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1. O que é o Plano Diretor 1. O que é o Plano Diretor 
MunicipalMunicipal



O que é o Plano Diretor MunicipalO 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 

É esse plano que vai 
direcionar o futuro da cidade , 
para que ela seja cada vez 
melhor.

territorial com base no 
Estatuto da Cidade . 



2. Etapas do Processo de 2. Etapas do Processo de 
RevisãoRevisão



Plano de Trabalho

- Oficinas Comunitárias

Processo da Revisão do Plano Diretor Processo da Revisão do Plano Diretor 
MunicipalMunicipal

Fase 1

Fase 2

Análise Temática Integrada - Diagnóstico

- Audiência Pública 1

Abril

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Diretrizes e Proposições

Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do 
Plano Diretor Municipal - Consolidação

- Audiência Pública 2

- Oficinas Comunitárias
- Audiência Pública 3

- Audiência Pública 4
Outubro



Importância das Audiências PúblicasImportância 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



3. Diretrizes e Ações em 3. Diretrizes e Ações em 
AndamentoAndamento



Etapas em AndamentoEtapas em Andamento

Fase 1

Fase 2Fase 2

Fase 4

Diretrizes e Proposições

Plano de Ação e Investimento e Institucionalização 
do Plano Diretor Municipal - Consolidação



Estratégias em DesenvolvimentoEstratégias em Desenvolvimento

CDP – Matriz de 

Diretrizes Propostas 
(Equipe Technum, 

Equipe Técnica 

Diretrizes e Ações Gerais Diretrizes de Zoneamento

Diagnóstico

Diagnóstico

Diretrizes Propostas 
(Equipe Technum, 

Equipe Técnica CDP – Matriz de 
Condicionantes, 
Deficiências e 

Potencialidades

Equipe Técnica 
Municipal e 

Comunidade)

Diagnóstico Equipe Técnica 
Municipal e 

Comunidade)



4. Diretrizes e Ações Gerais4. Diretrizes e Ações Gerais



Temas e Desenvolvimento Sustentável Temas e Desenvolvimento Sustentável 



Metodologia CDP Metodologia CDP –– Condicionantes, Deficiências e Condicionantes, Deficiências e 
Potencialidades + DiretrizesPotencialidades + Diretrizes

Tema da 
Análise

Aspecto a 
conservar

Aspecto a Melhorar 
e  Recuperar

Aspecto a Continuar, 
Otimizar e Explorar

TEMA CONDICIONANTE DEFICIÊNCIA POTENCIALIDADE DIRETRIZES

Propostas baseadas nas 
Deficiências / Potencialidades

TEMA CONDICIONANTE DEFICIÊNCIA POTENCIALIDADE DIRETRIZES

Conteúdo Produzido 
na Fase Atual



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes
Tema Sub-tema

C
o

n
d

i-

ci
o

n
an

te

Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

Inserção na Região 

Metropolitana de Curitiba
x

Participação em planos 

estratégicos, projetos e 

investimentos em escala 

metropolitana.

Configura-se como uma cidade dormitório; 

não desenvolve-se ou especializa-se com 

relação a serviços e geração de empregos.

Encontrar caminhos para geração de emprego e renda, 

através da busca de investimentos e inovação. 

Potencializar a busca de caminhos alternativos para 

dimunuir a dependência do polo e contribuir com o 

contexto metropolitano.

Contorno Norte
Possibil idade de escoamento de 

produção regional.

Indefinição de traçado e da consolidação 

do projeto impossibi lita o 

desenvolvimento da área atingida dentro 

do município.

Mobil izar uma articulação regional a fim de buscar 

definições que possibi litem o andamento do processo.

Crescimento Populacional e 

Pressão Urbana de Curitiba

Necessidade de planejamento urbano e 

provisão de redes de serviços e 

infraestruturas para atender a demanda 

gerada pela pressão de Curitiba.

Buscar possibil idades de desenvolvimento econômico 

que possibi litem ao município o atendimento da sua 

população.

