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1. LINHAS DE PROPOSTAS PARA O PLANO DIRETOR 
 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, dele originando as diretrizes, princípios, objetivos e demais regramentos voltados à 

adequada integração do processo de planejamento da cidade. 

Desde a década de sessenta, Curitiba já apresentava um Plano Diretor instituído pela 

Lei Municipal n. 2828, de 10 de agosto de 1966. Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 

1988 e do Estatuto da Cidade, se fez necessária a adequação das diretrizes municipais previstas no 

então Plano Diretor à orientação legislativa federal, o que se deu pela edição da Lei Municipal n. 

11.266 de 16 de dezembro de 2004. 

O mesmo Estatuto da Cidade também criou a obrigação dos municípios revisarem seus 

Planos Diretores a cada dez anos. O processo de revisão deverá contar necessariamente com 

mecanismos de participação de forma democrática, para que sejam agregadas as diferentes 

perspectivas e interesses coletivos, aproximando o cidadão da política de planejamento urbano da 

cidade. 

Em Curitiba, compete ao IPPUC coordenar o processo de revisão do Plano Diretor, com 

posterior encaminhamento pelo Prefeito de Curitiba de uma proposta de lei para análise da 

Câmara Municipal. 

Desde a instauração do processo de revisão pelo Prefeito Municipal em março do 

corrente ano na Escola Municipal João XXIII, o IPPUC realizou 81 eventos, todos contando com 

mecanismos de participação da população, sendo garantido ao cidadão o direito de opinar e 

apresentar sugestões sobre as disposições previstas no Plano Diretor em vigor. Dentre os eventos, 

merecem destaque os seguintes: 

 10 Oficinas de Capacitação da comunidade e Diagnóstico da cidade, que contaram com a 

participação de 789 pessoas; 

 10 Audiências Públicas, realizadas nas Administrações Regionais da cidade, que contaram com a 

participação de 1.786 pessoas; 

 3º Seminário Curitiba do Amanhã; 

 4 Oficinas realizadas em instituições de ensino superior de Curitiba (Universidade Positivo, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e 

Universidade Federal do Paraná); 

 50 encontros realizados no Concitiba, entre Reuniões, Reuniões das Câmaras Técnicas e Oficinas. 
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Os eventos e os diversos canais de consulta postos à disposição da população 

(audiências públicas, consultas públicas, protocolos, reuniões, seminários, entre outros) 

fortaleceram as percepções e o levantamento de diagnósticos da cidade, compreendendo a 

caracterização dos seus aspectos sociais, de infraestrutura, ambientais, regionais e culturais. 

As propostas apresentadas pela população nesses eventos podem ser organizadas de acordo 

com o gráfico abaixo, considerando os temas que integram o Plano Diretor em vigor: 
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novembro corrente e contribuições dos vários segmentos da sociedade, do Conselho da 

Cidade e mesmo da própria Prefeitura ainda estão chegando ao IPPUC. Estas propostas 

constituem-se, então, em sementes para o debate da cidade que queremos. 

Para melhor compreensão, as propostas estão organizadas por temas, conforme a 

ordem em que estão previstas no Plano Diretor em vigor. 

1.1. ESTRUTURA DA LEI DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA 
 

A Lei Municipal n. 11.266 de 16 de dezembro de 2004 promoveu a adequação do 

Plano Diretor de Curitiba (Lei Municipal n. 2828, de 10 de agosto de 1966) ao Estatuto da 

Cidade. O objeto da revisão é, portanto, a Lei Municipal n. 11.266 de 16 de dezembro de 2004, 

que contempla as diretrizes e objetivos do Plano Diretor de Curitiba. 

 A Lei Municipal n. 11.266 de 16 de dezembro de 2004 é estruturada em Títulos, 

Capítulos e Seções, da seguinte forma: 

a) Titulo I – Da adequação do Plano Diretor de Curitiba; 

b) Título II – Da Política de Desenvolvimento Urbano; 

c) Título III – Da Política Urbanístico-Ambiental 

d) Título IV – Da Política Social e Econômica  

e) Título V – Da Gestão Democrática da Cidade 

f) Título VI- Dos Instrumentos de Política Urbana 

g) Título VII – Das Disposições Gerais e Transitórias 

Propõe-se uma alteração na estrutura da lei, com criação de novos Títulos, 

Capítulos e Seções, dando especial atenção aos capítulos da Mobilidade Urbana (criação de 

Seções específicas para circulação não motorizada – pedestres e bicicletas – e 

estacionamentos) e Habitação (maior detalhamento das disposições relativas a habitação de 

interesse social e regularização fundiária). 
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1.2. ESTRUTURAÇÃO URBANA 
 

A política de estruturação urbana orienta o desenvolvimento da cidade e define a 

distribuição espacial das atividades, o adensamento e a paisagem urbana.  

Curitiba mantém as principais diretrizes de estruturação urbana desde o Plano 

Diretor de 1966, que priorizou a conformação linear da cidade com a implantação de eixos de 

uso misto e transporte público. 

Estas diretrizes tem promovido a construção de edifícios altos para moradia, lojas e 

escritórios ao longo dos principais corredores de transporte, conhecidos como Eixos 

Estruturais, grandes referenciais da paisagem urbana atual. 

Outro elemento da estruturação urbana é o Setor Especial do “Linhão do Emprego”, 

eixo de transporte que liga o Boqueirão ao Pinheirinho, onde se promove a interatividade de 

moradia e trabalho.  

A hierarquia do sistema viário classifica ruas que promovem grandes ligações entre 

bairros e regiões, que são referências comerciais dos bairros e por onde circulam ônibus que 

fazem parte do sistema de transporte, como alimentadores, interbairros e linhas 

convencionais. As ruas Francisco Derosso, Anita Garibaldi, Alberico Flores Bueno, e João 

Bettega são exemplos desta hierarquização viária. 

O centro tradicional possui os principais referenciais históricos da cidade e sua região 

metropolitana, onde se concentram aproximadamente 35% das atividades de comércio e 

serviço do município e circulam mais de 400 mil pessoas diariamente. Como elemento 

estruturante da cidade é importante manter sua atratividade para novas moradias, atividades 

econômicas e de lazer. 

Os elementos naturais têm importância fundamental para o direcionamento da 

estruturação urbana. A ocupação de regiões com presença de grandes áreas verdes, próxima 

aos rios ou com relevo mais acidentado deve ser diferenciada em relação a outras regiões da 

cidade.As Áreas de Proteção Ambiental -APA- do Iguaçu e do Passaúna foram criadas como 

elementos estruturadores, de proteção e conservação da qualidade ambiental. A do Passaúna 

tem a finalidade principal de garantir a qualidade e quantidade de água para abastecimento da 

população. Parques públicos, como o Barigui, Tingui, Tanguá, Cambuí e Guairacá criados ao 

longo de rios estruturam a ocupação da região e preservam as áreas de fundo de vale, 
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bosques, oferecem alternativas de lazer a população e tem importante papel para a drenagem. 

Por este motivo, alguns parques sofrem inundação em momentos de chuvas intensas 

minimizando impactos nas áreas residenciais. 

