes Preliminares- Zoneamento 

PR 509 

PR 417 

R. PADRE 

DOMINGOS 

MARINE 



  

6. Perguntas e Contribuições 



Próximo evento 



  
Mais informações 

PARTICIPE COM SUAS SUGESTÕES 

ATRAVÉS DO E-MAIL 

planodiretor@colombo.pr.gov.br 

ACESSE O SITE 
http://www.colombo.pr.gov.br/ 

 

E CLIQUE NO BANNER: 