Região que sofre o maior reflexo do efeito 

Inserção 

Regional

Região Maracanã

Região que sofre o maior reflexo do efeito 

da pressão urbana e periferização de 

Curitiba.

Gerar incentivos de implantação para empresas 

geradoras de emprego, diferencial tecnólogico.

Trabalho

Não há oferta de empregos que atendam a 

demanda dos munícipes dentro do 

município.

Fomentar atividades relacionadas à vocação do 

município, seja no setor industrial , agricultura, 

turismo ou comércio e serviços. Incentivar o 

empreendedorismo através da educação.

Criação de polo industrial na região do São 

Gabriel/Itajacuru, integrando a continuidade do 

Contorno Norte. Qualificação profissional. 

Implantação de um centro tecnológico do IFPR, 

seguindo a Rodovia da Uva, até o Centro. Incentivo 

ao desenvolvimento da economia criativa, da 

economia verde e das tecnologias de informação e 

comunicação

Agricultura e Pecuária

Setores da agricultura e pecuária 

têm participação expressiva na 

economia de Colombo.

Dificuldade de escoamento da produção, 

restrições ambientais, falta de 

qualificação/diferencial, metodologias de 

produção ineficazes e poluentes.

Fomentar o crescimento da economia de agricultura e 

pecuária. Estabelecer uma agenda para orientações de 

práticas sustentáveis. Incentivar a comercialização 

dos produtos com maior valor agregado. Implantar 

locais de venda como feiras itinerantes para que os 

produtores possam ter contato direto com os 

consumidores. Incentivar o turismo rural  qualificado.

Desenvolver/incentivar cultivo de hortal iças 

orgânicos na área rural, tornando Colombo um 

polo de orgânicos, favorecendo turismo rural e 

diminuindo a contaminação do solo e das 

pessoas (trabalhadores rurais e consumidores).

Agricultura periurbana
Pequenos produtores em áreas de valores 

altos e sob pressões imobiliárias.

Oferecer alternativas de instalação aos pequenos 

produtores em áreas mais adequadas às atividades 

exercidas.

Condições 

Socioeco-

nômicas



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes
Tema Sub-tema

C
o

n
d

i-

ci
o

n
an

te

Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

Bacias de Mananciais 

Metropolitanos

Possibilidade de arrecadação 

municipal  de acordo com 

manutenção e ampliação da 

qualidade dos recursos hídricos.

Confl itos de usos e ocupação do solo nas 

áreas correspondentes dotadas de 

restrições e fragilidades ambientais.

Respeitar a legislação vigente e orientar moradores 

nas áreas irregulares a buscarem a regularização 

e/ou deslocamento para outras áreas. Orientação da 

população sobre existência e importância desses 

recursos no cenário regional . Incentivo à captação de 

águas pluviais, para diminuir o consumo de águas 

subterrâneas. Incentivar a prática de processos 

alternativos sustentáveis de drenagem. 

Plano de drenagem e saneamento. Educação 

ambiental diferenciada para cada bacia e 

diversos públ icos alvo. Implantaçāo de programa 

de despoluição da bacia do rio Canguiri , rio 

Palmital  e seus afluentes numa gestāo integrada 

com os municípios vizinhos da regiāo 

Metropolitana de Curitiba. Solução para o 

esgotamento sanitário na área rural/áreas 

irregulares. Promover campanhas educativas de 

orientação e conscientização para toda 

população sobre o uso e preservação da água. 

Estimular a captação e o uso de água pluvias e 

sua reuti l ização nos empreendimentos públicos e 

privados. Implantar medidas de prevenção de privados. Implantar medidas de prevenção de 

inundações, tais como controle de erosão, 

controle de transporte e deposição de entulho e 

lixo.

Aquífero Karst x

Possibilidade de captação de 

águas subterrâneas, com 

qualidade.

Confl itos de usos e ocupação do solo nas 

áreas correspondentes dotadas de 

restrições e fragilidades ambientais. Uso 

racional da água.