Os instrumentos de política urbana definidos no Estatuto da Cidade são utilizados em 

Curitiba desde a década de 1980 como mecanismos de viabilização das propostas do Plano 

Diretor. Terrenos foram incorporados aos parques Barigui, Tanguá, Fazendinha, entre outros 

com a utilização do instrumento “transferência de potencial construtivo”. Complementações 

de infraestrutura em áreas de habitação social são viabilizadas com recursos do instrumento 

“outorga onerosa do direito de construir - solo criado”. 

 

Propostas: 

 

Além da consolidação das diretrizes de estruturação urbana acima citadas, propõe-se 

a incorporação das seguintes diretrizes: 

 Qualificação progressiva dos centros de bairros já consolidados que são referências 

para a comunidade local devido à infraestrutura, equipamentos públicos, atividades 

comerciais e sociais existentes; 

 Aprimorar a regularização e a incorporação de assentamentos de interesse social 

consolidados à estrutura urbana; 

 Indução da ocupação das áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas que já 

possuem infraestrutura urbana; 

 Fortalecimento de mecanismos para atender a maior demanda por equipamentos 

sociais. 

 

O mapa “Estruturação Urbana - Visão Futura” foi incorporado ao Plano Diretor para 

apresentar diretrizes de longo prazo à ocupação pretendida para a cidade. Ele traz orientações 

para os estudos que o poder público deverá realizar, seguindo e ampliando os princípios já 

consolidados da valorização das características naturais e a integração entre o transporte 

coletivo, uso e ocupação do solo e sistema viário. 

Como avanços para o transporte coletivo da cidade, a criação de novos eixos para 

formar uma malha, ampliando as possibilidades de conexões e facilitando os deslocamentos. 
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Os setores conectores, que antes ligavam a Cidade Industrial de Curitiba ao Eixo Estrutural Sul, 

recebem nova proposta de desenho e estendem-se na direção leste, criando possibilidades de 

novos deslocamentos desde a Cidade Industrial até o Cajuru e Uberaba.  

A implantação da infraestrutura para os novos eixos e a instalação de atividades 

comerciais e de serviços diversificadas irá fortalecer a percepção de vizinhança nesses 

compartimentos.  

A definição das diretrizes de transporte metropolitano no Plano Diretor irão conduzir 

esforços conjuntos entre Curitiba e municípios vizinhos e o Estado do Paraná na busca de 

recursos para implantação da infraestrutura necessária. 

 

1.3. MACROZONEAMENTO 
 

O macrozoneamento delimita áreas diferenciadas de ocupação conforme a proposta 

de estruturação urbana da cidade e as características naturais de cada região.  

Ajustes nas macrozonas se fazem necessários para orientar melhor a ocupação de 

determinadas áreas da cidade para atender as diretrizes de Estruturação Urbana.  

Mantém-se as macrozonas: Eixos Estruturantes, Eixos de Adensamento e Áreas de 

Proteção Ambiental.  

 

Propostas: 

 Para que fiquem bem definidas as diferenças das regiões residenciais, principalmente, 

quanto à densidade, altura e forma de ocupação, propõe-se que a macrozona“Áreas com 

Predominância Residencial”, existente no atual Plano Diretor, seja subdividida em três, 

diferenciando-as quanto à capacidade de adensamento, com baixa, média e alta 

densidade, para orientar a implantação de infraestrutura de serviços e equipamentos 

urbanos. Os parâmetros de uso e ocupação do solo deverão ser detalhados na legislação 

de zoneamento. 

 “Áreas de Ocupação Controlada” nas regiões ao sul e norte de Curitiba – 

Umbará, Cachoeira e São João devido às características naturais e à ocupação 

tradicional. Nestes compartimentos será promovido o equilíbrio entre 
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ocupação e preservação ambiental, intensificando a ocupação das áreas 

livres de cobertura vegetal de forma a preservar e valorizar as áreas verdes - 

integrando a nova ocupação ao sistema viário e transporte com a 

estruturação de vias existentes e definição de novas vias.  

 “Áreas com Predominância Residencial de Média Densidade” com uma 

paisagem representativa de habitação coletiva mesclada com usos 

comerciais e de serviços para atendimento da população ali residente, em 

função de sua proximidade aos eixos Estruturais e benefício direto do 

sistema de transporte de alta capacidade. 

 “Áreas com Predominância Residencial de Baixa Densidade”.  

 O setor histórico deixou de fazer parte da macrozona Áreas de Destinação Específica e 

passou a integrar a macrozona Áreas de Ocupação Mista, em função do caráter das 

atividades existentes e previstas para este setor. 

 

1.4. PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

O parcelamento de lotes, para cumprir a sua função social, deve destinar à cidade as 

áreas para a implantação de ruas e equipamentos sociais bem como implantar toda a 

infraestrutura necessária para os futuros moradores. 

 

Proposta: 

Inclusão do conceito de parcelamento do solo e critérios na revisão da legislação 

específica quanto à destinação de áreas para ruas e equipamentos públicos bem como para a 

implantação de infraestrutura necessárias à ocupação urbana prevista. 

 

1.5. EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA 
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A estruturação viária do município é composta por: eixos estruturantes (Norte-Sul, 

Leste-Oeste e Boqueirão), eixo estruturante metropolitano (Linha Verde), vias principais 

existentes e projetadas, bem como as rodovias. 

  

Propostas: 

 (Redação conforme proposta anterior) Com o objetivo de respaldar a implantação de 

projetos de mobilidade em parceria com o Governo Federal e Estadual propõe-se as 

vias de ligação metropolitana. Estas vias promovem as principais ligações com as 

cidades vizinhas e também estão incluídas nos planos da RMC elaborados pela COMEC. 

Av. Anita Garibaldi (ligação a Almirante Tamandaré), a Rua Eduardo Sprada (ligação a 

Campo Largo) e a Rua Delegado Bruno de Almeida (ligação a Fazenda Rio Grande), são 

exemplos de vias de ligação metropolitana. 

 Para promover a estruturação de alguns compartimentos da cidade, algumas ruas 

foram incluídas como futuras vias principais, tais como a Rua Ângelo Burbello (no 

Bairro do Umbará) e Rua João Goulart (no Bairro Tatuquara). 

 

1.6. EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
 

A estruturação do transporte público coletivo é composta por: Eixos Estruturantes 

(Norte-Sul, Leste-Oeste e Boqueirão) e Eixo Estruturante Metropolitano (Linha Verde), Eixos de 

Ligação (Av. Wenceslau Braz, Linhão do Emprego (Isaac / Pioneiros) e Eng. Costa 

Barros/Filipinas), Eixos Troncais (por exemplo a Av. Manoel Ribas) e Eixos Interbairros.  

A principal característica dos Eixos Estruturantes e Eixos de Ligação é a existência de 

canaletas ou faixas exclusivas. Cerca de 841.500 passageiros do transporte público coletivo 

utilizam diariamente estes eixos. 

Os Eixos Troncais e os Eixos Interbairros são utilizados diariamente por cerca de 

918.000 e 276.000 passageiros respectivamente. 

Conforme estudo do IPARDES, entre 2000 e 2010 houve incremento de 

aproximadamente 40% do número de pessoas residentes na Região Metropolitana que se 
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deslocam para Curitiba diariamente, com destaque para os municípios de Almirante 

Tamandaré e Colombo.  

Voltar para propostas – é uma justificativa: Existe um Protocolo de Intenções entre o 

Governo do Estado do Paraná, Município de Curitiba, Município de Fazenda Rio Grande e 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT que determina a implantação de uma 

terceira pista a partir do Contorno Sul de Curitiba até Fazenda Rio Grande, com utilização 

posterior pelo trânsito da rodovia e obras de adequação da pista central para sua utilização 

como canaleta para o transporte público coletivo.A implantação deste novo eixo requer 

esforços conjuntos entre Curitiba, os municípios vizinhos, Governos Estadual e Federal, para 

viabilizar os investimentos necessários. 

 

Propostas: 

 Incluir aos Eixos de Estruturação de Transporte Público Coletivo os Eixos 

Complementares, compostos pelas vias: Avenida LothárioMeissner, Avenida das 

Torres, Avenida Batel, João Alencar Guimarães, Hugo Simas e Nilo Peçanha. Estes eixos 

viabilizam a ligação entre o centro da cidade e os bairros, onde ocorre a concentração 

de itinerários de diferentes linhas do transporte público coletivo e que são utilizados 

por aproximadamente 129.000 passageiros diariamente. Esta classificação dará 

respaldo a futuros investimentos de melhoria da capacidade do transporte.  

 Prolongamento do eixo de transporte na Linha Verde em direção aos municípios de 

Colombo e Fazenda Rio Grande promovendo a mobilidade urbana integrada com a 

Região Metropolitana de Curitiba e a estruturação das regiões norte (Cachoeira) e sul 

(Tatuquara, Campo de Santana e Umbará) de Curitiba. 

 

1.7. Mobilidade Urbana  
 

Curitiba possui a Rede Integrada de Transporte – RIT que atende a demanda do transporte 

coletivo na Cidade e que também se integra a 13 municípios da Região Metropolitana, 

transportando uma média de 2.225.908 passageiros/dia útil, com uma frota operante de 1930 
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ônibus distribuídos em 355 linhas. Apesar da amplitude deste serviço e dos investimentos 

públicos em infraestrutura e operação do transporte coletivo nos últimos anos, o número de 

veículos particulares em circulação continua crescendo - em 2012 a frota de veículos da cidade 

era de 1.304.753 acarretando um índice de motorização (nº de habitantes/veículo) igual a 

1,36. Este fato gera problemas de lentidão no trânsito, prejudicando inclusive o transporte 

coletivo, principalmente em horários de pico.  

Portanto, grande parte das novas diretrizes da mobilidade urbana destina-se ao 

melhoramento do desempenho do transporte público coletivo para estimular a população a 

utilizar este modo de deslocamento. Em contraponto, também foram indicadas diretrizes para 

o desestímulo do uso de veículos particulares e para melhoramentos da infraestrutura de 

circulação dos modos de deslocamento não motorizados, sendo que essas últimas serão 

propostas em seção específica do Plano Diretor.  

Com objetivo de apoiar as ações municipais relacionadas a mobilidade urbana e ao transporte 

público coletivo e fortalecer todas as diretrizes elencadas no Plano Diretor que facilitam os 

deslocamentos e a circulação de pessoas e bens na cidade será incluída uma seção específica 

que indica os principais instrumentos de gestão previstos na Lei Federal de Mobilidade.  

 

Propostas: 

 Permanece como principal diretriz da mobilidade a priorização no espaço viário do 

transporte público coletivo em relação ao individual, e com mesma importância, inclui-

se a prioridade do modo não motorizado em relação ao motorizado conforme diretriz 

da Lei Federal de Mobilidade Urbana.   

 A definição de uma política pública para a redução do uso transporte motorizado 

individual com a adoção de outros veículos preferencialmente não poluentes, tais 

como as bicicletas públicas e o compartilhamento de carros, depende de pesquisas e 

estudos mais detalhados que comprovem a efetiva redução da quantidade de veículos 

em circulação em determinadas áreas da cidade. Portanto, propõe-se a inclusão da 

promoção destes estudos que deverão necessariamente considerar a integração com 

o sistema público de transporte coletivo. 

 Em complemento às diretrizes de melhoria das condições de trânsito nas ruas da 

cidade, inclusive dos ônibus do transporte coletivo, propõe-se a inclusão de uma nova 
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seção que trate dos estacionamentos públicos e privados e que indique, dentre outras 

diretrizes, a adoção de regulamentos para sua construção e operação, a necessidade 

de aperfeiçoamento e modernização do sistema de rotatividade de vagas de 

estacionamento nas vias públicas, além de estudos de viabilidade de implantação e 

instalação de estacionamentos coletivos para favorecer a integração intermodal. 

 Para aprimorar o processo de planejamento do transporte urbano e do sistema viário 

propõe-se a elaboração periódica de pesquisas, especialmente de Origem e Destino, 

para a identificação e monitoramento das características dos deslocamentos usuais da 

população. 

 

Transporte Público Coletivo - Propostas específicas: 

Como instrumentos de promoção do transporte público coletivo, para melhorar a 

regularidade, confiabilidade e reduzir o tempo de viagem de seus usuários, propõe-

se:  

 A definição de pistas ou faixas exclusivas para os ônibus,  

 A utilização de tecnologias de monitoramento do trânsito/transporte (Sistema 

Integrado de Mobilidade) e de controle semafórico.  

Para melhorar as condições de acesso da população ao transporte público, 

propõe-se prever: 

 A ampliação dos pontos de conexão da RIT e a sua universalização visando a 

integração física, operacional, tarifária e intermodal.  

 A promoção da intermodalidade nos equipamentos de infraestrutura do 

transporte (terminais e estações). Isto significa a possibilidade de utilização de 

diferentes modos de transporte em cada deslocamento, tais como 

bicicleta/ônibus, carro/ônibus, bicicleta/metrô, metrô/ônibus. 

 Em função da carga tributária que incide sobre o setor de transporte, propõe-

se a atuação do Município junto ao Governo Federal e Governo Estadual para a 

obtenção de subsídios que possibilitem uma tarifa acessível à população. 

 Indica-se a utilização de tecnologias de controle de acesso ao transporte, 

inclusive o aperfeiçoamento e aumento gradual da bilhetagem eletrônica. Sua 
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utilização permite a obtenção de informações importantes para o 

gerenciamento do serviço, tais como controle de horários, dos ônibus 

circulantes, da velocidade, número de passageiros pagantes e isentos, controle 

da entrada de recursos da tarifa.  

 

Sistema Viário, Circulação e Trânsito - Propostas Específicas: 

Em muitos projetos de mobilidade urbana são necessárias aberturas de novas ruas ou o 

alargamento das existentes, e nestes casos, precisa-se de recursos para pagamento das 

indenizações aos proprietários dos lotes envolvidos. Para auxiliar na implantação desses 

projetos, foi incluída a utilização (ELES JÁ SÃO UTILIZADOS, FOI REFORÇADO PARA VIÁRIO) de 

alguns instrumentos legais tais como o outorga onerosa e a transferência de potencial. Dessa 

forma, a Prefeitura não precisará utilizar recursos financeiros para pagar as indenizações, pois 

pagará o valor equivalente em direito de construir nos lotes atingidos pelo projeto. 