Respeitar a legislação vigente e orientar moradores 

nas áreas irregulares a buscarem a regularização 

e/ou deslocamento para outras áreas. Incentivo à 

infraestruturas de saneamento alternativas.

Áreas de Influência direta dos 

poços ativos e dolinas
x

Confl itos de usos e ocupação do solo nas 

áreas correspondentes dotadas de 

restrições e fragilidades ambientais.

Respeitar a legislação vigente e orientar moradores 

nas áreas irregulares a buscarem a regularização 

e/ou deslocamento para outras áreas. Orientar a 

população para a fragilidade desses ambientes e a 

impossibil idade de atividades poluentes.

Áreas de interesse ambiental x

Áreas de parques urbanos com 

propostas de implantação; áreas 

de interesse ambiental a serem 

exploradas para lazer e turismo.

Confl itos de usos e ocupação do solo nas 

áreas correspondentes dotadas de 

restrições e fragilidades ambientais.

Implantar novos parques no município, urbanos e 

rurais, util izando diretrizes existentes. Respeitar a 

legislação vigente e orientar moradores nas áreas 

irregulares a buscarem a regularização e/ou 

deslocamento para outras áreas.

Ampliação de parques e áreas verdes (bosques e 

Praças).

Aspectos 

Ambientais



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes

Tema Sub-tema
C

o
n

d
i-

ci
o

n
an

te

Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

Mineração

Importante fonte de renda e 

arrecadação municipal, com 

destaque para o calcário.

Exploração irregular, passivo ambiental, 

deficiências na fiscalização, potencial 

poluente e conflitos de exploração em 

áreas urbanas.

Buscar a arrecadação prevista em lei para os 

mineradores. Estabelecer contrapartidas ao município 

e incentivos às práticas inovadoras, fomentando a 

pesquisa científica. Implantar incentivos fiscais e de 

compensação social. Incentivo à instauração de uma 

ferramenta municipal  regulamentadora para as 

atividades de mineração. 

Estabelecer programas de recuperação de áreas 

degradadas por lavras de mineração e por 

empréstimo para construção de barragens.

Ocupações em áreas 
Áreas inaptas à ocupação devido às 

Ocupações em áreas 

ambientalmente frágeis

Áreas inaptas à ocupação devido às 

declividades, suscetíveis à inundação e 

erosão.

Definir ações de regularização dessas áreas.

EMBRAPA

Desenvolvimento tecnológico, 

turismo técnico-científico e 

quali ficação profissional.

Falta de relações produtivas com a 

comunidade local.

Buscar parcerias com a EMBRAPA para 

desenvolvimento sustentável e melhorias para 

comunidade local, uti l izando pesquisa e inovação.

Floresta Nativa

Grandes áreas verdes nativas no 

perímetro rural. Possibil idade de 

arrecadação municipal de 

acordo com manutenção da 

flora.

Desmatamento crescente e 

reflorestamento com espécies exóticas.

Preservação destas áreas, incentivo ao turismo 

ecológico e fomento a programas de pesquisa 

voltados para a recuperação da fauna, flora e 

recursos hídricos. Incentivo às RPPN. 

Trilhas ecológicas. Desburocratização dos 

procedimentos para participação da população 

nas melhorias ambientais, plantio de árvores 

para recomposição dos recursos do CFEM para 

recuperação ambiental. Hortas comunitárias.

Aspectos 

Ambientais



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes

Tema Sub-tema
C

o
n

d
i-

ci
o

n
an

te
Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

Zoneamento da APA do Iraí x

Preservação ambiental. 

Possibil idade de arrecadação 

municipal, com base em lei  

ambiental.

Compatibi lizar o zoneamento municipal  com a APA. 

Estruturação de fiscalização para impossibi litar 

ocupações inadequadas.

Ocupações irregulares

Degradação de áreas ambientalmente 

frágeis, vulnerabil idade socioambiental  

da população residente.

Estabelecer um plano de relocação para moradores 

em área de risco e util izar instrumentos do Estatudo 

da Cidade para priorizar a demanda de famíliar de 

baixa renda por moradia.

Uso e Ocupação 

do Solo da população residente.
baixa renda por moradia.

Vazios Urbanos

Áreas que podem ser util izadas 

pelo poder público para 

instalação de equipamentos 

públicos, serviços ou lazer.

Áreas vazias em perímetro urbano dotadas 

de infraestrutura que poderiam estar 

colaborando para o desenvolvimento 

urbano e implantação de projetos de 

interesse social .

Identificação desssas áreas e apl icação de 

instrumentos urbanos para ocupação com função 

social  e outros interesses do município.

Identificação dos vazios urbanos

do Solo



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes
Tema Sub-tema

C
o

n
d

i-

ci
o

n
an

te

Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

Infraestruturas de Serviços 

Urbanos

Existência de coleta seletiva e 

programa Coleta Verde.

Necessidade de ampliação da cobertura 

de saneamento para atendimento de áreas 

de ocupação periféricas.

Valorizar iniciativas existentes de coleta seletiva e 

programa Coleta verde. Implementar novos programas 

de educação ambiental. Priorizar adensamento em 

áreas onde já existe a oferta de rede de coleta de 

esgoto e ampliar a rede onde possível. Elaboração da 

revisão do plano de saneamento básico.

Infraestrutura de 

Equipamentos Públicos

Não atendem completamente a demanda, 

sobretudo os equipamentos de educação 

infantil  e de saúde.

Identificar os equipamento em déficit e estabelecer 

diretrizes de implantação futuras. Divulgação e 

campanhas de vacinação e orientação para 

planejamento familiar. Garantir acessibil idade aos 

equipamentos. Capacitação dos jovens e 

direcionamento para o mercado de trabalho. 

Travessia elevada em equipamentos públicos. 

Viabil idzação de um hospital. Ampliação de 

infraestrutura escolar. Cemitério Municipal.
direcionamento para o mercado de trabalho. 

Elaboração da revisão dos planos de educação e 

saúde.

Infraestrutura de Turismo

Atrativos naturais como a Gruta 

do Bacaetava, lagos e paisagens 

rurais, restaurantes rurais, 

plantações de produtos 

orgânicos. Circuito Italiano e 

Etnia. TRAF - Turismo Rural de 

Agricultura Familiar. Turismo 

religioso.

Falta de acessibil idade de transporte 

público. Falta de divulgação de pontos de 

interesse. Falta de capacitação.

Incentivar o turismo rural, com caminhadas e agenda 

de eventos. Melhorar a acessibil idade aos pontos de 

interesse através de uma linha eficiente de transporte 

público. Estruturar e divulgar mais as rotas turísticas.

Pontos de aluguel de bicicletas para util ização no 

circuito italiano. Implementação de teatros e 

centros culturais. Linha de ônibus Interparques. 

Incentivar turismo das capelas, um final de 

semana em cada com cardápio variado (ex: 1º 

final de semana feijoada Capela Boicininga; 2º 

final de semana risoto Capela do Capivari;  

3ºfinal de semana café colonial Ribeirão das 

onças; 4ºfinal de semana sopa de bucho e frango 

assado Morro grande);

Patrimônio Histórico Cultural
Valorização da cultura local e 

incentivo ao turismo.

Proteger legalmente o patrimônio histórico 

cultural do município com fim de preservação. 

Oficializar o espaço da antiga Escola Rural 

Florindo Trevisan, como um Centro Histórico e

Cultural de preservação da memória da Colonia 

Faria, por meio de um termo de comodato entre 

Prefeitura e AMICI.

Infraestruturas



Tabela CDP + DiretrizesTabela CDP + Diretrizes

Tema Sub-tema

C
o

n
d

i-

ci
o

n
an

te

Potencialidade Deficiência Diretrizes e Proposições - Technum Diretrizes e Proposições - Comunidade

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.