O Governo Federal, por meio do DNIT, está estudando a implantação de um contorno 

ferroviário na Região Metropolitana de Curitiba. Após a construção do contorno ferroviário e 

com a consequente extinção da operação dos trens que cruzam a cidade, a faixa de domínio 

poderá ser utilizada como novo eixo de estruturação urbana (viária e de transporte). Sendo 

assim, foi prevista a articulação da Municipalidade junto aos governos Federal e Estadual para 

a concessão das faixas de domínio. 

Para facilitar a circulação de pedestres e incentivar o uso de modais não motorizados e do 

transporte público coletivo, garantidas as condições de segurança, foi incluída a possibilidade 

de implantação de medidas de encalmamento de tráfego e de compartilhamento do espaço 

público em áreas ou vias previamente estudadas.  

 

Circulação Não Motorizada  

As diretrizes indicadas na nova seção sobre a circulação não motorizada destinam-se a 

melhoria das condições de deslocamento de pedestres e ciclistas, permitindo a utilização das 

vias e espaços públicos com autonomia e segurança, atendidas às premissas: desenho 

universal/acessibilidade, conforme legislação federal, e equidade no uso do espaço público de 

circulação. 

Assim, para os pedestres destacam-se as seguintes propostas:  
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 A ampliação da rede de calçadas e de espaços públicos de circulação de pedestres em 

locais e ruas que possibilitam a conexão entre os equipamentos públicos e a ligação ao 

sistema de transporte público coletivo;  

 A definição de padrões de calçadas acessíveis e ações para a eliminação de obstáculos 

à circulação de pedestres. 

Quanto a circulação de bicicletas: 

 As principais diretrizes referem-se ao desenvolvimento do Plano Cicloviário Municipal 

que elencará as ações relativas à implantação das estruturas de circulação e à 

incorporação de estruturas cicloviárias em grandes projetos de estruturação urbana 

caso seja viável tecnicamente e de acordo com o Plano Cicloviário. Prevê-se também 

que o Plano Diretor indique os princípios e o conteúdo mínimo desse Plano Cicloviário. 

1.8. PATRIMÔNIO AMBIENTAL  
 

O Patrimônio Ambiental possui uma abrangência vasta e transpassa as diversas áreas 

e temas concernentes ao Plano Diretor. A Lei Municipal nº 11.266/2004 que adequou o então 

Plano Diretor ao Estatuto da Cidade, apresenta a definição dos aspectos naturais e culturais do 

meio ambiente e estabelece o objetivo da política ambiental do município. É de extrema 

relevância definir a compreensão do meio ambiente antes do estabelecimento de diretrizes 

relativas ao tema.  

A Lei Federal nº 6.938/1981 define o meio ambiente como “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas”. Percebe-se uma tendência de se conceituar o meio ambiente 

como parte de processos físicos, químicos e biológicos, sem inserir o Homem, individual ou 

socialmente, como parte desses processos, atendendo ao desenvolvimento de suas atividades. 

Da mesma maneira, o próprio título do Capítulo III da lei do Plano Diretor, “Do Patrimônio 

Ambiental e Cultural”, envereda a compreensão de ”ambiente” e “cultura” como conceitos 

desassociados. 
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Para esta revisão do Plano Diretor, é importante que se compreenda o Patrimônio 

Ambiental como constituinte de aspectos naturais e culturais, independentemente de como 

seus elementos são gerenciados dentro do município de Curitiba e região metropolitana. 

A gestão desses elementos, contudo, influenciam como eles devem ser tratados na 

formulação de diretrizes que visem, de acordo com a própria forma da lei, “propiciar melhores 

condições para o desenvolvimento integrado e harmônico e o bem-estar social da comunidade 

de Curitiba, bem como da Região Metropolitana”. 

As diferentes composições, atribuições, legislações e competências presentes no 

patrimônio ambiental fazem com que os aspectos naturais e culturais existentes no Município 

sejam abordados em mesmo nível de importância e prioridade nas diretrizes propostas no 

Plano Diretor de Curitiba. Nesse sentido, a fim de valorizar e enfatizar a necessidade de 

políticas específicas para cada área é proposta a criação de seções e diretrizes específicas 

relativas ao Patrimônio Ambiental Natural e Patrimônio Ambiental Cultural. 

1.8.1. Patrimônio Natural 
 

Em relação ao patrimônio natural da cidade, a há um constante conflito do sistema 

natural com as pressões de expansão, uso e ocupação do território. 

Apesar da legislação ambiental brasileira ser vasta e complexa, ela está sendo 

atualizada constantemente em função dos movimentos nacionais e internacionais em prol do 

desenvolvimento sustentável, Diversos marcos legais foram incorporados à legislação nacional, 

com reflexos importantes no nível local. Dentre estes marcos, destacam-se o estabelecimento 

das diretrizes nacionais para o saneamento básico, a instituição da política nacional da 

mudança do clima, o estabelecimento de regras para a regularização fundiária de 

assentamentos em áreas urbanas (Programa “Minha Casa, Minha Vida”), a instituição da 

politica nacional de resíduos sólidos, a instituição das diretrizes da política nacional de 

mobilidade urbana, a instituição da política nacional de proteção e defesa civil e a revisão do 

Código Florestal Brasileiro. 

Juntamente com a promulgação dessas leis, foram incorporados diversos conceitos 

em políticas instituídas pelas cidades. A tendência mundial é da promoção de cidades 

inteligentes, resilientes, compactas, que proporcionem ao usuário-cidadão serviços de 
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qualidade, mas de baixo custo, de forma socialmente justa e, principalmente, de baixo impacto 

ambiental, ratificando os preceitos da sustentabilidade. 

A sustentabilidade traz consigo uma consequência importante: a consciência 

ambiental. Hoje se sabe que a interferência humana na mudança do clima é inequívoca, e é 

urgente o estabelecimento de políticas de adaptação e mitigação. A sociedade começa a sofrer 

os efeitos graves da falta de água, inundações, grandes tempestades, que tem afetado cada 

vez mais as cidades, bem como a população menos preparada para tais eventos. 

Inicio das motivações do PAN o patrimônio natural deve caminhar em favor da saúde 

ambiental e humana, reforçando o autoconhecimento da cidade, valorizando o convívio social 

e aprimorando os serviços urbanos e ambientais. Por isso, as diretrizes propostas para esta 

revisão do Plano Diretor de Curitiba devem tratar de forma mais evidente sobre temas como a 

gestão de riscos ambientais, a gestão de resíduos sólidos, a eficiência energética, o consumo 

consciente de água, a preservação e recuperação dos sistemas ambientais, e principalmente a 

melhoria da qualidade ambiental da cidade e da qualidade de vida da população. 

Propostas: 

 A inserção do princípio do protetor-recebedor, que compensa aqueles que ajudam na 

prestação dos serviços ambientais e propiciam benefícios à sociedade, como a 

conservação das águas, a regulação do clima, a preservação da paisagem urbana, a 

conservação da biodiversidade, entre outros, Por exemplo a transferência de potencial 

construtivo de áreas de bosque instrumento já utilizado desde os anos 90. 

 O fortalecimento dos aspectos naturais para caracterizar, diagnosticar, avaliar e 

planejar o uso do solo. O planejamento urbano por bacia hidrográfica e a integração 

com a região metropolitana ganham destaque para as diversas ações do 

desenvolvimento urbano sustentável; 

 O aprofundamento na tratativa do saneamento básico, visando principalmente a 

salubridade ambiental, ou seja, a melhoria contínua da condição da saúde ambiental e 

da população. Nesse sentido, a partir do estabelecimento das diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, os seguintes temas recebem mais ênfase: abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais e limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. Os principais objetivos são a universalização do 

acesso, otimização do uso do território, a inovação tecnológica e a promoção de 

padrões de produção e consumo de água e energia sustentáveis. 

 O aprimoramento da política de proteção, conservação e recuperação dos ambientes 

naturais presentes na cidade, com atenção especial aos recursos hídricos e à 
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biodiversidade existente, visando principalmente à preservação da cultura local e da 

paisagem tradicional e a garantia da saúde ambiental e da população; 

 A consideração dos impactos das mudanças climáticas, na qual se busca o 

fortalecimento da consciência da população, da eficiência energética, da baixa emissão 

de gases de efeito estufa e de critérios de concepção de infraestruturas resistentes aos 

eventos climáticos extremos como alguns dos princípios básicos para uma maior 

resiliência da metrópole; 

1.8.2. Patrimônio Cultural 
 

O patrimônio cultural  é definido como o conjunto de bens de natureza material e 

imaterial portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade.  

Nesse sentido, a política de proteção ao patrimônio cultural deve prever ações de 

defesa, valorização e difusão dos bens culturais, com o planejamento e desenvolvimento de 

estudos e ações visando a proteção, a preservação, a restauração e a manutenção dos bens de 

valor cultural. Para fortalecimento dessa política, o Plano Diretor deverá prever a elaboração 

de uma lei municipal específica que consolide a política de proteção do patrimônio cultural em 

nossa cidade, com a criação de um conselho, fundo próprio e câmaras Técnicas, com a atuação 

integrada dos setores envolvidos, e a definição de mais incentivos e benefícios para os bens 

culturais.  

Também se faz necessária  a criação e implantação de políticas públicas para a 

dinamização e difusão de acervos e fruição dos bens de valor cultural e programas de 

educação patrimonial, promoverá a ampliação do acesso à população. Essa relação fortalece 

os laços sociais e de identidade garantindo o monitoramento compartilhado dos bens culturais 

entre sociedade civil e Município. 

Propõe-se ainda a criação, em conjunto com os demais municípios da região 

metropolitana, de um sistema metropolitano de gestão do patrimônio cultural, que promova o 

fortalecimento da região como um todo, valorizando a cultura dos imigrantes nas regiões 

limítrofes.  

Para o território do Município, foi proposto o estabelecimento do zoneamento 

arqueológico, que indique áreas de interesse de preservação cultural, a ser consideradas 

quando a instalação de grandes obras e empreendimentos. 
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Propostas: 

 Criação de uma lei municipal específica que consolide a política de proteção e gestão 

do patrimônio cultural; 

 Atualização e ampliação dos inventários e acervos dos bens culturais protegidos; 

 Promover a criação de um sistema metropolitano de gestão do patrimônio cultural, 

em conjunto com os demais municípios da região metropolitana, de forma a 

fortalecer e  preservar a identidade regional 

 estabelecer o zoneamento arqueológico de Curitiba. 

1.9. PAISAGEM URBANA E USO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 

A paisagem urbana é entendida como a composição dos elementos naturais e 

culturais que configuram a cidade. Embora o tema já fizesse parte do corpo do plano anterior, 

a proposta é  proporcionar a toda população o direito de usufruir de uma paisagem urbana 

com qualidade. 

Considerando que a paisagem é um elemento importante na produção do espaço 

urbano a proposta busca preservar a identidade própria de cada lugar respeitando a 

diversidade do conjunto urbano. 

Neste contexto a proposta destaca o tema com a criação de um Plano Setorial da 

Paisagem Urbana que vai permitir o reconhecimento, a proteção e a valorização da paisagem 

urbana, orientando o planejamento da cidade. 

 

Propostas: 

 Elaborar um Plano Setorial de Paisagem Urbana; 

 Implementar e articular instrumentos de gestão da paisagem, como por exemplo, 

controle de altura dos edifícios nos pontos panorâmicos; 

 Promover o equilíbrio visual entre os diversos elementos que constituem a paisagem 

urbana; 

 Instituir instrumentos de avaliação e monitoramento da paisagem urbana; 
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 Envolver a população na identificação, valorização, conservação e proteção da paisagem 

urbana e marcos referenciais. 

1.9.1. Uso Do Espaço Público 
 

A política municipal do uso do espaço público tem como prioridade a melhoria das 

condições ambientais e da paisagem urbana. 

Partindo-se da ideia de que o espaço público é uma área de fruição coletiva a 

proposta do plano é destacar a importância de seu ordenamento na qualificação da paisagem 

urbana, bem como promover a ampliação e diversificação destes espaços e seus usos. 

Propostas: 

 Ações educativas de valorização e respeito ao patrimônio natural e edificado; 

 A distribuição equitativa de espaços de lazer, mobiliário urbano e infraestrutura de 

serviços públicos em todo município;  

 Elaborar programa de Zoneamento Subterrâneo disciplinando a infraestrutura de 

serviços no subsolo; 

 Pactuar com as concessionarias de energia e telecomunicações a substituição gradual 

das redes de distribuição aérea pelo sistema subterrâneo; 

 Regulamentar a disposição de publicidade ao ar livre e compatibilizar os projetos de 

sinalização viária, de modo a priorizar a percepção e a visualização do espaço urbano 

pelo cidadão; 

 Proteger parques e bosques, estabelecendo ou fortalecendo o manejo das zonas de 

amortecimento nos respectivos entornos; 

 Promover a reforma ou implantação de calçadas na cidade, visando-se o atendimento 

da acessibilidade universal no uso dos espaços públicos; 

 Identificar e preservar as calçadas de interesse cultural. 

 

1.10. HABITAÇÃO 
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De acordo com o Censo de 2010 Curitiba possui 650.620 domicílios. Entre 2000 e 

2010 houve um acréscimo de 156.290 novos domicílios. 40% deste crescimento concentrou-se 

nos bairros: Cidade Industrial, Sítio Cercado, Centro, Cajuru, Uberaba, Campo de Santana, 

Tatuquara e Boqueirão. De acordo com a renda domiciliar 28% destes domicílios estão na faixa 

de até 3 salários mínimos, 21% entre 3 e 5 salários mínimos, 27% entre 5 e 10 salários mínimos 

e 24% acima de 10 salários mínimos. 

A produção de habitações pelo mercado imobiliário teve um incremento significativo 

que atingiu seu pico entre 2010 e 2011. Somente nestes dois anos foram entregues mais de 

21.000 novos apartamentos. Na área de Habitação de Interesse Social a produção também foi 

significativa. Contando empreendimentos iniciados a partir do lançamento do programa Minha 

Casa Minha Vida em 2008, a COHAB produziu 4.568 unidades habitacionais para faixa de renda 

de 0 a 3 salários mínimos, sendo 2.319 para reassentamento e 2.249 para atendimento da fila, 

enquanto que na faixa de 3 a 6 salários mínimos foram produzidos 5.136 unidades 

habitacionais.  

Apesar desta grande produção, o déficit habitacional em 2010 de acordo com a 

Fundação João Pinheiro era de 49.164 domicílios. As faixas atendidas pela COHAB compõem a 

maior parte deste déficit: 28.119 domicílios ou 59% na faixa de até 3 salários mínimos e 5.721 

ou 12% na faixa de 3 a 6 salários mínimos.  

O Plano Municipal de Habitação de 2008 estimou que, para o atendimento de todo o 

déficit habitacional daquele momento, seria necessário no mínimo 3 milhões m² de terra, no 

caso de uma expansão totalmente na forma de edifícios de 4 pavimentos.  

Percebe-se então que o crescimento habitacional tem ocorrido em bairros mais 

periféricos, e que mesmo o aumento da produção habitacional na última década não foi 

suficiente para atender o déficit habitacional, especialmente nas faixas de renda mais 

vulnerável, de até 3 salários mínimos.  

A proposta de cidade desejada do ponto de vista habitacional é uma cidade mais 

compacta e qualificada, no sentido espacial, e mais integrada, no sentido social, a fim de 

propiciar qualidade de vida e diminuir os deslocamentos casa-trabalho. 

Do ponto de vista espacial isto significa consolidar a proposta do Plano Diretor de 

1966, estimulando a concentração da população ao longo dos eixos estruturais e de 
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adensamento através da indução da ocupação dos lotes vazios, subutilizados ou não utilizados 

em áreas dotadas de infraestrutura. 

Do ponto de vista social isso significa incentivar a mescla de diferentes classes sociais 

neste espaço compacto através da reserva de áreas para produção de habitação de interesse 

social, bem como garantir o direito à moradia da população residente em assentamentos 

irregulares. 

 

 

Propostas: 

 AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS: Detectou-se que a principal dificuldade para o 

aprimoramento da política habitacional de Curitiba é a falta de recursos regulares e 

suficientes. A proposta do Plano Diretor é ampliar os recursos do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social - FMHIS, garantindo que ele priorize o atendimento a 

faixa da população com até 3 salários mínimos, a qual constitui a maior parte do déficit 

habitacional, como por exemplo, o reequilíbrio e monitoramento dos instrumentos de 

política urbana, buscando a ampliação dos recursos de Outorga Onerosa que são 

destinados exclusivamente para Habitação de Interesse Social através do FMHIS; 

Estabelecer Cotas de Habitação de Interesse Social, que é a destinação por 

determinados empreendimentos privados de um percentual mínimo de terra ou de 

unidades habitacionais de interesse social no mesmo terreno ou num raio próximo 

como forma de estimular a integração social. As Cotas deverão ser integradas aos 

demais instrumentos de política urbana.   

 

 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: A proposta é atualizar o Plano Diretor com os conceitos 

da lei federal 11.997/2009 – Minha Casa Minha Vida, reforçando os instrumentos de 

regularização fundiária. Além disso, a ampliação dos recursos do FMHIS permitirá a 

ampliação das intervenções de regularização fundiária. 

Aprimorar o instrumento SEHIS, setor especial de habitação de interesse social, que é 

o mesmo conceito das ZEIS, vem sendo utilizado em Curitiba desde 1980. O SEHIS 

surgiu como um zoneamento, onde os lotes poderiam ter tamanhos menores que no 

resto da cidade, para estimular a produção para população de baixa renda, e mais 
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tarde avançou-se com a definição de parâmetros especiais para regularização 

fundiária. Pretende-se a incorporação dessas formas de utilização do instrumento no 

plano Diretor e acrescentando também os SEHIS em áreas vazias ou subutilizadas da 

cidade e em áreas que necessitam qualificação urbana, conforme critérios abaixo: 

 Área ocupada por assentamentos irregulares passíveis de consolidação com o objetivo 

de implantar a regularização fundiária de interesse social;  

 Áreas de habitação de interesse social produzidas COHAB-CT que necessitam de 

qualificação urbana;  

 Área não edificada, subutilizada ou não utilizada, pública ou privada, dotada de 

infraestrutura urbana com o objetivo produzir novas habitações de interesse social;  

 ALUGUEL SOCIAL: A proposta é desenvolver estudos e projetos pilotos de aluguel 

social, como uma nova forma de acesso à habitação de interesse social, através de 

imóveis destinados a locação social para auxiliar a população de baixa renda com suas 

necessidades específicas conforme as fases de vida: proximidade do trabalho, casais 

sem filhos, idosos, grandes famílias, pessoas com necessidades especiais. 

 

1.11. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 

É de conhecimento notório que muitos dos questionamentos da população não só 

em nosso Município, mas em todo do território nacional remetem à melhoria das condições da 

educação e saúde, não só em torno do seu acesso, mas, sobretudo, na qualidade do serviço 

prestado. 

Assim, as propostas apresentadas na presente minuta de revisão buscam adequar as 

políticas públicas de desenvolvimento social aos anseios da população, sempre mantendo o 

equilíbrio com os demais elementos de planejamento da cidade. 

A motivação para a revisão das Diretrizes do capítulo Desenvolvimento Social é a 

manutenção e otimização da qualidade do atendimento, a busca permanente do 

aperfeiçoamento de gestão, ampliação de parcerias com a sociedade civil e a cobertura 

espacial abrangendo todo o território do Município de Curitiba. 
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Convém lembrar que desde a adequação da Lei Municipal n. 11.266/2004 ao Estatuto 

da Cidade, houve diversas edições de leis, especialmente no âmbito federal, que alteraram de 

maneira significativa a visão de desenvolvimento social.  

Nesse contexto, buscou-se uma revisão das diretrizes e objetivos previstos no Plano 

Diretor adequada e compatibilizada com as recentes mudanças legislativas, de forma a 

orientar as ações municipais e a visão sistêmica de desenvolvimento social que vem sendo 

empregada em nosso país. 

 

Propostas: 

 Inserção no Plano Diretor de ações intersetoriais continuadas como diretriz. Como 

exemplo os programas “Piá Bom de Bola”, “Câmbio Verde” e o novo programa do 

idoso em parceria com a FAS e SMS,  

 Concentração de esforços e investimentos em territorios que demandem maior 

atenção, por exemplo as ações integradas que ocorreram na “Operação Cajuru”; 

 Otimização na utilização de equipamento sociais 

1.12. SEGURANÇA CIDADÃ 
 

Curitiba passou por importantes mudanças de cenário urbano, ambiental, econômico 

e social, contudo, o crescimento urbano não deve vir acompanhado do aumento dos índices 

de violência e criminalidade.  

O planejamento da cidade tem que buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento da 

cidade e a manutenção de um estado de segurança ao cidadão. Busca-se, assim, a evolução do 

conceito de segurança pública, prevista no Plano Diretor em vigor, para uma segurança cidadã. 

A segurança cidadã é uma construção interinstitucional, governamental e social de 

uma cultura de prevenção à violência. Tem por objetivo dar efetividade às ações de prevenção 

à violência e da criminalidade, garantindo a inclusão social e a igualdade de oportunidades. 

Embora as forças policiais estejam sob a gerência dos governos estaduais e as 

grandes diretrizes das políticas de segurança fiquem sob a direção do governo federal, o 

impacto da violência acontece de forma localizada, ou seja, no município. Portanto, é 
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fundamental que os governos locais ajam na proteção do seu patrimônio mais valoroso, que é 

a boa qualidade de vida dos seus cidadãos.   

O Poder Público Municipal possui um papel muito importante na elaboração, 

implantação e aperfeiçoamento de políticas voltadas à prevenção da violência e cultura da paz. 

Pode o Município contribuir com a segurança pública em âmbito local, aproveitando sua 

capacidade de gestão e conhecimento privilegiado da realidade local.  

Essa proximidade permite que o Município realize um diagnóstico mais preciso, 

prevendo intervenções de porte urbanístico numa perspectiva de prevenção primária da 

violência. Também, pode o Município cooperar com os órgãos da União e Estado na condução 

de políticas voltadas a identificação da população mais vulnerável à violência ou que possam 

se tornar vítima de crimes.  

Ao adotar medidas de planejamento econômico e social, pode o Município 

influenciar as relações humanas, no sentido de reduzir a exposição aos fatores de risco que 

favorecem a violência. Desta forma, é possível inibir os atos isolados incidentais e de menor 

potencial ofensivo, impedindo que venham a se transformar em crimes.  

É preciso a passagem da atual política de segurança pública para as modernas 

políticas públicas de segurança. Priorizar a integração das ações de prevenção à violência 

(realizadas pelo Município) às de repressão ao crime (executadas pela União e pelo Estado), 

visando potencializar os resultados das políticas públicas de segurança, mediante adoção de 

estratégias integradas de prevenção e combate à criminalidade. 

 

 Propostas 

 Evolução do conceito de “segurança pública” para “segurança cidadã”; 

 Criação de um novo título, composto por uma seção de segurança cidadã e outra de 

defesa civil, diferente da lei em vigor, que trata da segurança e defesa social numa 

mesma seção; 

 Utilização do planejamento e do desenho urbano na criação de espaços facilitadores 

das ações de segurança e de prevenção à criminalidade; 

 Implantação de programas voltados à prevenção da violência e redução da 

criminalidade;  
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 Fortalecimento da estrutura da Guarda Municipal como forma de garantir sua 

presença qualificada e suficiente em ambientes, eventos e situações de interação 

social, 

 Promoção de ações conjuntas com os municípios da região metropolitana para 

prevenção à violência. 

1.13. PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Defesa civil é um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e 

restabelecer a normalidade social.  

O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil integra todas as Secretarias 

Municipais nas ações de prevenção, preparação e mitigação, bem como ações de resposta, 

assistência, socorro, restabelecimento recuperação e reconstrução, voltadas à gestão 

integrada para a minimização de riscos e vulnerabilidades socioambientais. 

As propostas de revisão do Plano Diretor no tocante à Proteção e Defesa Civil buscam 

desenvolver atividades para ampliar a capacidade de proteção e defesa da população, com 

práticas à construção de uma cidade resiliente. 

 

Propostas: 

 Mapear e promover a gestão dos riscos e vulnerabilidades socioambientais, como 

fundamento ao planejamento e controle do uso do solo; 

 Sensibilizar a população para práticas e atitudes prevencionistas, como princípio à sua 

proteção e defesa; 

 Elaboração de um Programa Municipal de Proteção e Defesa Civil prevendo atividade 

de prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução nas situações de 

desastres. 

1.14. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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Curitiba tem se mostrado uma cidade dinâmica e de oportunidades para os 

trabalhadores e empreendedores. Em sua história recente, a primeira grande intervenção na 

cidade foi a implantação em 1973 do maior polo industrial do estado do Paraná, (Cidade 

Industrial de Curitiba - CIC), hoje com aproximadamente nove mil negócios instalados e com 

participação de 25% do PIB da cidade.  

Nos anos 90 a segunda grande intervenção urbana se deu através do “Linhão do 

Emprego”, programa de ações integradas que proporcionou melhoria na infraestrutura, na 

geração de empregos e renda e na elevação do nível de qualidade de vida da população. Na 

mesma época criou-se o primeiro parque tecnológico do Brasil, o “Parque de Software”, 

programa destinado a oferecer base física compatível com as necessidades empresariais, 

institucional e mercadológica para implantação e expansão de empresas desenvolvedoras de 

programas de software, com a proposta de transformar a cidade num importante centro de 

excelência em tecnologia de software, de nível internacional. 

A terceira grande intervenção foi à implantação do “Curitiba Tecnoparque” em 2007, 

programa que deu ênfase na pesquisa e na inovação tecnológica, caracterizado pela presença, 

concentração e interação de ativos tecnológicos do poder público, da iniciativa privada e de 

instituições de ensino superior. 

Nesse momento, de revisão do Plano Diretor, tem-se a oportunidade de estabelecer 

uma estratégia para o enfrentamento dos desafios da reorganização da economia global, 

caminhando rumo a uma economia verde, criativa, inovadora e sustentável. As cidades mais 

competitivas do mundo estão dominadas por inovações que substituem recursos naturais não 

renováveis, pelo conhecimento, tecnologia e talentos humanos como insumos básicos das suas 

economias. As indústrias, por fatores de custos, territoriais, logísticos e ambientais, estão 

deixando as grandes cidades, cedendo espaço ao setor de serviços, tecnologia e inovação. 

Cada vez mais a vitalidade empreendedora e criativa das pessoas são os ativos que 

garantem a competitividade das cidades e, por consequência, a qualidade de vida das 

comunidades no mundo globalizado. A estratégia de desenvolvimento de Curitiba visa 

promover a melhoria continua de forma a mantê-la entre as principais cidades inovadoras do 

mundo.  
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Curitiba transformou-se rapidamente em uma economia baseada fundamentalmente 

em serviços, atualmente responsável pela geração de 80% da produção econômica da cidade e 

a indústria responde por menos de 20% do nosso Produto Interno Bruto (PIB).  

Sabemos todos que o crescimento da produtividade e do valor agregado numa 

economia baseada em serviços depende principalmente do nível educacional da população, da 

capacitação e criatividade das pessoas no mundo do trabalho e da competitividade inovativa 

dos negócios.  

Uma novidade recente segundo o IBGE é que Curitiba ocupa a segunda posição entre 

as cidades brasileiras na retenção e atração de talentos. Com isto nossas empresas podem 

avançar mais rapidamente no incremento da competitividade com impactos positivos na renda 

das pessoas e também na qualidade de vida da população.  

Este é o caminho que se persegue para Curitiba. Esta é a garantia de uma alta 

qualidade de vida sustentável dos curitibanos. A cidade precisa fortalecer sistematicamente a 

cultura empreendedora em sintonia com as suas diversas potencialidades econômicas. 

 

Propostas: 

 Visão do desenvolvimento econômico como elemento de contribuição para o 

crescimento sustentável das atividades econômicas e competitividade da cidade, 

alinhada ao desenvolvimento social e ao meio ambiente, com a contínua melhoria da 

qualidade de vida da população e bem estar da sociedade; 

 Apoio ao desenvolvimento tecnológico, à atração e retenção de novos talentos e 

negócios e maior integração com a Região Metropolitana; 

 Possibilitar atrativos para permanência, fortalecimento e renovação das empresas da 

cidade de Curitiba; 

 Incentivo ao desenvolvimento da economia criativa, da economia verde e das 

tecnologias de informação e comunicação; 

 Promoção do desenvolvimento econômico sustentável e apoio aos pequenos e novos 

negócios. 

1.15. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 
 



 

28 
 

Instrumentos de Política Urbana são ferramentas que auxiliam a administração 

pública a transformar em realidade o planejamento projetado para a cidade. Eles 

regulamentam a ocupação e garantem que o desenvolvimento urbano esteja de acordo com 

as diretrizes e os objetivos definidos no Plano Diretor.  

O Estatuto da Cidade já elenca diversos instrumentos de política urbana que podem 

ser utilizados pelos municípios quando da definição das suas políticas urbanas. Nada impede, 

contudo, que os Municípios definam outros instrumentos ou, ainda, que promovam um 

melhor detalhamento daqueles já previstos no Estatuto da Cidade, adequando-os à sua 

realidade local. 

O atual Plano Diretor de Curitiba apresenta os seguintes instrumentos de política 

urbana: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; Imposto Predial e Territorial 

progressivo no tempo, Desapropriação com Pagamento Mediante Títulos da Dívida Pública, 

direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito de 

construir; operação urbana consorciada; estudo de impacto de vizinhança. 

Nesse processo de revisão, sugere-se não apenas a revisão dos atuais instrumentos 

de política urbana, mas também, a criação de novos, como forma a melhor disciplinar e 

organizar o planejamento da cidade. 

Para este ciclo de Audiências Públicas, convém trazer breve exposição sobre cada 

instrumento e as sugestões do seu disciplinamento na proposta de revisão do Plano Diretor: 

 O Parcelamento, a Edificação ou Utilização Compulsórios, e Imposto predial e 

Territorial Progressivo no Tempo, Desapropriação com Pagamento Mediante Títulos 

da Dívida Pública, permitem ao município estimular e intervir para que áreas, terrenos 

ou prédios que estão sem uso, pouco utilizados ou vazios e localizados em regiões com 

boa infraestrutura, cumpram com a sua função social, aumentando a oferta de 

terrenos e construções na cidade. O objetivo é promover o adensamento em áreas 

com infraestrutura. Devem ser debatidos os critérios que definem sua aplicação, ou 

seja, em quais situações o imóvel será considerado como não utilizado, subutilizado ou 

não edificável. 

 O Direito de Preempção é o exercício do direito preferencial de compra pelo 

Município de terrenos que se mostram estratégicos para o planejamento da cidade. 

Esse instrumento poderá ser utilizado em projetos de regularização fundiária, de 
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habitação social e de instalação de equipamentos sociais, constituição de reserva 

fundiária dentre outros  

 A Outorga Onerosa do Direito de Construir, também denominado solo criado, é uma 

concessão do poder público ao empreendedor, mediante contrapartida financeira, que 

permite ampliar a área construída e busca intensificar o adensamento, potencializando 

o uso da infraestrutura instalada.  Os recursos arrecadados são destinados para a 

execução de programas habitacionais, implantação de equipamentos públicos, de 

lazer, proteção e preservação do patrimônio cultural e ambiental, ordenamento e 

direcionamento da ocupação urbana. A outorga onerosa   há mais de 20 anos vem 

sendo utilizada com bons resultados no entanto para potencializar esse instrumento 

propõe-se rever as formas de aplicação, atualizar a base de cálculo vinculados aos 

benefícios obtidos e recuperar os investimentos públicos. Propõe-se ainda aperfeiçoar 

os mecanismos de monitoramento do instrumento. 

 A Transferência do Direito de Construir é aplicada em lotes com restrições para 

construir (edificações históricas, bosques ou áreas verdes, por exemplo), como forma 

indenizatória em acordo com o proprietário para regularização fundiária, implantação 

do sistema viário, equipamentos públicos e de lazer. O instrumento permite ao 

proprietário transferir o potencial não utilizado para outro imóvel.  A transferência 

vem sendo utilizada com sucesso há mais de 30 anos e possibilitou, por exemplo, a 

incorporação de áreas aos parques da cidade, restauro de edificações históricas e 

aquisição de áreas para regularização fundiária no Parolin. Lei municipal específica 

detalha as formas da sua aplicação e os limites máximos das zonas que recebem essa 

área de acréscimo construtivo. Propõe-se rever as formas de aplicação, buscando o 

equilíbrio entre os diversos instrumentos de mesma natureza e a melhoria nos 

mecanismos de monitoramento.  

 A Operação Urbana Consorciada tem por objetivo promover transformações 

urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental em áreas delimitadas da 

cidade. É proposta pelo município, mas depende do envolvimento de investidores, 

proprietários, moradores e usuários. As obras são financiadas pela arrecadação que é 

feita com a venda do direito de construir pelo Município. Em relação ao Plano Diretor, 

o instrumento já existe e está em andamento a primeira operação urbana (Linha 
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Verde), que foi aprovada por legislação específica e licenciamento ambiental. Novas 

operações urbanas é preciso de lei específica definindo o local que será aplicado o 

instrumento. 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV é um instrumento que analisa os impactos 

positivos e negativos que determinados empreendimentos podem causar no meio 

ambiente urbano, no sistema viário e para a população que habita na sua vizinhança. 

Os impactos poderão ser produzidos durante a construção, reforma, ampliação ou 

funcionamento do empreendimento. A proposta é implantar um sistema de análise 

diferenciado conforme a complexidade de cada empreendimento.  

 O Plano de Ordenamento Territorial Integrado (POTI) é uma proposta de novo 

instrumento, de escala intermediária de planejamento. Tem por finalidade planejar 

formas para estruturar, renovar e qualificar áreas da cidade, em parceria com a 

comunidade e proprietários. O plano pode prever melhorias em infraestrutura urbana, 

social, ambiental, e econômica, normas para construção e ocupação dos terrenos, 

ampliação de áreas para lazer, novas ruas e novos equipamentos de saúde e educação 

dentro da área de intervenção.  

 O Redesenvolvimento Urbano é outro instrumento novo de gestão do solo a ser 

incluído no Plano Diretor. Tem como finalidade promover o melhor e maior 

aproveitamento de áreas e terrenos públicos ou privados, a implantação de projetos 

urbanos, a criação, aumento ou melhoria de espaço público ou de uso público. Sua 

aplicação deve ser em acordo com os proprietários e só poderá ser em áreas que 

tenham um Plano de Ordenamento Territorial Integrado- POTI, Operações Urbanas 

Consorciadas, ou em Setores Especiais de Habitação de Interesse Social e Eixos 

Estruturantes e de Adensamento. A sua utilização consiste em modificar índices 

urbanísticos de parcelamento e uso e ocupação. Dentro desse capítulo foi incluída 

ainda a possibilidade do município usar a concessão urbanística que pode delegar para 

uma empresa pública municipal, ou a empresa ou a conjunto de empresas a 

implantação de projeto urbanístico elaborado pelo Poder Público. 