Priorizar a ocupação em vias compatíveis com o uso 

do solo residencial/comercial. 

Passarelas nas rodovias, principalmente no 

Estrada da Ribeira. Rodo anel para desvio de 

caminhões do centro.

Sistema Viário Local

Falta de pavimentação e circulação de 

transporte públicos em vias inadequadas, 

confl ito de tráfegos em áreas urbanas e 

rurais.

Desenvolvimento do plano de mobil idade.

Implementar ciclovias, ci lovia de integração 

Colombo/Pinhais, Colombo/Curitiba. Bicicletário 

nos terminais. Implementar trincheiras e binários. 

Vias estruturais no sentido leste/oeste. 

Padronização do mobil iário urbano.

Transporte Público

Integração efetiva do transporte público (área 

urbana e rural). Linhas estudantes ligando pólos 

de educação.

Mobilidade



PAI PAI –– Plano de Ação e InvestimentoPlano de Ação e Investimento

O plano de ação e investimentos 
indica as ações e projetos prioritários 

para a implementação do Plano 
Diretor Municipal e apresenta a 

hierarquização dos investimentos 
públicos municipais segundo as 

Ações e Ações e 
Projetos Projetos 

PrioritáriosPrioritários

públicos municipais segundo as 
estratégias de ação definidas.

Nele estão apresentadas as 
estimativas de custos para os 

próximos cinco anos em 
compatibilidade com a capacidade de 

investimento e endividamento do 
município e outras fontes de recursos.

Capacidade de Capacidade de 
Investimento Investimento 
do Municípiodo Município



PAI PAI –– Plano de Ação e InvestimentoPlano de Ação e Investimento

RESPONSÁVEL
DIMENSÃO 
TEMÁTICA

OBJETIVO LOCALIZAÇÃO META CUSTO
INDICADOR DE 

MONITORAMENTO
FONTE DE 
RECURSOS



4. Diretrizes de Zoneamento4. Diretrizes de Zoneamento



ConceitosConceitos

O zoneamento é uma ferramenta fundamental 

no planejamento de um município.

Através do zoneamento o município é dividido 

em partes (zonas) e para cada zona são 

Zona 
3

Zona 1

Zona 
2

atribuídas normas de uso e ocupação do solo.

As normas de uso e ocupação do solo 

definem o que, como e onde algo pode ser feito 

dentro do município. 

Zona 1



ConceitosConceitos
Quais são os Quais são os 

recortesrecortes ? ? 

Quais as Quais as 
tipologiastipologias de de 

zonas? zonas? 

• Manchas (polígonos)
• Linhas (eixos)

Quais são os Quais são os 
elementos elementos 

• Macrozoneamento: municipal / urbano
• Zoneamento: mais detalhado – subdivisões

• Sistema viário
• Rios

Quais são os Quais são os 
parâmetrosparâmetros ??

USOUSO

OCUPAÇÃOOCUPAÇÃO

Quais são os 
parâmetros de 

uso ?

Quais são os 
parâmetros de 

ocupação ?

elementos elementos 
divisores divisores das das 

zonas?zonas?

• Lote mínimo
• Coeficientes de aproveitamento
• Taxas de ocupação e permeabilidade
• Altura Máxima
• Recuo e afastamentos das divisas

• Permitidos
• Permissíveis
• Proibidos

• Rios
• Divisor de águas
• Planta cadastral



Embasamento Teórico e Embasamento Teórico e 
ConceitosConceitos



- Variedade;

- Possibilitar diferentes possibilidades

de apropriação do espaço público; 

É o que ocupa mais espaço entre 30 e 50% de toda a área construída da cidade.
(KAISER; GODSCHALK; CHAPIN, 1995).

Usos ResidenciaisUsos Residenciais

de apropriação do espaço público; 

- Propiciar espaços que agreguem

memórias, simbologia;

- Possibilitar espaços que agreguem 

diferentes tipos de usuários;

- Garantir a boa conexão com o resto 

da cidade.

DIVERSIDADEDIVERSIDADE



- Oferecem suporte a uma série de atividades 

humanas.

- Responsáveis por uma grande porcentagem da 

oferta de empregos. 

Usos Comerciais e de ServiçosUsos Comerciais e de Serviços

oferta de empregos. 

- Sua localização dentro do tecido urbano 

exerce influência decisiva na quantidade e na 

qualidade dos deslocamentos diários entre 

residência e trabalho.



• Comércios e serviços de apoio direto ao uso residencial ;
• Frequência de utilização diária ou semanal;
• Inclui o açougue, a padaria, a farmácia...

• Atividades utilizadas menos frequentemente;

Cada tipo de atividade comercial apresenta algumas 
características que definem sua localização mais adequada.

Usos Comerciais e de ServiçosUsos Comerciais e de Serviços

11°°NÍVEL NÍVEL 

• Atividades utilizadas menos frequentemente;
• Tendem a se localizar um pouco mais distante das habitações, nos centros 

de bairro mais consolidados;
• Inclui a loja de sapatos, o supermercado...

• Atividades mais especializadas ;
• Frequência de utilização é muito baixa (semestral, anual ou ainda menor);
• Tendem a se localizar em áreas de grande acessibilidade para a cidade 

como um todo;
• Inclui revendas de automóveis, equipamentos industriais...

22°°NÍVELNÍVEL

33°°NÍVELNÍVEL



• São responsáveis por uma grande quantidade de 

empregos.

• Por isso, assim como os usos comerciais, exercem 

grande influência nos deslocamentos diários nas 

cidades. 

Usos IndustriaisUsos Industriais

• Além disso, possuem grande potencial de desconforto 

causado por fatores como os deslocamentos , descritos 

acima, e pela geração de resíduos e de ruídos , o que 

demanda uma atenção especial quanto à sua localização. 

• Apesar disso, esse quadro vem se modificando 

(LEUNG, 2002) em função do advento das indústrias 

limpas.



Os locais mais apropriados para o uso industrial são aqueles que:

• Possuem baixa declividade;

• Possuem acesso direto a meios de transporte (rodovias, aeroportos, portos), dependendo do 

tipo de produto e de seu principal canal de escoamento;

• Possuem facilidade de acesso a partir das áreas residenciai s, de modo que o tempo de 

Usos IndustriaisUsos Industriais

• Possuem facilidade de acesso a partir das áreas residenciai s, de modo que o tempo de 

deslocamento dos empregados não seja exagerado, possuindo acesso às linhas de transporte 

ou aos grandes canais de escoamento viário;

• Estão próximos de outros serviços ou indústrias que lhes sejam complementares;

• São compatíveis com os usos do entorno , principalmente para aquelas indústrias que 

produzem ruídos, odores, fumaça, tráfego, substâncias perigosas e que armazenam resíduos;

• Que possuem um local para o pré-tratamento de resíduos ou efluente s eventualmente 

produzidos pela indústria.



Urbanismo Contemporâneo Urbanismo Contemporâneo 
A Relação do Usuário com a A Relação do Usuário com a 

CidadeCidade



A relação do usuário com a 
cidade

O andar térreo pode ocupar só 10% de um edifício , mas ele determina 90% 
da contribuição do prédio à experiência do entorno.

• Busca-se uma cidade melhor para se viver;
• Foco na experiência urbana;
• A relação interpessoal ainda é determinante para as cidades.

Urbanismo ContemporâneoUrbanismo Contemporâneo

Fachada Ativa Fachada Inativa

Fonte: GEHL, 2018.



Moradores urbanos experienciam suas cidades: 

'esfera pública '. 
Mais que 'espaço público ‘ - inclui fachadas de 

prédios e tudo que pode ser visto ao nível dos olhos. 

Andar térreo: a cidade ao nível dos olhos. 

A Relação com a CidadeA Relação com a Cidade

privado
esfera pública

privado

privado

espaço público

zonas híbridas



• Diversidade de usos:

diversidade e vivacidade;

• Quadras curtas:

fomentam a vivacidade do 

Jane Jane JacobsJacobs

DDIVERSIDADEIVERSIDADE

espaço, tornando-o mais seguro

e convidativo;

• Mescla entre edificios antigos e 

novos;

• Densidade urbana significativa.



• Estrutura urbana compacta;

• Densidade populacional
razoável;

• Distâncias razoáveis a serem 
percorridas a pé ou de 

Jan Jan GehlGehl

Ambiente físico
alta qualidade

Ambiente físico

CIDADE AO NÍVEL DOS OLHOSCIDADE AO NÍVEL DOS OLHOS

percorridas a pé ou de 
bicicleta;

• Espaço urbano de qualidade;

• Diversidade de funções.

Ambiente físico
baixa qualidade

Atividades 
necessárias

Atividades 
opcionais

Atividades 
sociais



Elementos CondicionantesElementos Condicionantes



Aquífero Aquífero KarstKarst



Áreas Aptas, Inaptas e Aptas com RestriçãoÁreas Aptas, Inaptas e Aptas com Restrição

Áreas Inaptas

• Declividades superiores a 30%,

• Declividades inferiores a 2,5% que 
correspondem aos depósitos aluvionares,

• APPs – Áreas de preservação permanente no 
entorno dos rios,

• Cotas de inundação com recorrência de 10 e 
de 25 anos dos rios Palmital e Atuba.

• Compartimento de proteção dos poços de 
captação da SANEPAR,

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a imagem e  
inseri-la novamente.

captação da SANEPAR,

• Dolinas.

Áreas Aptas com restrição

• Mananciais de Abastecimento Público da Região 
Metropolitana de Curitiba

• APAs – Áreas de Preservação Ambiental

• Declividades entre 2,5% e 5% que correspondem 
aos terraços aluvionares

• Declividades entre 20% e 30% que exigem 
alguns critérios para ocupação

• Aquífero Karst

• Unidade de Conservação Parque Natural 
Municipal Gruta do Bacaetava



Macrozoneamento e Macrozoneamento e 
ZoneamentoZoneamento



Diagnóstico e DiretrizesDiagnóstico e Diretrizes



Eixos de Desenvolvimento PropostosEixos de Desenvolvimento Propostos
Comércio e Serviços Comércio e Serviços 

Comércio e Serviços Comércio e Serviços 

• Circulação rápida com pouca interação com o entorno;
• Usos de comércio e serviços de caráter setorial ; 
• Eixos de Comércio e Serviços direcionados a usos de médio porte; e à 

atividades de grande porte.

• Usos de grande interação com o contexto local , como comércios e 
serviços vicinais;

• A circulação acorrerá com velocidade mais lenta e as características 

(Mobilidade)(Mobilidade)

• Localizados em áreas aptas já consolidadas , portanto dotadas de 
infraestrutura;

• Permitir a densificação direcionando o crescimento para áreas aptas 
e distanciadas das rodovias, assegurando condições melhores para 
ocupações.

Comércio e Serviços Comércio e Serviços 

Adensamento Adensamento 

• A circulação acorrerá com velocidade mais lenta e as características 
destas vias trarão uma nova identidade ;

• Rápida identificação da localidade através das características de 
uso, das edificações e infraestrutura da via, como calçadas, mobiliário 
urbano;

(Pertencimento)(Pertencimento)



6. Perguntas e Contribuições6. Perguntas e Contribuições



Mais informaçõesMais informações

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

E CLIQUE NO BANNER:E CLIQUE NO BANNER:

PARTICIPE COM SUAS SUGESTÕES PARTICIPE COM SUAS SUGESTÕES 
ATRAVÉS DO EATRAVÉS DO E--MAILMAIL

planodiretor@colombo.pr.gov.brplanodiretor@colombo.pr.gov.br

E CLIQUE NO BANNER:E CLIQUE NO BANNER:


