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APRESENTAÇÃO 

Uma das transformações mais expressivas da sociedade brasileira na segunda 

metade do século XX foi o rápido processo de urbanização das cidades. A população urbana do 

país evoluiu de 45% do total, em 1960, para 84%, em 20101. Este processo ocasionou uma grave 

perda de qualidade de vida nas cidades e resultou na dualidade entre a cidade real e a cidade 

legal. 

Para ajudar no processo de democratização das cidades brasileiras, o Estatuto 

da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho 2001, regulamentou o Capítulo da Política Urbana 

na Constituição Federal de 1988 (artigos 182 e 183). Desde então, os cidadãos brasileiros têm a 

oportunidade de participar do processo de redemocratização do planejamento das cidades, de 

modo a torná-las mais humanas através da elaboração do Plano Diretor. 

Os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade definem que o Plano Diretor é “o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. Em seguida, fixa no 

artigo 41 que “o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas”. 

O Plano Diretor Municipal não expressa apenas à visão do governo. Trata-se 

de uma síntese de conceitos e ideias que foram debatidos durante o período de elaboração, 

envolvendo vários segmentos da sociedade civil, que atenderam ao chamamento para construir 

junto com o governo municipal e consultoria o planejamento do Município numa visão do futuro 

desejado, atendendo os anseios de toda a comunidade local.  

No Paraná, a Constituição Estadual, em seu Capítulo da Política Urbana, torna 

obrigatória a elaboração do Plano Diretor por todos os municípios do Estado. A Lei Estadual n° 

15.229, de 25 de julho de 2006, determina ainda que o Estado somente fará convênios de 

 
 

 

1 IBGE – Censos Demográficos de 1960 e 2010. 
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financiamento de obras de infraestrutura e serviços com municípios que tenham elaborado seu 

Plano Diretor de acordo com as determinações do Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade, Art. 40 § 3º, define que “A lei que instituir o plano diretor 

deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”. O último Plano Diretor Municipal de Quedas 

do Iguaçu foi instituído pela Lei º 374, de 10 de outubro de 2006. Deste modo, a revisão dele se 

faz, em 2019, legalmente necessária. Além da exigência legal, a revisão do Plano Diretor é 

relevante para que as políticas de desenvolvimento urbano estejam adequadas à situação atual 

do município, visando melhorar a qualidade de vida e o cumprimento da função social da 

propriedade. 

O contrato de nº 1.298/2018, celebrado no dia 10 de outubro de 2018 entre o 

Município de Quedas do Iguaçu, no Estado do Paraná, e a DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, 

teve como objeto a prestação de serviços técnicos e consultoria para revisão do Plano Diretor 

Municipal e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, em consonância com o Termo de 

Referência e demais peças do Edital Tomada de Preços nº 009/2018. 
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INTRODUÇÃO 

O Capítulo da Política Urbana da Constituição Federal aponta os princípios 

fundamentais norteadores do Plano Diretor, sendo eles o cumprimento da função social da 

propriedade e da cidade; o desenvolvimento sustentável; igualdade e justiça social e a 

participação popular. 

A Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – em seu artigo 2º estabelece 

as diretrizes gerais da política urbana. Dentre estas diretrizes, as quais têm por objetivo maior 

“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, 

estão: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução 

e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano;  

(...) 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infraestrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 

ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
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g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de desastres.  

(...) 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

(...) 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção 

de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 

atendido o interesse social. 

Vislumbrando o cumprimento das diretrizes gerais da política urbana 

estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, a revisão do Plano Diretor 

Municipal de Quedas do Iguaçu deverá estabelecer diretrizes e propostas, definidas da seguinte 

maneira: 

• DIRETRIZES são indicações da direção que o desenvolvimento 

sustentável do Município deve seguir, revelando os objetivos a serem 

alcançados a fim de promover a função social da cidade e o 

desenvolvimento urbano e rural; e 

• PROPOSTAS são ações que resultarão na melhoria da qualidade de 

vida da população do presente e do futuro, como realizações 

(programas, projetos, organizações, obras etc.) planejadas em curto, 

médio e longo prazo, tendo em vista as diretrizes definidas. 

As diretrizes estabelecidas neste Produto para a Política de Desenvolvimento 

Municipal de Quedas do Iguaçu estão em consonância com a legislação federal e estadual e 

divididas em quatro vertentes: 

1 Desenvolvimento e reordenamento territorial; 

2 Instrumentos urbanísticos; 

3 Propostas para uma cidade sustentável; 

4 Desenvolvimento institucional e gestão democrática. 
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Em cada vertente, as diretrizes e propostas foram classificadas em curto (até 3 

anos), médio (até 6 anos) e longo prazo (até 10 anos), de acordo com a prioridade de ação de 

abrangência social, do custo de investimento e manutenção, capacidade técnica de execução e 

atendimento dos objetivos do Plano Diretor Municipal. Para facilitar a visualização, as diretrizes 

propostas foram organizadas em tabelas utilizando as cores conforme a Figura 1. 

Figura 1 – Legenda das cores utilizadas nas tabelas de diretrizes e propostas. 

 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Para a formulação das diretrizes e propostas aqui apresentadas, considera-se 

as necessidades levantadas pela consultoria durante a elaboração da Fase II – Análise Temática 

Integrada e os principais apontamentos provenientes da leitura comunitária, através dos 

representantes da sociedade civil que participaram das Audiências Públicas e das Oficinas de 

Leitura Comunitária. 

Considera-se também as aspirações e determinações da Equipe Técnica 

Municipal (ETM), do Conselho Municipal da Cidade (CMC) e dos representantes de cada 

departamento consultados através dos diversos diálogos com a Equipe da DRZ. 

Por se tratar da revisão do Plano Diretor, foram também avaliadas quais as 

diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano Diretor de 2006 que permanecem válidos 

atualmente. Para avaliar quais destas diretrizes se repetem neste produto, leva-se em conta o 

resultado das oficinas técnicas já realizadas. 

Antes de estabelecer as diretrizes e propostas, faz-se necessário definir a 

vocação do Município. Para tal, olhando as propensões evidenciadas na Análise Temática 

Integrada (Fase II da Revisão do Plano Diretor), foi analisado o cenário tendencial. O estudo 

encontra-se a seguir.  
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1. ESTUDO DE CENÁRIO TENDENCIAL 

Para a elaboração deste cenário, as tendências e predisposições de 

crescimento do Município de Quedas do Iguaçu foram elencadas considerando, principalmente, 

os eventos comunitários e técnicos conduzidos pela consultoria contratada para o processo de 

Revisão do Plano Diretor, e fundamentam as diretrizes e propostas que virão em sequência. 

Figura 2 – Cenário Tendencial  

 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Para desenhar o cenário tendencial foram utilizados os cálculos e análises sobre 

projeção populacional elaborados na Fase II Análise Temática Integrada, com base nos dados do 

IBGE. Com isso, é possível identificar a capacidade de suporte dos equipamentos e serviços 

existentes para a demanda futura, com foco no ano de 2029, data da próxima revisão do PDM. 

Considerando o Gráfico 1, estima-se que Quedas do Iguaçu terá um aumento 

populacional lento e uniforme nos próximos anos. No período entre 2010, ano do último Censo 

Demográfico, e 2029, o aumento da população em Quedas do Iguaçu foi de 15,90%. 
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Gráfico 1 - Evolução populacional de QI 

Nota: (*) Projeção populacional realizada através de modelo logístico pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Fonte: IBGE, 2019; DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Tabela 1 – Projeção Populacional 

Ano População 

2010 30.605 

2019* 33.136 

2029* 35.477 

2035* 36.648 

Nota: (*) Projeções realizadas através de modelo logístico pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. Com base nos dados dos Censos Demográficos do IBGE. 

Com o intuito de elaborar uma análise mais condizente com a realidade 

quedas-iguaçuense, cabe considerar a divisão populacional por faixa etária para o cenário 

tendencial.  

A transição demográfica vem alterando a composição por idade, diminuindo, 

proporcionalmente, cada vez mais a quantidade de crianças, decorrente da constante queda da 

taxa de natalidade e, a longo prazo, aumentando consideravelmente a parte mais velha da 

população. O Gráfico 2 ilustra esta situação e demonstra a importância dos investimentos 

voltados à população idosa. 
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Gráfico 2 – População residente por faixa etária em QI. 

 

Fonte: IBGE, 2019. Dados trabalhados por DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

 

Também é essencial o estudo da quantidade de domicílios para suportar a 

projeção populacional calculada. Para esse estudo, considera-se que o número médio de 

moradores por domicílio permaneça o mesmo de 2010. 

Tabela 2 – Projeção de Domicílios permanentes 

Ano  População Total de Domicílios 

2010 30.605 9.149 

2019 33.136* 9.921** 

2029 35.477* 10.621** 

2035 36.648* 10.972** 

Notas: (*) Projeções realizadas através de modelo logístico pela DRZ – Gestão de Cidades. (**) Adotando a média de 

3,34 pessoas por domicílio. 

Fonte: IBGE, 2019. Dados trabalhados por DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Segundo projeção demonstrada na Tabela 2, do ano de 2010 a 2029 Quedas 

do Iguaçu apresentará um aumento 1.472 domicílios em todo o município, essa ampliação no 

setor residencial deve ser estudada e orientada. 

Analisado a projeção para o crescimento populacional e a quantidade média 

de domicílios para atender essa demanda, considera-se a quantidade de área livre necessária 

para abrigar essas novas construções habitacionais.  
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Destaca-se que, atualmente, o perímetro urbano vigente é capaz de suportar 

o aumento demográfico projetado. Mais adiante, no Item 2.2 – PERÍMETRO URBANO E ÁREAS 

DE EXPANSÃO, este tema será abordado e analisado com profundidade. 

Tabela 3 – Cenário Tendencial – Desenvolvimento e Reordenamento Territorial 

CENÁRIO TENDENCIAL – DESENVOLVIMENTO E REORDENAMENO TERRITORIAL 

MACROZO- 

NEAMENTO  

• Forte ação de movimentos sociais com o intuito de regularizar a 

propriedade rural.  

PERÍMETRO 

URBANO 

• Tendência de loteamentos serem executados distantes da malha urbana 

estruturada, onerando o poder público com o fornecimento de serviços e 

equipamentos públicos.  

• As áreas localizadas sentido às regiões oeste e noroeste, apesar de serem 

as mais aptas à ocupação urbana, estão localizadas distante da malha 

urbana atual, e a ocupação sem planejamento dessas áreas poderá onerar 

o poder público. 

ZONEAMENTO 

URBANO 

• Forte indicativo da regularização das áreas ocupadas de forma irregular, 

melhorando a condição de vida da população residente nos locais. 

• Em áreas com funções urbanas divergentes implantadas lado a lado, 

residências e indústrias, o conflito entre elas tende a aumentar, uma vez 

seus interesses são distintos; 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Tabela 4 – Cenário Tendencial – Desenvolvimento Urbano Sustentável.  

CENÁRIO TENDENCIAL – DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

MEIO AMBIENTE 

• Deterioração do ambiente urbano em virtude da incorreta aplicação das 

diretrizes do Plano de Arborização com relação ao manejo e o plantio 

de novas árvores; 

• O aumento populacional, a elevação do consumo e a não aplicação de 

sanções poderão intensificar os impactos ambientais gerados pelo 

descarte incorreto de resíduos de toda natureza; 

• O processo de urbanização sem planejamento, manejo inadequado das 

águas pluviais e limpeza urbana deficiente poderão acelerar o processo 

de degradação das Áreas de Proteção Ambiental, principalmente, na 

área urbana; 

• Aumento do impacto ambiental gerado pela sobrecarga do aterro 

sanitário e pela localização da área de descarte de resíduos provenientes 

da construção civil; 

INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE 

URBANA 

 

• Dificuldade de acesso à região central pelos moradores de bairros 

localizados na região norte, pela difícil transposição da PR-473; 

• Permanência do transporte de carga pesada circulando na região central 

da cidade; 

• Falta de continuidade de vias importantes, como exemplo a Rua Plátano; 

• Estrangulamento de vias importantes, como exemplo a Avenida Tarumã 

• Aumento das dificuldades de se locomover a pé, pela falta de 

manutenção nas calçadas; 
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• Ausência de esgotamento sanitário em bairros periféricos; 

• Aumento de modais alternativos para deslocamentos; 

• Aumento do uso de veículos particulares, gerando trânsito em vias 

principais e consequentemente os congestionamentos; 

• Aumento considerável do número de acidentes trânsito; 

• Aumento de famílias registradas no Cadastro Único. 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO 

 

• Falta de investimentos/parcerias com produtores rurais em relação ao 

turismo rural; 

• Falta de jazigos nos cemitérios municipais, caso não sejam ampliados; 

• Investimentos altos na área da educação com o excesso da quantidade 

de escolas municipais; 

• Aumento da insatisfação dos moradores dos bairros sem infraestrutura 

básica; 

• Aumento populacional e, consequentemente, da demanda por todos os 

equipamentos e serviços públicos; 

• Considerando o crescimento populacional projetado, é necessário 

elaborar diretrizes de investimentos no setor de Assistência Social; 

• Degradação e manutenção contínua dos equipamentos públicos. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Tabela 5 – Cenário Tendencial – Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa 

CENÁRIO TENDENCIAL – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO PARTICIPATIVA 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E 

FÍSICA DA 

ADMINISTRAÇÃO 

• Permanência de repasses pequenos para secretarias menores; 

• Atrasos em atividades externas à a prefeitura municipal pela carência de 

veículos públicos; 

• Intensa implantação de loteamentos e obras irregulares pela falta de 

fiscalização 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES 

• Manter o cadastro atualizado constantemente, visando aumento de 

recursos. 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

• Os debates gerados pelos conselhos municipais e servidores públicos 

representantes de legislativo promovem o constante debate sobre 

temas recorrentes no município e o livre acesso à participação popular. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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2. DESENVOLVIMENTO E REORDENAMENTO TERRITORIAL 

A finalidade do ordenamento territorial é, principalmente, corrigir os 

desequilíbrios do espaço, pressupondo uma concepção de conjunto de um território e uma 

análise prospectiva. O ordenamento – ou reordenamento – territorial será orientado pela 

definição do macrozoneamento municipal, macrozoneamento urbano, do perímetro urbano, da 

hierarquia do sistema viário, do zoneamento urbano (uso e ocupação do solo) e dos instrumentos 

urbanísticos pertinentes. 

Muitas das diretrizes estabelecidas para o ordenamento territorial no PDM de 

2006, estão sendo implementadas, através da consolidação e elaboração de planos municipais 

de gestão em diferentes áreas, como por exemplo: 

• o Plano Municipal de Saneamento Básico, de 2017;  

• a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, em 2019; 

A Tabela 6 apresenta as diretrizes e propostas para o desenvolvimento e 

reordenamento territorial em Quedas do Iguaçu. 

Tabela 6 – Diretrizes e propostas para o desenvolvimento e ordenamento territorial 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

, 
m

é
d

io
 e

 l
o

n
g

o
 p

ra
zo

 

1. Direcionar o crescimento da 

cidade para áreas aptas à 

urbanização. 

1.1. Orientar o processo de expansão urbana e evitar 

a ocupação dispersa do território através da 

instituição de Perímetro Urbano bem 

dimensionado; 

1.2. Controlar o adensamento e a instalação de 

atividades geradoras de tráfego; 

1.3. Caracterizar áreas de expansão urbana 

adequadas: observar as distâncias a granjas e 

focos de poluição sonora e geradores de mau-

cheiro; além das condições geotécnicas (relevo, 

declividade etc.); 

2. Estimular a organização da 

cidade em bairros. 

2.1. Agrupar os loteamentos próximos e de mesma 

característica; 

2.2. Georreferenciar a nova divisão de bairros; 

2.3. Realizar recadastramento predial e territorial; 
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 Diretrizes Propostas 

 

3. Garantir o cumprimento da 

função social da propriedade 

urbana e conter a especulação 

imobiliária. 

3.1. Fiscalizar lotes vazios ou imóveis não utilizados, 

passíveis de aplicação de instrumentos 

urbanísticos de indução do desenvolvimento; 

3.2. Aplicar em imóveis ociosos dentro do perímetro 

urbano, prioritariamente em grandes lotes e 

edifícios, os instrumentos de Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e o 

IPTU progressivo no tempo; 

3.3. Estudar continuadamente a possibilidade de 

aplicação dos instrumentos urbanísticos 

previstos; 

3.4. Criar áreas para a implantação de Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS); 

3.5. Elaborar estudo específico para promover a 

regularização fundiária das áreas com ocupações 

irregulares, conforme leis vigentes, a exemplo a 

Lei Federal de n°13.465/17; 

4. Promover, através de 

instrumentos de 

macrozoneamento e 

zoneamento, o desenvolvimento 

harmônico dos diversos usos do 

solo. 

4.1. Respeitar as delimitações de cada área do 

macrozoneamento municipal e da lei de uso e 

ocupação do solo urbano, visando o 

desenvolvimento harmônico entre atividades 

econômicas, de moradia e o meio ambiente; 

4.2. Coibir a expansão urbana de cunho residencial na 

direção das áreas industriais e áreas de 

preservação ambiental; 

4.3. Coibir o uso de defensivos agrícolas nas áreas de 

lavoura dentro do perímetro urbano, 

considerando a proximidade com as áreas já 

urbanizadas, através da implantação de “cinturão 

verde”. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

2.1. MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 

O macrozoneamento municipal é o primeiro nível de definição das diretrizes 

espaciais do PDM. Este instrumento estabelece um referencial espacial para o uso e a ocupação 
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do solo na cidade, em concordância com as estratégias de política urbana2. O macrozoneamento 

municipal vigente de Quedas do Iguaçu é dividido conforme a Tabela 7: 

Tabela 7 – Macrozoneamento Municipal atual de QI, Lei nº 374/2006. 

Macrozonas urbanas Macrozonas rurais Macrozonas Mistas Macrozonas especiais 

• Macrozona Urbana de 

Consolidação; 

• Macrozona Urbana de 

Expansão. 

• Macrozona Rural de 

Diversificação 

Produtiva; 

• Macrozona Rural de 

Desenvolvimento e 

Reforma Agrária; 

• Macrozona Rural de 

Dinamização e 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. 

• Macrozona Rural e 

Urbana de Interesse 

Turístico, Recreação e 

Preservação 

Ambiental. 

• Setor Especial de 

Corredor de 

Biodiversidade; 

• Setor Especial de 

Interesse Turístico 

Salto Osório; 

• Setor Especial de 

Inclusão Sócio 

Econômico e 

Ambiental; 

• Setor Especial de 

Recuperação e 

Proteção do 

Manancial. 

Fonte: Lei Municipal nº 374/2006. Dados organizados por DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Para adequar o macrozoneamento vigente à situação atual e ao cenário 

desejado, propõe-se a seguinte organização: 

• Macrozona Urbana, caracterizada pelas áreas contidas dentro 

do perímetro urbano da sede, e que são passíveis de 

parcelamento do solo e urbanização; 

• Macrozona de Interesse Turístico, comporta o perímetro 

urbano da Vila de Salto Osório. É dedicada preferencialmente 

ao uso turístico, de acordo com as práticas de conservação 

ambiental; 

 
 

 

2 BRASIL, 2002. 
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• Macrozona de Proteção Ambiental, composta pelas APP ao 

longo dos cursos d’água e por áreas com vegetação nativa 

remanescentes; 

• Macrozona de Regularização Fundiária, composta por áreas 

destinadas a reorganização da estrutura fundiária; 

• Macrozona Rural de Produção Agrícola, são áreas destinadas 

à produção agropecuária, florestal ou agroindustrial, podendo 

conter áreas residenciais  

A proposta para o novo macrozoneamento se encontra no Mapa 1.  
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2.2. PERÍMETRO URBANO E ÁREAS DE EXPANSÃO 

O perímetro urbano é a delimitação legal entre a área urbana e a área rural do 

município. As leis do plano diretor, como por exemplo a lei de parcelamento do solo urbano, a 

lei de uso e ocupação do solo urbano e o código de obras, são vigentes somente nas áreas 

delimitadas por este perímetro. 

Além disso, as propriedades situadas em áreas urbanas devem cumprir sua 

função social. Segundo o Estatuto da Cidade: 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando 

o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas3. 

A administração municipal é responsável por prover prestação de serviços e 

infraestruturas nas áreas internas aos perímetros urbanos, podendo para isso cobrar taxas e 

impostos, como o IPTU. Além disso, somente nas áreas urbanas pode ser prevista a aplicação dos 

instrumentos urbanísticos regulamentados pelo Estatuto da Cidade, como a outorga onerosa, a 

transferência do direito de construir, a regularização fundiária, o direito de preempção e o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

Quedas do Iguaçu, tem a delimitação de suas áreas urbanas frequentemente 

revista. A Lei do Perímetro Urbano instituída no Plano Diretor Municipal de 2006 – Lei nº 374/2006 

– foi alterada cinco vezes na última década: 

• Lei 568/2009; 

• Lei 640/2010; 

 
 

 

3 Art. 39 da Lei Federal nº 10.257/2001. 
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• Lei 841/2012; 

• Lei 952/2013; 

• Lei 993/2014. 

O perímetro urbano atual da Sede possui 67% de áreas vazias, reflexos das 

muitas ampliações realizadas, independente da real capacidade de suporte do município. 

Para estimar a capacidade de suporte nas áreas urbanas vazias aptas à 

ocupação residencial, a consultoria contratada desenvolveu uma metodologia que utiliza a 

seguinte equação:  

𝐶𝑠 =
𝐴𝑣𝑟. 𝑘

𝐴𝑙
∗ 𝑁𝑝 

Onde: 

• Cs: Capacidade de Suporte – quantidade de novos residentes que 

cidade suporta; 

• Avr: área vazia residencial – área interna ao perímetro urbano vigente, 

subtraída das áreas urbanas já consolidadas, áreas de APP e de florestas 

(desconsiderando florestas plantadas, como eucalipto e pinus), áreas 

destinadas ao uso industrial e áreas destinadas para usos 

prioritariamente comerciais ou de serviços; 

• k: constante com valor de 0,65, representando o percentual de um 

loteamento que será de fato ocupado por lotes, isto é, excluindo as 

áreas destinados à servidão pública (ruas, praças, equipamentos 

públicos etc.); 

• Al: Área média do lote (variável); 

• Np: Número médio de moradores por domicílio em Quedas do Iguaçu, 

conforme dados oficiais mais recentes (IBGE - Censo Demográfico 

2010). 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

                      QUEDAS DO IGUAÇU - PR  
 
 

 

REVISÃO 2019 – V.3          25 

   

Utilizando esta equação, é possível estimar a capacidade destas áreas urbanas 

vazias de suportar o crescimento populacional e o aumento da demanda por habitação. 

Tabela 8 – Capacidade de Suporte de população 

[ 𝐴𝑣𝑟. 𝑘] – Área vazia 

residencial loteável 

 (m²) 

𝐴𝑙 – Área Média do 

Lote (m²) 

𝑁𝑝 – Número Médio 

de Moradores por 

Domicílio 

𝐶𝑠 – Capacidade de 

Suporte (habitantes) 

9.236.244,00 m² 

250 

3,34 

80.207 

300 66.839 

350 57.291 

400 50.130 

500 40.104 

600 33.419 

680 29.488 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Com base nos dados da Tabela 8, é possível compreender que, obedecendo o 

tamanho médio de terreno, 400 m², as áreas vazias dentro perímetro atual suportariam mais 

50.130 habitantes, ou seja, quase o dobro da população atual (33.788 habitantes).  

Sabe-se também que as características dos loteamentos variam, como o 

padrão residencial, o percentual das áreas públicas de servidão etc., fatores que certamente 

interferem no tamanho médio do lote, consequentemente interferindo na capacidade de suporte.  

Cabe ainda destacar que essas áreas vazias poderão ser destinadas a outros 

usos, como de proteção ambiental, institucional etc., diminuindo ainda mais as áreas destinadas 

exclusivamente ao uso residencial. Por isso, mesmo se utilizarmos a projeção de capacidade de 

suporte considerando lotes grandes (680m²), a área urbana atual suportaria 29.488 novos 

habitantes – número este superior ao crescimento projetado para 2029, com população total de 

35.477 habitantes. 

Considerando que as áreas vazias atuais são capazes de suportar o afluxo 

populacional previsto, mesmo que essas venham a ter outros usos, e observando as condições 

geotécnicas do município (declividade, hipsometria), propõe-se as alterações no perímetro 
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urbano de Quedas do Iguaçu, conforme o Mapa 3 – Proposta de alteração dos Perímetros 

Urbanos. 

O perímetro atual da sede urbana de Quedas do Iguaçu tem uma área de 

2.164ha. Com as alterações propostas, passaria para 1.846ha – redução aproximada de 17%. 

Apesar da redução, estas mudanças aumentam a capacidade de suporte do Município para novos 

habitantes e melhoram a condição de futuros loteamentos. 

Quanto a Vila de Salto Osório, com o perímetro criado e fixado pela Lei de nº 

160/2003, sugere-se que não seja alterado, devido a quantidade de áreas disponível. A proposta 

é de alteração no uso e ocupação do solo desta região, conforme item 2.4 – USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO E ZONEAMENTO URBANO, com o intuito de fomentar o desenvolvimento do local. 

Adotada a mesma metodologia utilizada para o cálculo de capacidade da Sede, 

a Tabela 9, expõe a somatória das áreas vazias e aptas a ocupação dentro do perímetro vigente 

da Vila de Salto Osório, e mostra a sua capacidade de suporte. Com isso, percebe-se que o local 

consegue suportar um aumento de 806 habitantes, quando considerado terrenos de 400m². 

Tabela 9 – Capacidade de Suporte de população na Vila de Salto Osório 

[ 𝐴𝑣𝑟. 𝑘] – Área vazia 

residencial loteável 

 (m²) 

𝐴𝑙 – Área Média do 

Lote (m²) 

𝑁𝑝 – Número Médio 

de Moradores por 

Domicílio 

𝐶𝑠 – Capacidade de 

Suporte (habitantes) 

96.497,26 
400 

3,34 
806 

800 403 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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2.3. MACROZONEAMENTO URBANO 

O macrozoneamento urbano deve servir como um subsídio para Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano, ou Zoneamento. O macrozoneamento urbano é: 

um instrumento utilizado para superar o caráter de “colcha de retalhos” presente 

em grande parte dos zoneamentos tradicionais, nos quais era difícil, senão 

impossível, deduzir a lógica por trás dos índices e demais diretrizes atribuídos a 

cada uma das zonas4. 

Em Quedas do Iguaçu, o macrozoneamento urbano complementa o 

macrozoneamento municipal, repetindo algumas classificações. O Município também não 

apresenta zoneamento urbano próprio, com isso, para melhor organização municipal, propõe-

se a distinção entre estas duas classificações, definindo suas características específicas. 

Deste modo, o atual macrozoneamento urbano de Quedas do Iguaçu definiu 

as seguintes zonas: 

• Macrozona Urbana de Consolidação; 

• Macrozona Urbana de Expansão; 

• Setor Especial de Recuperação e Proteção do Manancial; 

• Setor Especial de Requalificação e Integração Urbana; 

• Setor Especial de Requalificação e Integração Urbana 2; 

• Eixo Especial de Diversificação de Usos; 

• Zona Especial de Interesse Social Vila Dias I 

 
 

 

4 SABOYA, 2009. 
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• Zona Especial de Interesse Social Vila Dias II; 

• Zona Especial de Atividades de Alto Impacto I; 

• Zona Especial de Atividades de Alto Impacto II; 

• Zona Industrial Restrita. 

Considerando as alterações no perímetro urbano e a realidade atual do 

município, propõe-se as seguintes macrozonas: 

• Macrozona Urbana Central (MUC): área central já consolidada, 

caracterizada pela concentração da oferta de comércio e serviços. 

Na MUC, o adensamento construtivo e populacional é desejável, 

de forma a otimizar o acesso às atividades econômicas e serviços 

públicos existentes. 

• Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ): caracterizada pela 

ocupação urbana consolidada ou em consolidação, onde as 

políticas públicas e investimentos devem ser voltados para a 

qualificação destas áreas urbanas, ou seja, buscar a melhoria da 

infraestrutura, dos equipamentos, da oferta de serviços, entre 

outros; 

• Macrozona Urbana Industrial (MUI), caracterizada pela área 

destinada ao uso predominantemente industrial. Localizada em 

áreas estratégicas, prevê vantagens logísticas para receber matéria 

prima e escoar a produção.; 

• Macrozona Urbana de Expansão Prioritária (MUEP), localizada 

adjacente às zonas já urbanizadas, são áreas livres ou com baixa 

densidade demográfica. Por suas características, são destinadas à 

expansão da malha urbana; 
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• Macrozona Urbana de Expansão (MUE), localizada adjacente às 

MUEP, são áreas livres ou com baixa densidade demográfica, onde 

deve ser incentivada a urbanização após a ocupação da MUEP; 

• Macrozona Urbana de Preservação (MUP), composta por áreas 

de preservação ambiental de Área de Preservação Permanente 

(APP) e fragmentos de vegetação nativa, além de áreas verdes para 

a promoção de atividades de lazer compatíveis à proteção 

ambiental.; 

O macrozoneamento urbano proposto está representado no mapa em 

sequência (Mapa 4). 
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2.4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ZONEAMENTO URBANO 

O Uso e Ocupação do Solo Urbano ou Zoneamento Urbano é a divisão da área 

urbana em diferentes zonas, onde determinadas atividades ou construções são ou não 

permitidas. O zoneamento é o dispositivo legal que o planejamento urbano tem para implantar 

os planos de uso do solo, assegurando a distribuição adequada dos usos do solo nas áreas 

urbanas5.  

Em Quedas do Iguaçu, não foi estabelecido um zoneamento urbano nos planos 

diretores anteriores. Considerando a realidade do município, o zoneamento proposto aqui possui 

as seguintes classes: 

• Zona Residencial 1 – ZR1: caracteriza-se, predominantemente, pelo 

uso residencial de baixa densidade, permitindo atividades econômicas 

complementares de baixo impacto ambiental; 

•  Zona Residencial 2 – ZR2: caracterizada predominantemente pelo 

uso residencial, com maior densidade, sendo permitido atividades 

econômicas complementares de baixo impacto ambiental; 

• Zona Residencial de Interesse Turístico – ZRIT: caracterizada 

predominantemente pelo uso residencial, com grandes lotes e baixa 

densidade demográfica, sendo permitido atividades econômicas 

complementares de baixo impacto ambiental; 

• Zona de Comércio e Serviço – ZCS: caracterizada pelas principais 

avenidas, e ruas da cidade em processo de adensamento, onde 

predominam comércios e serviços; 

 
 

 

5 BARBOSA e CARVALHO, 2010. 
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• Zona de Comércio e Serviço 2 – ZCS2: caracteriza pelo uso misto, 

destina-se ao exercício das atividades de comércio e serviços, 

permitindo também usos residenciais, equipamentos públicos e 

algumas atividades industriais. 

• Zona de Equipamentos Especiais – ZEE: destinada, exclusivamente, a 

determinadas atividades peculiares já existentes na área urbana; 

• Zona de Especial das Avenidas Pinheirais e Tarumã – ZEPT: formada 

pelos lotes confrontantes com ambos os lados e em toda a extensão 

da Avenida Pinheirais e Avenida Tarumã. São áreas onde permite-se a 

instalação de atividades residenciais, comerciais, de serviços, e 

institucionais com critérios diferenciados das zonas de uso e ocupação 

do solo vizinhas, de forma a estimular o desenvolvimento econômico 

do Município pela capacidade de suporte destas vias. 

• Zona Especial de Interesse Social – ZEIS: caracterizada por 

empreendimentos habitacionais com características sociais e 

vinculados com entidades públicas que tratam da questão habitacional, 

sendo que os parâmetros de ocupação são os especificamente 

estabelecidos na Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

• Zona de Preservação Ambiental – ZPA: caracterizada pelos 

remanescentes de floresta dentro as áreas urbanas e APP ao longo dos 

cursos d’agua; 

• Zona Industrial 1 – ZI1:  caracteriza-se como área destinada à 

implantação de atividades industriais com impacto médio a alto; 

• Zona Industrial 2 – ZI2: destina-se à implantação de unidades 

industriais, comerciais ou de prestação de serviços, com menor grau de 

impacto se comparado à Zona Industrial. 
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• Zona do Controle Ambiental – ZAC: composto por áreas que 

necessitam de monitoramento constante para acompanhar e mitigar 

possíveis impactos ambientais; 

• Zona Específica de Regularização Fundiária – ZERF: caracterizada por 

áreas compostas por ocupações, conjuntos habitacionais ou 

loteamentos irregulares, que necessitam de regularização, urbanização, 

remoção, reassentamento ou melhorias em relação a aspectos 

fundiários, das edificações ou urbanísticos. 

• Zona de Expansão Urbana – ZEU: destinada à ocupação após a 

utilização de 70% da área urbana disponível. 

A proposta da distribuição destas zonas se encontra no Mapa 5. Os índices 

urbanísticos e os detalhes do zoneamento urbano são parte da proposta de minuta de Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, Fase IV da revisão do PDM. 
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2.5. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS  

Os instrumentos urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade (Art. 4º a 37), 

são instrumentos jurídicos e políticos cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Conforme o Estatuto da Cidade, os instrumentos urbanísticos sempre estão 

vinculados à elaboração do Plano Diretor. Na legislação municipal vigente, especificamente na 

Lei Nº. 374/2006 que dispõe sobre o Pano Diretor Municipal de Quedas do Iguaçu, no Capítulo 

I – Do Macrozoneamento, Título IV – Dos Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, estão 

previstos e normatizados instrumentos urbanísticos de indução do desenvolvimento urbano, 

destacando-se: 

• Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório6; 

• Outorga Onerosa do Direito de Construir7; 

• Transferência de Potencial Construtivo8; 

• Direto de Preempção9; 

 
 

 

6 
O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC): é o poder-dever da administração pública municipal em 

exigir do proprietário de imóvel urbano que edifique, quando se tratar de área não edificada ou subutilizada, ou dê um 

uso, quando houver edificação vazia no imóvel. O instrumento visa fazer cumprir a função social da propriedade urbana, 

contribuindo para aumentar a disponibilidade de imóveis na área urbana e, com isso, retrair a expansão urbana. 
7
 Outorga onerosa do direito de construir é o dispositivo que reconhece a separação entre o direito de propriedade e o 

direito construtivo, e atribui ao poder público a propriedade sobre os direitos construtivos e a faculdade de vendê-los 

àqueles que desejarem exercê-la na propriedade urbana. 
8
 A transferência do direito de construir ou transferência do potencial construtivo confere ao proprietário de um lote a 

possibilidade de exercer seu potencial construtivo em outro lote, ou de vendê-lo a outro proprietário. Deve ser utilizada, 

portanto, em áreas que o Poder Público tenha, por qualquer motivo, interesse em manter com baixa densidade. 

Obviamente, as áreas que podem receber o potencial construtivo devem ser aquelas em que a densificação seja desejável 

ou, ao menos, tolerável. 
9  O direito de preempção: instrumento que confere ao Poder Público Municipal, em determinadas situações, o direito de 

preferência para adquirir, mediante compra, um imóvel que esteja sendo vendido pelo proprietário. O direito visa conferir 

ao Poder Público, a preferência para adquirir imóvel urbano em razão das diretrizes da política urbana. 
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• IPTU Progressivo no Tempo10; 

• Estudo prévio do Impacto de Vizinhança11; 

• Zonas Especiais de Interesse Social12. 

O Mapa 6 aponta a existência de lotes vazios sem manutenção, onde deveriam 

ser aplicados instrumentos urbanísticos de indução do desenvolvimento, como o Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo. Dessa forma, 

propõe-se a aplicação destes instrumentos nos lotes vazios situados na área urbana de Quedas 

do Iguaçu, uma vez que estas áreas possuem serviços públicos e infraestrutura urbana já 

instalados. 

No caso do IPTU progressivo no tempo, propõe-se que o aumento desta taxa 

aconteça de forma radial, seguindo os parâmetros estabelecidos nesta revisão. 

Com isso, a cobrança do IPTU progressivo se inicia na região central e a cada 

dois anos aumenta seu raio de abrangência em 1 km. Desta forma, ao final de 10 anos consegue-

se abranger toda a área urbanizada, conforme ilustra o Mapa 6. Neste contexto, é importante 

destacar que nem todas as áreas vazias são passíveis deste instrumento. A cobrança deve ser 

embasada em estudo prévio realizado pela prefeitura, considerando o tipo do zoneamento e 

tamanho das áreas vazias. 

 
 

 

10
 O IPTU progressivo no tempo é o instrumento que permite ao governo municipal aumentar, progressivamente, o valor 

da alíquota do IPTU de um imóvel. Caso seu proprietário não cumpra a determinação da Prefeitura no prazo estabelecido 

para o PEUC, esta poderá iniciar a cobrança do IPTU progressivo no tempo. 
11

 O Estudo de impacto de vizinhança (EIV) consiste em um estudo detalhado dos impactos (efeitos positivos e negativos) 

que o empreendimento gera ao seu entorno, em razão de seu porte e/ou atividades que serão exercidas. Uma vez 

conhecidos os impactos, são traçadas as diretrizes que os mitiguem, proporcionando melhores condições de 

habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança. 
12 As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são áreas demarcadas no território de uma cidade, para assentamentos 

habitacionais de população de baixa renda. Devem estar previstas no Plano Diretor e demarcadas na Lei de Zoneamento. 

Podem ser áreas já ocupadas por assentamentos precários, e podem também ser demarcadas sobre terrenos vazios. 



          PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

          QUEDAS DO IGUAÇU - PR  
 

 

 

REVISÃO 2019 – V.3          38 

   

Outro instrumento de cunho urbanístico que está expresso no mapa, é a 

elaboração de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. Foram propostas 4 zonas com o intuito 

de satisfazer a necessidade que o Município tem de moradias populares. Atualmente estas áreas 

já estão ocupadas, e se encontram com carência de infraestrutura básica. Este instrumento 

urbanístico pode requalificar a região e melhora a condição de vida das famílias residentes no 

local. 

O mapa não é, entretanto, restritivo, podendo haver a aplicação dos 

instrumentos urbanísticos previstos por lei municipal em outras áreas, conforme necessidade. 

Esta medida é necessária para inibir a especulação imobiliária e forçar o 

cumprimento da função social da propriedade, que só é garantida com a utilização efetiva do 

solo urbano, abrigando usos e atividades compatíveis com a legislação urbanística municipal. 

Todos os instrumentos urbanísticos serão melhor analisados e parametrizados 

em minutas de anteprojeto de lei do Plano Diretor, na Fase IV – PAI e Institucionalização do PDM, 

desta revisão. 
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3. DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

O objetivo de uma cidade sustentável é garantir o uso dos recursos naturais 

sem causar o esgotamento do meio ambiente e garantir uma boa qualidade aos cidadãos e para 

as gerações futuras. As características de uma cidade sustentável são: definição de propostas para 

garantir os direitos à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, 

transporte, serviços públicos, trabalho e lazer. 

Consta no Plano Diretor Municipal de Quedas do Iguaçu (2006), como principal 

diretriz para exercer com plenitude os direitos e deveres sociais, o acesso universal à moradia 

digna, que compreende no direito à infraestrutura, ao saneamento ambiental, à mobilidade e 

transporte coletivo, aos equipamentos e serviços públicos, assim como o acesso à terra e 

habitação de qualidade. 

3.1. MEIO AMBIENTE 

Neste item, Meio Ambiente, apontam-se as diretrizes e propostas para a 

preservação e recuperação ambiental, saneamento básico e cemitérios. 

3.1.1. PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

O PDM de 2006 tem como principal diretriz, relacionada ao tema, garantir a 

educação ambiental para toda a sociedade quedas-iguaçuense, que visa à compreensão e 

conscientização ampla e integrada da população com o meio ambiente e das suas múltiplas 

relações, uma vez que a participação popular no processo foi identificada como baixa. 

A preocupação com o meio ambiente também reflete nas diretrizes e 

propostas apontadas na oficina comunitária desta revisão, onde, para a temática, a maioria dos 

apontamentos propunham como solução, incentivar medidas preventivas com relação à questão 

ambiental, como a criação de projetos envolvendo a população na tomada de decisões. 

Outra diretriz estabelecida no plano diretor é a recuperação de áreas 

degradadas no município, com prioridade para as APP e com alta declividade. 
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As diretrizes e propostas direcionadas para o tema do meio ambiente, 

englobam a preservação e recuperação ambiental e reflorestamento de áreas nativas. Estas, assim 

como outras pertinentes ao objeto, encontram-se incorporadas ao rol de diretrizes e propostas 

para a preservação e recuperação do meio ambiente em Quedas do Iguaçu, listadas na Tabela 

10. 

Tabela 10 - Diretrizes e propostas para preservação e recuperação do meio ambiente. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 P
ra

zo
 

1 Controlar a emissão de poluentes 

(líquidos, sólidos e gasosos) para 

promover o bem-estar da 

população. 

1.1. Solicitar estudo para controle de emissão de 

efluentes industriais em corpos hídricos do 

município, principalmente no Rio Campo Novo, que 

é de manancial de abastecimento. 

1.2. Fiscalizar a aplicação de agrotóxicos próximos a 

área urbana e de corpos hídricos. 

1.3. Fiscalizar o lançamento de esgoto sanitário e 

industrial e resíduos sólidos nos corpos hídricos. 

2. Incentivar a contenção de 

encostas onde a declividade seja 

superior à 30%. 

2.1. Controlar a ocupação de moradias em terrenos 

superior a 30%. 

2.2. Evitar a expansão do perímetro urbano para áreas 

de declividade acentuada. 

3. Criar os instrumentos necessários 

ao exercício das funções de 

planejamento e fiscalização de 

todas as atividades que tenham 

interferência no meio ambiente do 

Município. 

3.1. Aumentar a fiscalização de áreas com poluição 

sonora; 

3.2. Aplicar penalidades às infrações definidas por 

legislação estadual e federal. 

4. Incentivar a utilização de fontes 

alternativas de energia. 

4. Estudar concessão de benefícios fiscais para 

estabelecimentos comerciais ou industriais que 

fizerem o reuso da água e aproveitamento de 

energia solar, eólica e biogás. 

C
u

rt
o

, 
M

é
d

io
, 
Lo

n
g

o
 P

ra
zo

 5 Garantir a proteção e a 

recuperação das áreas de 

preservação permanente e demais 

áreas com vegetação nativa 

remanescente, bem como investir 

na criação de novas áreas de valor 

ambiental. 

5.1 Recuperar APP de corpos hídricos, principalmente do 

Rio Campo Novo. 

5.2 Recuperar áreas de reserva legal através da 

recomposição florestal; 

5.3 Criar programa para recuperar e monitorar a 

recuperação e preservação das reservas legais, bem 

como auxiliar na promoção de reflorestamento em 

áreas rurais; 
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 Diretrizes Propostas 

5.4 Prover a devida infraestrutura do viveiro municipal 

para plantio de mudas para paisagismo e 

arborização urbana, como também para 

recomposição de mata ciliar e reserva legal; 

 

5.5 Disponibilizar mudas de árvores nativas e orientar o 

plantio nas faixas de preservação desmatadas dos 

rios cujas faixas de preservação permanente 

estiverem degradas; 

5.6 Incentivar a transformação das áreas de mata nativa 

em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 

RPPN, para serem passíveis de recebimento de ICMS 

ecológico; 

5.7 Orientar os proprietários com áreas aptas à 

transformação em RPPN, mediante esclarecimentos 

para obtenção de documentação necessária à sua 

viabilização. 

6 Reduzir riscos 6.1 Reduzir os fatores subjacentes ao risco por meio do 

planejamento do uso e ocupação do solo, e de 

medidas ambientais, sociais e econômicas. 

7 Através da educação ambiental, 

criar uma cultura sustentável. 

7.1 Continuar e ampliar os projetos de educação 

ambiental nas escolas da rede pública e particular, 

através de projetos que contemple tanto atividades 

cognitivas (visitas a locais ambientalmente frágeis) 

como atividades práticas (plantio de árvores, coleta 

de material reciclável etc.); 

7.2 Desenvolver campanhas educativas voltadas à 

redução do desperdício da água potável e 

reciclagem de resíduos sólidos; 

M
é
d

io
 e

 L
o

n
g

o
 P

ra
zo

 8 Propiciar a regeneração do solo, 

água e biota. 

8.1 Criar programas de recuperação de áreas 

degradadas e programas de conservação do solo e 

da água do município; 

8.2 Fiscalizar atividades potencialmente poluidoras no 

entorno de corpos hídricos, a fim de verificar o 

cumprimento da legislação municipal. 

 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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3.1.1. SANEAMENTO BÁSICO 

O conceito de saneamento básico engloba quatro serviços: tratamento e 

abastecimento de água; coleta e tratamento de esgoto; coleta e destinação de resíduos sólidos; 

e sistema de drenagem pluvial. O município de Quedas do Iguaçu conta com o Plano Municipal 

de Saneamento Básico elaborado no ano de 2017, e abrange objetivos e metas para o 

saneamento básico municipal. 

Criar sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, de forma seletiva, com 

objetivo de dirimir o impacto ao meio ambiente pelo acúmulo de resíduos sólidos nos aterros 

sanitários foi a principal proposta para o saneamento básico municipal no PDM anterior. 

Os serviços que integram o saneamento básico interferem no dia a dia dos 

munícipes e impactam diretamente na qualidade de vida. Isso reflete nas contribuições da 

população para a temática elaboradas nas oficinas de leitura comunitária, onde mais da metade 

das propostas geradas sobre resíduos sólidos diziam respeito ao aprimoramento do sistema de 

coleta. 

Relativo ao procedimento a ser adotado com o esgoto municipal, a sugestão 

mais abordada nas propostas populares foi a ampliação do sistema de coleta para os bairros 

periféricos.  

Estas e outras medidas encontram-se incorporadas na Tabela 11: 

Tabela 11 - Diretrizes e propostas para o saneamento básico 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 p
ra

zo
 

9 Ampliar e modernizar 

tecnologicamente o sistema de 

coleta e tratamento do esgoto. 

9.1 Ampliar a rede de coleta de esgoto sanitário, 

buscando atender toda cidade de Quedas do 

Iguaçu; 

9.2 Exigir que novos loteamentos instalem rede de 

esgoto para ser interligada com a rede existente; 

9.3 Garantir distância suficiente – no mínimo 500m – 

entre novos loteamentos residenciais e Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE); 
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 Diretrizes Propostas 

9.4 Criar programas para orientar a construção e 

manutenção de fossas sépticas em locais que 

desproveem de rede coletora de esgoto; 

 

9.5 Fiscalizar e aplicar multa para ligações de esgoto 

sanitário em rede de drenagem. 

10 Garantir tratamento e deposição 

adequada dos resíduos sólidos, 

incentivar e aprimorar a coleta 

seletiva. 

10.1 Revisar o Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), sempre 

que necessário; 

10.2 Aumentar a fiscalização do depósito de lixo em 

vias públicas, lotes vazios e áreas verdes, com 

aplicação de multa estabelecida no Código de 

Posturas; 

10.3 Analisar, por meio de estudo técnico, a melhor 

área para ampliação do aterro sanitário 

municipal; 

10.4 Garantir a reciclagem dos resíduos sólidos da 

construção civil, para evitar a disposição destes 

resíduos em locais inadequados; 

10.5 Realizar programas de educação ambiental para 

incentivar a política dos “3R´s” (Reduzir, Reciclar e 

Reutilizar) de resíduos sólidos em escolas e 

praças públicas, além de utilizar os agentes 

comunitários sociais; 

10.6 Incentivar os catadores autônomos de resíduos a 

se associarem a Associação de Catadores de 

Quedas do Iguaçu; 

10.7 Capacitar os integrantes da associação de 

catadores de materiais recicláveis para trabalhar 

no manejo dos resíduos recicláveis; 

10.8 Implantar coleta seletiva em 100% da área 

urbana; 

10.9 Promover campanhas ambientais para orientar 

os moradores na triagem dos resíduos orgânicos 

e recicláveis. 

11 Garantir política adequada de 

saneamento básico. 

11.1 Avaliar anualmente o PMSB e revisá-los a cada 4 

anos; 

11.2 Revisar e implementar o Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

M
é
d

io
 

P
ra

zo
 12 Incentivar a construção de calçadas 

ecológicas, buscando minimizar o 

impacto nas galerias de drenagem 

pluvial. 

12.1 Estimular a implantação e construção de calçadas 

ecológicas com vista à infiltração de águas 

pluviais e, inclusive, conceder incentivos à 
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 Diretrizes Propostas 

população de baixa renda para a devida 

execução e manutenção/conservação. 

 

13 Garantir o abastecimento de água 

tratada a toda população. 

13.1 Promover a manutenção e monitorar a qualidade 

da água dos poços de abastecimento 

comunitário. 

13.2 Implantar programa e definir metodologia para 

redução de perdas físicas na distribuição de água 

em todo o sistema, e ações para o controle e 

redução de perdas aparentes, com a substituição 

de redes antigas. 

Lo
n

g
o

 p
ra

zo
 

14 Ampliar e desobstruir a rede de 

drenagem. 

14.1 Construir galerias de águas pluviais em 

loteamentos já consolidados; 

14.2 Ampliar a rede coletora de águas pluviais nas vias 

ainda não atendidas da área urbana e nos 

distritos do município, com a construção de 

emissários finais e dissipadores de energia; 

14.3 Realizar manutenção periódica nas galerias 

pluviais e desobstrução dos bueiros; 

14.4 Criar um sistema de contenção de resíduos 

sólidos nos corpos hídricos receptores de águas 

pluviais; 

14.5 Adequar as edificações antigas com a construção 

de sumidouros de águas pluviais. 

15 Erradicar as fossas negras ou 

rudimentares. 

15.1 Realizar levantamento de todas as fossas negras 

ou rudimentares em áreas urbanas a fim de 

advertir os proprietários em situação irregular e 

penalizar aqueles que não adequarem a fossa em 

prazo estabelecido em legislação ambiental 

municipal. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.1.2. CEMITÉRIOS 

A implantação de cemitério, seja em área urbana ou rural, requer a verificação 

das condicionantes ambientais como o tipo do solo, relevo, existência de áreas verdes, corpos 

d’água e das infraestruturas presentes, como zoneamento, as vias existentes e equipamentos 

públicos.  
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Todas as condicionantes devem ser avaliadas e estudadas para melhor 

provisão da implantação do cemitério para não causar danos ambientais e danos à salubridade 

pública.  

Das propostas relativas ao tema cemitérios, e elaboradas no evento 

comunitário, 50% consistiam na intensificação da limpeza destes. 

As diretrizes e propostas estão numeradas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Diretrizes e propostas para os cemitérios. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 P
ra

zo
 

16 Adequar os cemitérios 

municipais. 

16.1 Garantir a limpeza e manutenção dos cemitérios 

municipais; 

16.2 Aumentar a capacidade de suporte do cemitério Bom 

Pastor. 

17 Administrar os cemitérios de 

modo a atender os cidadãos.  

17.1 Implantar serviço funerário municipal; 

17.2 Autorizar e fiscalizar construções funerárias. 

17.3 Elaborar estudo de viabilidade para definir possível 

utilização do espaço destinado ao cemitério central, 

atualmente interditado.  

18 Minimizar o impacto ambiental 

dos cemitérios. 

18.1 Regularizar os cemitérios, com rede de drenagem, 

arborização, pavimentação etc., conforme exigências 

do IAP; 

18.2 Monitorar o solo e os lençóis freáticos próximos aos 

cemitérios, para detectar contaminações. 

M
é
d

io
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19 Garantir o bom estado e a 

salubridade do Cemitério. 

19.1 Prover manutenção das vias internas do cemitério 

Boom Pastor e garantir acessibilidade conforme 

NBR-9050;  

19.2 Monitorar constantemente nos cemitérios possíveis 

focos de insetos transmissores de doenças, através 

da Vigilância Epidemiológica e dos Agentes de 

Controle de Endemias.; 

19.3 Controlar e monitorar a capacidade de atendimento 

às demandas do município. 

Lo
n
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20 Criar normas e legislação 

específica para cemitérios e afins. 

20.1 Implementar normas de criação e operação de 

crematórios; 

20.2Implementar normas para implantação de cemitérios 

verticais; 

20.3Criar legislação para cemitérios particulares. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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3.2. INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

Neste tópico são abordados os temas referentes a infraestrutura viária e de 

distribuição de energia elétrica, aos fatores de urbanização das vias – arborização urbana e 

iluminação pública – e, ainda, mobilidade urbana, que engloba o deslocamento das pessoas na 

cidade nos mais diversos modais de transporte, inclusive a pé. 

3.2.1. ARBORIZAÇÃO URBANA 

O município de Quedas do Iguaçu elaborou o seu Plano Municipal de 

Arborização Urbana em 2016, o qual deve ser revisado, conforme necessidade identificada nas 

leituras técnicas e nas leituras comunitárias. 

As propostas para o tema, coletas junto à comunidade, indicaram a 

necessidade de padronização (50%) e de ampliação (50%) da arborização urbana. 

A Tabela 13 lista as diretrizes e propostas para a arborização urbana em Quedas 

do Iguaçu. 

Tabela 13 - Diretrizes e propostas para a arborização de urbana. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

, 
m
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21 Garantir a gestão adequada da 

arborização urbana em Quedas 

do Iguaçu. 

21.1 Revisar as ações previstas no Plano Municipal de 

Arborização, buscando que a arborização das vias 

urbanas seja feita com espécies adequadas, 

preferencialmente nativas; 

21.2 Capacitar equipe da prefeitura para podas e retiradas 

de árvores; 

21.3 Realizar campanhas de educação ambiental para 

conscientização da população sobre a preservação 

de matas nativas e arborização urbana; 

21.4 Promover o manejo, de forma recorrente, das árvores 

que apresentam risco à segurança pública, com 

substituição por espécies apropriadas que 

minimizem as podas e se adaptem aos equipamentos 

urbanos; 

21.5 Implementar técnicas de plantio para garantir boa 

permeabilidade da água no solo; 
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 Diretrizes Propostas 
 

21.6 Estabelecer gestão eficaz do manejo da arborização 

pública, preferencialmente com a implantação de 

sistema de gestão da arborização que busque 

diminuir o tempo de serviço e os gastos públicos; 

22 Ampliar a arborização urbana do 

município. 

22.1  Incentivar a criação de corredores verdes nas vias, 

quando possível; 

22.2Fiscalizar e aplicar penalidades em casos de podas 

não autorizadas. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.2.2. ILUMINAÇÃO E REDE PÚBLICA DE ENERGIA 

Relativo ao tema, 50% das propostas proveniente da comunidade quedas-

iguaçuense versavam sobre a ampliação da iluminação pública para áreas não contempladas ou 

com iluminação reduzida, e aproximadamente 33% solicitaram a sua melhora e modernização. 

Com isso, a ampliação e modernização, juntamente com outras ações que 

visam a manutenção da qualidade deste setor, encontram-se incorporadas nas diretrizes e 

propostas para a iluminação pública e o abastecimento de energia em Quedas do Iguaçu, 

enumeradas na Tabela 14.  

Tabela 14 - Diretrizes e propostas para a iluminação pública e rede pública de energia. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 p
ra
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23 Garantir que toda a população 

tenha acesso à iluminação 

pública e à energia elétrica. 

23.1 Garantir que todas as vias urbanas, não somente 

na sede municipal, possuam iluminação pública 

instalada e em funcionamento; 

23.2 Garantir que todos os domicílios urbanos e rurais 

continuem sendo atendidos pela rede de energia 

elétrica; 

23.3 Elaborar estudo de viabilidade para implantar rede 

pública de iluminação na Marginal Imbirama, que 

dá acesso ao IFPR; 

23.4 Aprimorar a iluminação 

pública municipal 

23.5 Realizar a poda das árvores, junto à companhia de 

fornecimento de energia, quando estas obstruírem 

a iluminação pública. 

23.6 Implantar sistema de iluminação rebaixado em 

locais muito arborizados ou com maior 

movimentação no período noturno. 
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 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o
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ra
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 24 Buscar economia de energia e de 

recursos financeiros na 

iluminação pública. 

 

24.1 Promover a substituição das luminárias 

convencionais por luminárias tipo LED na 

iluminação pública. 
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 25 Incentivar o uso de fontes de 

energia renováveis e buscar a 

economia de energia nos prédios 

públicos. 

 

25.1 Utilizar nos prédios de administração pública 

lâmpadas LED, painéis solares, ventilação natural, 

entre outros recursos sustentáveis para 

economizar energia elétrica; 

25.2 Elaborar estudo de viabilidade para introduzir 

postes de iluminação solar fotovoltaico nas vias e 

praças. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.2.1. MOBILIDADE URBANA E SISTEMA VIÁRIO 

Quanto à mobilidade urbana e o sistema viário, o município de Quedas do 

Iguaçu desenvolve o Plano de Mobilidade Urbana (2019), o qual traça estratégias e ações mais 

específicas para o tema, entre elas a classificação das vias em locais, coletoras, arteriais e rodovias 

federais, estaduais e municipais.  

Com a elaboração do diagnóstico municipal para a RPDM, se verificou a 

necessidade de atualização da hierarquia viária, onde as principais alterações propostas estão 

listadas na Tabela 15. 

Tabela 15 – Propostas de alteração na hierarquia viária 

 Classificação 2006 Classificação proposta 

PR-484  
Arteriais 

PR-473  

Avenida Ipê Marginal Coletora 

Avenida Pinheirais 
Estruturais 

Arterial 

Rua Laranjeiras Coletora 

Avenida Tarumã 

Via Arterial 

Arterial 

Avenida Pindorama 

Via Coletora 

Rua Seringueira 

Rua Plátano 

Rua Carvalho 

Rua Eucaliptos 
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Rua dos Limoeiros 

Rua Castanheira 

Rua Louro 
Via Local 

Rua das Oliveiras 

Rua Jequitibá 
Via Local Via Coletora 

Rua Baobás 

Trecho da Rua Jacarandá 

Centrais - 

Trecho da Rua Marfim 

Trecho da Rua Quiri 

Trecho da Rua Juazeiro 

Trecho da Avenida Tarumã 

Avenida Imbirama  Coletora 

Demais Vias Locais Locais 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

A mobilidade urbana tem um grande impacto tanto no cotidiano da 

população, influenciando no tempo e na qualidade dos deslocamentos diários, quanto na própria 

dinâmica da cidade, influenciando, dentre outros, no acesso e ocupação de seus espaços.  

A percepção destes impactos é notória por parte dos munícipes de Quedas do 

Iguaçu e, as sugestões mais apontadas nas propostas foram a implantação de ciclovias (21,9%), a 

construção de calçadas (14,6%) e a ampliação de linhas do transporte público (9,7%). 

Tabela 16 - Diretrizes e propostas para a mobilidade urbana e sistema viário. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 P
ra

zo
 

26 Propor investimentos na 

sinalização das vias e no 

fortalecimento da educação no 

trânsito. 

26.1 Elaborar projeto específico de sinalização, horizontal 

e vertical, para otimizar o trânsito da sede; 

26.2 Implantar sinalização para restringir o tráfego de 

caminhões na região central da cidade, e elaborar 

tabela de multas para casos em que não se respeite 

esta sinalização; 

26.3 Elaborar estudo para definir e implementar rotas de 

caminhões, para que esses não passem em vias com 

escolas, creches, hospitais e outros usos conflitantes; 

26.4 Implementar placas de sinalização vertical e redutores 

de velocidade na PR-473 nos locais onde se tem 

acesso à malha urbana; 

26.5 Implantar baias de segurança nos locais de embarque 

e desembarque na zona rural para promover a 

segurança dos usuários do transporte coletivo; 
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 Diretrizes Propostas 

 

27 Assegurar a continuidade do 

sistema viário existente nos 

novos parcelamentos do solo 

no município. 

 

27.1 Garantir que novos loteamentos só sejam aprovados 

quando proverem continuidade às vias existentes e 

em conformidade com a Lei do Sistema Viário. 

28 Garantir formas alternativas de 

deslocamento na cidade. 

28.1 Elaborar estudo para implantação de sistema 

cicloviário eficiente, com o intuito de incentivar o uso 

de bicicletas como meio de transporte por todo o 

município. 

28.2 Elaborar estudo para integrar a ciclovia existente na 

PR-473 com a nova rede cicloviária. 

29 Garantir transporte público 

eficiente e de qualidade à 

população. 

29.1 Elaborar estudo de viabilidade para implantar sistema 

de transporte público coletivo para a população; 

29.2 Elaborar estudo de viabilidade para otimizar as linhas 

de ônibus escolares e atender com maior eficiência a 

população; 

29.3 Elaborar estudo de viabilidade para implantar linhas 

de ônibus que atendam o Parque Aquático e a Vila de 

Salto Osório como forma de incentivar a utilização 

destes locais; 

29.4 Readequar a frota de ônibus para garantir a 

acessibilidade e bem-estar dos usuários; 

29.5 Elaborar estudo de viabilidade para implantação de 

novo terminal urbano, com o intuito de melhorar a 

acessibilidade urbana; 
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30 Fortalecer institucionalmente a 

Secretaria Municipal de Viação 

e Transporte. 

30.1 Elaborar estudo específico para viabilizar a 

contratação de profissionais segundo levantamento 

do departamento municipal;  

30.2 Elaborar estudo específico para adquirir novas 

viaturas, equipamentos em geral e EPI; 

30.3 Promover cursos para a capacitação dos profissionais 

desta Secretaria. 

30.4 Elaborar estudo específico para viabilizar a 

construção, ampliação e reforma da estrutura física da 

secretaria, conforme levantamento realizado pelo 

departamento, com o intuito de promover melhores 

condições de trabalho; 

31 Fixar as condições necessárias 

para que as vias de circulação 

31.1 Elaborar estudo para promover parceria entre 

prefeitura e cidadãos para viabilizar a execução e 

recuperação dos passeios públicos; 
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 Diretrizes Propostas 
 

desempenhem 

adequadamente suas funções. 

31.2 Realizar permanentemente obras de manutenção das 

vias pavimentadas da área urbana, conforme a 

demanda, priorizando as vias de maior fluxo. 

32 Elaborar projetos de 

pavimentação das vias 

públicas, bem como dar 

suporte técnico necessário 

para a execução deste serviço. 

  

32.1 Investir em cursos de capacitação profissional dos 

servidores públicos para melhoria do suporte 

prestado pela prefeitura;  

33 Elaborar projetos com o intuito 

de mitigar os conflitos viários. 

33.1 Elaborar estudo de viabilidade para garantir a 

redução dos conflitos dos seguintes entroncamentos: 

• PR-473 e Rua Laranjeiras; 

• PR-473, PR-484, Avenida Pinheirais e Rua 

Eucaliptos; 

• PR-473 e Rua Acácia; 

• PR-473 e Rua Cedro; 

• PR-473 e Rua Seringueira. 

• Rua Eucaliptos, Rua Alecrim, Rua Laranjeiras e Rua 

Magnólia. 

34 Readequar e construir vias 

urbanas na sede, de modo a 

otimizar a mobilidade urbana. 

 

34.1 Garantir a readequação das seguintes vias: 

• Prolongar a Avenida Marginal Ipê até conectar com 

a Rua Seringueiras. 

• Prever o alargamento da Rua Seringueira da 

Avenida Tarumã até a PR-473. 

• Conectar as Ruas Ébano, Copaíba e Casuarina com 

a Rua Pereiras. 

• Promover a pavimentação da Rua Mamoeiras. 

• Conectar a Rua Marfim com a Rua Mamoeiras. 

• Elaborar estudo de viabilidade para conectar a Rua 

Marfim com a PR-473, através de estrada vicinal. 

• Promover a regularização da Rua Bananeiras. 

• Prever pavimentação asfáltica para o extremo sul da 

Rua das Oliveiras. 

• Prolongar a Rua Hortência e a Travessa Morno até a 

Rua Carvalho. 

• Prolongar a Travessa das Rosas até a Travessa 

Morno. 

• Prever o prolongamento da Travessa dos Cravos até 

a Rua Inajá. 

• Prever o prolongamento da Rua Imbaúba até a Rua 

Canela. 

• Prolongar a Rua Abiu até a Rua Canela. 

• Conectar os dois trechos da Rua Castanheira. 

• Prever o prolongamento da Rua Buriti à norte. 

• Prever o prolongamento das Ruas Cidreira, Roseira 

e Macieira até a Alameda dos Ervais. 



          PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

          QUEDAS DO IGUAÇU - PR  
 

 

 

REVISÃO 2019 – V.3          54 

   

 Diretrizes Propostas 

• Elaborar estudo de viabilidade para prolongamento 

da Travessa Cinamomo até a Rua Nogueira e até a 

Rua dos Angicos. 

• Elaborar estudo de viabilidade de duplicação da 

Marginal Imbirama até a UFPR. 

• Prever o prolongamento das Ruas Aroeira e 

Girassóis até a Rua Caviúna. 

• Prever o prolongamento da Rua Tulipa até a Rua 

Cróton. 

• Prever o prolongamento da Rua Plátano a oeste. 

• Prever o prolongamento da Rua Balsamo até a Rua 

Plátano. 

• Elaborar estudo de viabilidade para regularizar e 

urbanizar a Rua Mamoneiras. 

• Prolongar a Rua Mamoneiras à Marginal Ipê. 

 

 

35 Incentivar o uso de modos de 

transporte sustentáveis e não 

poluentes.  

 

 

 

 

35.1 Incentivar os polos empregadores e terminais 

urbanos a implantar bicicletários e vestiários 

adequados para os funcionários com o intuito de 

estimular o uso da bicicleta. 

35.2 Estimular o uso de combustíveis provenientes de 

fontes limpas e renováveis em veículos motorizados 

Lo
n
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36 Modernizar o transporte 

público municipal 

36.1 Implementar inteligência no transporte público a 

partir da elaboração de aplicativos que dispõem de 

informações sobre linhas de ônibus, localização e 

alternativas de rotas; 

36.2 Elaborar e implementar o bilhete eletrônico, para 

melhorar o sistema de baldeação entre ônibus do 

transporte público; 

Fortalecer o Plano de Mobilidade 

Urbana com base nas 

características locais. 

36.3 Manter o Plano de Mobilidade Urbana atualizado, de 

modo a promover boas condições de deslocamento 

dentro do sistema viário urbano e garantir a 

adequação das vias e do trânsito do município. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

Nos mapas em sequência estão as propostas de hierarquia do sistema viário 

para as áreas urbanas do Município de Quedas do Iguaçu. 

No Mapa 9 definiu-se a proposta para o sistema viário municipal, onde está 

presente uma sugestão para contorno viário na região Oeste do Município, com o objetivo de 

desviar o tráfego de veículos pesados da área central da cidade. 
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3.3. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Inclusos neste item, Desenvolvimento Socioeconômico, estão as diretrizes e 

propostas para economia, habitação e equipamentos e serviços públicos nos setores de saúde, 

assistência social, educação, cultura, esporte e lazer.  

3.3.1. ECONOMIA 

Quedas do Iguaçu, conforme o diagnóstico desenhado na Análise Temática 

Integrada, tem sua base econômica na agropecuária, porém quanto a maior formação de 

volumes financeiros, quando se trata do esforço financeiro produtivo por meio do Valor 

Adicionado Bruto a Preços Básicos, o setor que se destaca é a indústria. 

Consta no PDM anterior, como principais diretrizes para o desenvolvimento 

econômico municipal, a promoção de processos para capacitar técnicos e agricultores, visando a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental; a reestruturação da produção rural, com o intuito 

de diversificar a base produtiva como mecanismo de geração de emprego e renda e a 

estruturação do município para desenvolver políticas e fomentar o desenvolvimento turístico.  

As diretrizes e propostas apresentadas na Tabela 17 visam dar continuidade e 

impulso ao desenvolvimento econômico do Município. Dentre as propostas elaboradas no 

evento comunitário, destacam-se as que fomentam o desenvolvimento rural, como o incentivo à 

produção de produtos orgânicos.  

Tabela 17 - Diretrizes e propostas para o desenvolvimento econômico. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 p
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37 Consolidar a espacialização do 

setor industrial no município, 

disciplinando o uso do solo e 

possíveis expansões. 

37.1 Elaborar estudo de viabilidade para a construção 

de parque industrial; 

37.2 Definir áreas de proteção que evitem o conflito 

entre áreas industriais e de proteção ambiental. 

38 Implementar políticas e garantir 

o fortalecimento do setor de 

comércio do município. 

38.1 Capacitar os cidadãos em gestão 

empreendedora e profissional; 

38.2 Incentivar o desenvolvimento do artesanato e 

gastronomia local; 
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 Diretrizes Propostas 
C
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38.3 Promover cursos de qualificação profissional 

para jovens, com o objetivo de inseri-los no 

mercado de trabalho; 

38.4 Modernizar o processo de abertura de novas 

empresas no município; 

38.5 Capacitar, em parceria com o SEBRAE, os micros 

e pequenos empresários com cursos e palestras 

para qualificação. 

39 Promover maior atuação do 

governo local na atração de 

empreendimentos e captação 

de novos investimentos. 

39.1 Promover incentivos à implantação de indústrias 

e agroindústrias, através de benefícios como 

adequação de tributos municipais; 

39.2 Valorizar os produtos e empreendimentos locais, 

para estimular o crescimento das empresas e 

atrair novos empresários; 

39.3 Incentivar a criação de oportunidades de 

emprego no município. 

40 Fomentar o turismo em Quedas 

do Iguaçu 

40.1 Elaborar levantamento de pontos turísticos 

municipais. 

40.2 Estudar a viabilidade de implementar centro de 

informações turísticas na região central da 

cidade. 

40.3 Fomentar o turismo ecológico através das trilhas 

existentes em todo o Município. 

40.4 Incentivar o uso do Parque Aquático entre os 

municípios limítrofes 
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41 Fortalecer institucionalmente a 

Secretaria de Indústria e 

Comércio. 

41.1 Estudar a viabilidade de construir uma sala de 

reuniões e uma sala de estudos econômicos. 

41.2 Estudar a viabilidade, respeitando os limites da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e real necessidade 

de contratação de servidores para a Secretaria de 

Indústria e Comércio, alterando a Estrutura 

Organizacional Administrativa e o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários; 

42 Promover eventos 

intermunicipais. 

42.1 Promover eventos sobre cidades inteligentes 

para buscar soluções e ideias inovadoras para o 

município. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.3.1. HABITAÇÃO 

Intrinsecamente ligada ao planejamento urbano, a política habitacional do 

município deve estar alinhada com o PDM, o qual deve conferir respostas aos problemas 
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municipais relacionados à habitação, promovendo a qualidade de vida dos munícipes e a 

sustentabilidade ao lidar com a variável da questão social. 

Como apontado no diagnóstico desta RPDM de Quedas do Iguaçu, a 

atualização dos dados das condições fundiárias do município é fundamental para nortear as 

decisões dos gestores públicos na área habitacional, portanto, este fato se traduz em diretriz para 

a temática. 

O déficit habitacional levantado no diagnóstico também motivou a elaboração 

de diretrizes e propostas para a habitação em Quedas do Iguaçu, as quais encontram-se expostas 

na Tabela 18, que incorpora, ainda, sugestões advindas das oficinas comunitárias. 

 

Tabela 18 - Diretrizes e propostas para a habitação. 

 Diretrizes Propostas 

C
u
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43 Elaborar política de habitação 

municipal. 

43.1 Atualizar e implantar o Plano Local de Habitação 

de Interesse Social (PLHIS); 

43.2 Instituir zonas urbanas especiais de interesse 

social (ZEIS); 

43.3 Assegurar a participação popular nos projetos e 

planos urbanos. 

44 Garantir o direito à moradia digna 

e à terra urbana. 

44.1 Construção de casas populares para pessoas de 

baixa renda; 

44.2 Implantar novos projetos de habitação de 

interesse social, em conjunto com ações que 

facilitem a aquisição da moradia, visando reduzir 

o déficit habitacional de Quedas do Iguaçu; 

44.3 Aprovar projetos de novos loteamentos e novas 

unidades habitacionais somente se estiverem de 

acordo com a legislação municipal, e garantirem 

o acesso à infraestrutura urbana, equipamentos e 

serviços públicos. 
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45 Implementar programas de apoio 

à construção habitacional para 

famílias de baixa renda. 

45.1 Subsidiar a construção de moradias para famílias 

que possuam terreno ou a substituição das 

unidades habitacionais construídas de forma 

precária que não possibilitam ampliação ou 

reforma; 

45.2 Dar suporte técnico às iniciativas individuais ou 

coletivas da população para produzir ou 
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 Diretrizes Propostas 

melhorar sua habitação através da parceria 

científica entre prefeitura e instituições de ensino 

superior. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.3.1. SAÚDE 

A sugestão mais abordada junto à comunidade de Quedas do Iguaçu, 

relacionada ao tema da saúde, foi a ampliação do atendimento com a implantação de novos 

equipamentos públicos de saúde e a contratação de novos profissionais, representando cerca de 

70% dos participantes. 

As diretrizes e propostas para melhorar as questões de saúde no município, 

também foram subsidiadas pelas reuniões realizadas com a ETM e representantes dos Conselhos 

Municipais, e foi constatado a necessidade de elaborar estratégias para melhorar a efetividade 

dos equipamentos do setor, conforme demonstra a Tabela 19. 

Tabela 19 - Diretrizes e propostas para a saúde. 

 Diretrizes Propostas 
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u
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46 Reformar, ampliar ou construir 

equipamentos e serviços da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

46.1 Adequar a estrutura física dos equipamentos 

públicos de saúde, de acordo com a necessidade. 

46.2 Construir Hospital Municipal, em terreno próprio 

e em localização privilegiada. 

46.3 Reformar ou construir um novo prédio para a 

Secretaria de Saúde. 

46.4 Construir um espaço próprio para o NASF. 

47 Fortalecer institucionalmente a 

Secretaria de Saúde, em especial 

do setor relacionado aos serviços 

de Atenção Básica. 

47.1 Manter adequado o quadro de funcionários ao 

atendimento da demanda local, para tanto 

estudar periodicamente a viabilidade de 

contratação, respeitando os limites da LRF, de 

servidores para a SMS – como agentes 

comunitários de saúde, auxiliar de saúde bucal, 

enfermeiros, médicos, entre outros – alterando a 

Estrutura Organizacional Administrativa e o 

PCCS, caso seja avaliada a necessidade; 

47.2 Adquirir veículos que atendam às necessidades 

do setor de saúde conforme a necessidade, como 

ambulância, veículos populares e tipo van etc. 
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 Diretrizes Propostas 

 47.3 Buscar recursos para construção do CAPS; 

C
u
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48 Utilizar da tecnologia para dar 

agilidade ao setor de saúde. 

48.1 Modernizar tecnologicamente o setor de saúde; 

48.2 Buscar soluções tecnológicas que possa agilizar 

os processos realizados pelo setor de saúde, 

como prontuário eletrônico, integração do banco 

de dados de todas unidades de saúde, 

agendamento de consulta informatizado, entre 

outras; 

48.3 Implantar sistema para o paciente acompanhar 

data de consultas e exames online. 

49 Ampliar e melhorar o acesso aos 

serviços da Atenção 

Especializada. 

49.1 Aumentar parcerias com Programas de 

atendimento a doenças de alta complexidade; 

49.2 Aumentar a quantidade de leitos hospitalares; 

49.3 Investir em tecnologia e em equipamentos 

modernos para a Atenção Especializada; 

49.4 Garantir a disponibilidade de médicos 

especialistas e outros profissionais da saúde, a 

fim de ofertar com qualidade e eficiência o 

atendimento especializado à população. 

M
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50 Buscar formas de fortalecer 

institucionalmente o setor de 

saúde municipal 

 

50.1 Elaborar estudo de viabilidade para concluir as 

obras do Hospital de Lata. 
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n
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51 Garantir recursos financeiros para 

a continuidade e melhoria dos 

serviços prestados pela saúde 

pública. 

51.1 Manter todos os equipamentos públicos de 

saúde com mobiliário, material, equipamentos 

adequados para o uso. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.3.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O resultado das atividades elaboradas junto à comunidade, demonstrou que a 

maior parte, aproximadamente 57%, das propostas para o tema da assistência social consistiam 

em ampliar o atendimento psicológicos para crianças e jovens nas escolas públicas. 

Apesar de a assistência social em Quedas do Iguaçu possuir 6 equipamentos 

de assistência social, os diagnósticos apontaram a necessidade de readequações e melhorias a 
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fim de suprir a demanda atual e futura, visando o fortalecimento da Política de Assistência Social 

do Município.  

A Tabela 20 apresenta as propostas e diretrizes geradas a partir dos eventos 

realizados com a equipe técnica municipal, conselhos e comunidade. 

Tabela 20 - Diretrizes e propostas para a assistência social. 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o
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52 Atender a população que se 

encontra em situação de 

vulnerabilidade social. 

52.1 Elaborar programa educacional sobre situações 

de risco e/ou vulnerabilidade social a ser 

implementado nas escolas; 

52.2 Incentivar de maneira continuada projetos 

culturais voltados a crianças e adolescentes em 

situação de risco e/ou vulnerabilidade social; 

52.3 Elaborar política específica de acolhimento e 

ressocialização de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social; 

53 Garantir a execução do PMAS 

2018-2021. 

53.1 Executar as ações estabelecidas no Plano 

Municipal de Assistência Social 2018-2021. 
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54 Fortalecimento institucional da 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social, aprimorando a 

eficiência, a gestão e o 

planejamento do setor. 

54.1 Ampliar o número de servidores da Secretaria de 

Assistência Social, visando cumprir a NOB-RH 

SUAS e suprir a demanda de atendimento da 

população local, respeitando os limites da LRF, 

alterando a Estrutura Organizacional 

Administrativa e o PCCS, caso seja avaliada a 

necessidade; 

54.2 Monitorar e avaliar periodicamente o PMAS; 

54.3 Realizar capacitação permanente dos 

Conselheiros Municipais da SMAS; 

54.4 Realizar reuniões com a sociedade civil para 

disponibilização de informações sobre o 

processo de concessão dos benefícios e 

programas socioassistenciais; 

54.5 Estudar a viabilidade de construir espaço 

destinados ao grupo Alcoólicos Anônimos – A.A. 

55 Assegurar instalações físicas e 

equipamentos apropriados para 

o exercício das atividades de 

assistência social. 

55.1 Adequar os edifícios públicos para atenderem a 

NBR-9050 de forma a incluir acessibilidade para 

todos os locais de assistência social. 
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 Diretrizes Propostas 

M
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56 Prestar assistência às famílias dos 

associados e cooperados da 

ASSOAM de Quedas do Iguaçu. 

56.1 Realizar parceria entre a SMAS e o departamento 

demeio ambiente para acompanhar e auxiliar às 

famílias dos catadores associados e cooperados 

que trabalham na Cooperativa de Trabalho, 

Coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais 

Recicláveis. 

57 Garantir a manutenção do 

Programas de assistência social 

do município. 

57.1 Aumentar o apoio financeiro aos programas 

sociais. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.3.1. EDUCAÇÃO 

O PDM de 2006 previa, para o tema, ampliar o acesso à educação formal, 

priorizando a população jovem e adulta, promover a educação na área rural do município e 

promover a educação profissionalizante como forma de incentivar novas tecnologias e 

produtivos aos cidadãos. 

O diagnóstico realizado sobre a área educacional de Quedas do Iguaçu 

identificou que atualmente há excesso de equipamentos públicos voltados para a educação no 

Município, o que gera despesas e reduz a qualidade de atendimento destes locais.  

Para definir as diretrizes e propostas, apresentados na Tabela 21, deve-se 

avaliar o crescimento populacional estimado, para que a demanda futura seja atendida e o 

sistema educacional de Quedas do Iguaçu se desenvolva de maneira adequada. 

Além da projeção de crescimento e do diagnóstico realizado, a participação da 

população nas oficinas comunitárias também é considerada, e o aperfeiçoamento do sistema de 

ensino e o investimento na educação pública foram os temas mais considerados nas diretrizes e 

propostas para a educação. 

O Plano Municipal de Educação – PME 2015-2025 –, o qual traça metas e 

estratégias para a educação e se constitui como o principal instrumento de planejamento da área 

no município, também serviu de subsídio para esta RPDM. 
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Tabela 21 - Diretrizes e propostas para a educação. 

 Diretrizes Propostas 
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58 Promover incentivos a programas 

que tenham o intuito de 

desenvolver a educação no 

Município 

58.1 Incentivar desenvolvimento do INSTITUTO 

MAXIMILIAN JÚNIOR com o intuito de promover 

a educação de crianças e adolescentes. 

59 Garantir a execução do PME 

2015-2025 

59.1 Atingir as metas elencadas no PME 2015-2025, 

implementando as estratégias estabelecidas. 

60 Promover iniciativas e programas 

para erradicação do 

analfabetismo no município. 

60.1 Fomentar o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que assegurem a alfabetização 

para todos; 

60.2 Criar convênios para capacitar jovens e adultos, 

inseri-los no mercado de trabalho, e estabelecer 

políticas para permanência dos alunos do EJA e 

continuar com a disponibilidade do mesmo em 

todas as séries; 

60.3 Assegurar a alfabetização para alunos com 

deficiência, de acordo com sua especificidade. 

61 Adequar os equipamentos 

públicos de educação. 

61.1 Ampliar a Secretaria de Educação com sala de 

reuniões, oficinas, almoxarifado e banheiros; 

61.2 Reformar e ampliar as escolas municipais e CMEI, 

de acordo com a demanda e a NBR-9050; 

61.3 Analisar, por meio de estudo técnico, a 

nuclearização das escolas municipais, de modo a 

otimizar os prédios públicos municipais. 

62 Manter atualizada as informações 

sobre o quadro de funcionários, 

para facilitar a identificação da 

demanda e agilizar o processo de 

novas contratações. 

62.1 Realizar anualmente o planejamento do quadro 

dos funcionários; 

62.2 Manter o levantamento dos funcionários que 

irão se aposentar e contratar novos funcionários 

conforme a demanda; 

63 Promover o Plano Diretor 

Municipal na Educação Básica. 

63.1 Implementar o tema do planejamento urbano, 

em especial o Plano Diretor Municipal, nos 

currículos da Educação Básica, buscando formar 

cidadãos com participação ativa no 

planejamento e desenvolvimento municipal. 

64 Assegurar assistência em saúde 

para os servidores da Educação. 

64.1 Implementar programa de saúde para os 

servidores da Educação. 
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65 Promover a modernização da 

secretaria de educação. 

65.1 Aprimorar as SISGET, objetivando a eficiência do 

transporte escolar; 

65.2 Prover Internet em todos os computadores dos 

órgãos da Secretaria de Educação; 
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 Diretrizes Propostas 

 

66 Garantir a melhoria dos serviços 

prestados pela educação pública. 

66.1 Manter parcerias com instituições de ensino 

superior, Associação de ensino, MEC e grupos de 

apoio pedagógicos, para o desenvolvimento do 

programa de formação continuada, visando a 

melhoria do desempenho dos profissionais do 

magistério, bem como dos demais profissionais 

da educação; 

66.2 Ampliar e equipar continuamente, as bibliotecas 

das escolas municipais com literatura adequada, 

objetivando proporcionar aos educandos, o 

acesso a uma literatura própria para a idade em 

que se encontram. 

66.3 Revisar o Plano Municipal de Educação 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

3.3.1. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Dentre as propostas, elaboradas pela comunidade, voltadas ao tema cultura, 

destacam-se aquelas que contemplaram a implantação de novos equipamentos culturais no 

município, representando cerca de 37%, e a valorização e investimento na área (25%). 

Quanto ao setor de esporte e lazer, as propostas mais elencadas se referiam à 

manutenção das praças públicas, à realização de mais eventos municipais e à ampliação de 

espaços públicos para lazer, cada um com cerca de 21% das solicitações. Outro ponto recorrente 

foi a demanda por novos equipamentos públicos de esporte (16,6%). 

O objetivo das diretrizes e propostas para a cultura, esporte e lazer em Quedas 

do Iguaçu, Tabela 22, é fortalecer a política municipal e garantir a todos os munícipes o acesso 

aos serviços. Estas foram subsidiadas pelo diagnóstico promovido pelas leituras técnicas e 

comunitárias, além de incorporarem as sugestões da população para a temática, elaboradas nas 

oficinas comunitárias. 
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Tabela 22 - Diretrizes e propostas para a cultura, esporte e lazer. 

 Diretrizes Propostas 
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67 Garantir as boas condições dos 

espaços de cultura, esporte e 

lazer existentes. 

67.1 Reformar o ginásio de esportes Tarumã. 

67.2 Elaborar estudo de viabilidade para ampliar as 

estruturas do Ginásio Iguaçu. 

67.3 Revitalizar o Parque Aquático Municipal 

(Prainha). 

67.4 Reformar a estrutura dos equipamentos 

esportivos quando for necessário; 

67.5 Prever manutenção frequente nas praças e 

parques municipais; 

67.6 Garantir a arborização adequada nas praças e 

parques, a fim de melhorar o sombreamento e o 

microclima. 

68 Promover o fortalecimento 

institucional da Secretaria de 

Cultura e Esporte. 

68.1 Garantir dotação orçamentária adequada para a 

Secretaria de Cultura e Esporte; 

68.2 Adequar o quadro de funcionários da Secretaria 

de Cultura e Esporte à demanda, respeitando os 

limites da LRF, e, caso seja necessário, alterando 

a Estrutura Organizacional Administrativa e o 

PCCS. 

68.3 Promover a modernização do setor; 

69 Fomentar os programas de 

cultura local. 

69.1 Manter e ampliar os festivais tradicionais no 

Município; 

69.2 Incentivar e divulgar os grupos folclóricos e 

tradicionais; 

69.3 Promover políticas de valorização dos artistas 

locais, investindo na formação e qualificação na 

área cultural; 

69.4 Fomentar programações culturais; 

69.5 Fomentar festivais estudantis; 

69.6 Valorizar a cultura dos colonizadores poloneses. 

69.7 Buscar incentivos por meio de convênios 

estaduais para estimular o desenvolvimento da 

Banda Muncipal. 



          PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

          QUEDAS DO IGUAÇU - PR  
 

 

 

REVISÃO 2019 – V.3          68 

   

 Diretrizes Propostas 

 

70 Apoiar a formação de grupos 

culturais nas áreas de teatro, 

dança e música, para que tenha 

representação do município em 

eventos da região. 

70.1 Estimular a produção artístico-cultural, em 

articulação com a iniciativa privada, divulgando 

programas de benefício e incentivos para os 

produtores concorrerem a cotas para a 

realização de seus projetos ou para a 

manutenção de ações já em andamento; 

70.2 Promover programa de incentivos à produção 

artesanal/artística, mediante orientação para a 

instalação de pequenas unidades produtoras em 

áreas alvos de revitalização econômica e social e 

isenções fiscais ou apoio logístico. 
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71 Assegurar a boa condição dos 

edifícios utilizados para a 

promoção da cultura no 

Município. 

71.1 Promover a manutenção constante dos prédios 

existentes; 

71.2 Garantir que todos os edifícios do setor sejam 

acessíveis, conforme NBR-9050. 

72 Ampliar a oferta de 

equipamentos e atividades de 

esporte e lazer. 

72.1 Incentivar ações gratuitas em espaços públicos; 

72.2 Incentivar as práticas esportivas na rede 

municipal de ensino, tanto em horário de aula 

quanto nos contraturnos. 
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73 Manter ou promover políticas e 

ações de incentivo ao esporte e 

ao lazer. 

73.1 Realizar o acompanhamento esportivo para 

atletas de alto desempenho; 

74 Fomentar o uso da bicicleta para 

esporte, lazer e como meio de 

transporte nos deslocamentos 

diários. 

74.1 Utilizar pavimentação apropriada em ciclovias; 

74.2 Ampliar sistema cicloviário; 

74.3 Integrar sistema cicloviário ao transporte 

público. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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4. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO PARTICIPATIVA 

Com o objetivo de acompanhar e implementar as diretrizes e propostas 

estabelecidas no PDM, faz-se necessária a organização das instituições governamentais que 

promovam o desenvolvimento institucional, fomentada pelos instrumentos de democratização 

da gestão urbana e baseada nos princípios fundamentais da Constituição Federal e do Estatuto 

da Cidade. 

4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FÍSICA DA ADMINISTRAÇÃO 

Considerando os apontamentos da Secretaria de Administração e que o PDM 

deve nortear os próximos 10 anos, há a necessidade de se reestruturar o quadro de funcionários 

de alguns departamentos e a estrutura física de alguns edifícios e instalações. 

Tabela 23 - Diretrizes e propostas para a adequação da administração municipal 

 Diretrizes Propostas 
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75 Promover a modernização 

administrativa. 

75.1 Adquirir equipamentos de informática e 

softwares para suprir a demanda da Secretaria da 

Administração. 

76 Manter a conservação dos 

edifícios públicos. 

76.1 Realizar a manutenção periódica dos prédios 

públicos, observando a NBR-9050. 
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77 Garantir o bom funcionamento 

da administração municipal 

através de seus recursos 

humanos. 

77.1 Realizar estudo de viabilidade de contratação de 

servidores municipais para todos os órgãos da 

administração municipal. Sempre mantendo o 

índice de gastos com pessoal abaixo do limite 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

e de acordo com as funções estabelecidas na 

Estrutura Organizacional Administrativa e no 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários – sendo que 

estes dois instrumentos podem ser revistos após 

estudo específico que comprove a necessidade 

da alteração. 

77.2 Adquirir mobiliário, equipamentos, máquinas e 

veículos, visando suprir ou minimizar as 

necessidades estruturais e tecnológicas do Poder 

Público Municipal para a execução de ações para 

o bom desempenho dos serviços prestados à 

população. 

78 Adequar a estrutura 

organizacional do município de 

78.1 Criar o Departamento de Habitação para a 

secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação; 
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acordo com as reais 

necessidades. 

78.2 Promover cursos para a capacitação dos 

profissionais da Secretaria de Obras. 

78.3 Criar o departamento de trânsito para a 

secretaria dos Transportes. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 

4.2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

A administração pública, em função de suas competências e responsabilidades 

sociais, deve organizar e manter atualizado o acervo de informações sobre o município. O 

conteúdo dessa base de dados é utilizado constantemente tanto nos serviços internos, 

subsidiando a elaboração das políticas públicas e a tomada de decisões, quanto no atendimento 

às solicitações externas. 

O Executivo deverá manter um Sistema de Informações para o planejamento e 

gestão municipal. 

O Sistema tem como objetivo fornecer informações para planejamento, 

monitoramento, implementação e avaliação das políticas urbanas, subsidiando a tomada de 

decisões na gestão do PDM e na implementação do Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Esta é uma ferramenta de informática que permite integrar bases de dados de origem distintas 

sobre uma base cartográfica digitalizada. 

Alguns sistemas de informações geográficas oferecem ótimas ferramentas de 

apoio à decisão com custo de treinamento e aquisição bastante acessível, favorecendo a 

implantação em pequenos e médios municípios com a vantagem de terem maiores 

oportunidades de disciplinar adequadamente o uso do território seja pelo baixo grau de 

urbanização como menores conflitos e demandas menos complexas. 
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Tabela 24 - Diretrizes e propostas para sistema de informações 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

 p
ra

zo
 

79 Implementar e realizar a 

manutenção de Sistema de 

Planejamento Integrado. 

79.1 Garantir, por meio de ações administrativas e 

institucionais, a participação de todas as 

secretarias, departamentos, divisões municipais e 

órgãos atuantes no Município em todos os 

processos decisórios e de formulação de 

estratégias para o desenvolvimento municipal; 

C
u

rt
o

 p
ra

zo
 

79.2 Garantir a atualização da base de dados 

municipal e disponibilizá-la à população e às 

Secretarias Municipais através da 

implementação do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG); 

79.3 Capacitar profissionais dos departamentos e 

divisões municipais na execução do SIG, para 

que possam realizar e padronizar os 

procedimentos administrativos. 

80 Modernizar tecnologicamente a 

Prefeitura Municipal de Quedas 

do Iguaçu 

80.1 Implantar infraestrutura de Dados Espaciais da 

Prefeitura de Quedas do Iguaçu, criando políticas 

e padrões de coleta, armazenamento, 

manipulação, análise e compartilhamento de 

dados geoespaciais referentes ao território do 

município. 

80.2 Padronizar a cartografia por meio do 

desenvolvimento do Banco de Dados 

Geoespaciais, para consolidar em um ambiente 

único de armazenamento, manipulação e análise 

da geoinformação. 

80.3 Credenciar e preparar o Município de Quedas do 

Iguaçu para desenvolver e disponibilizar 

soluções tecnológicas voltadas para plataforma 

de Cidades Inteligentes – “Smart City” e 

aplicações em dispositivos mobiles para as ações 

de fiscalização da prefeitura e para os processos 

de gestão colaborativa para os cidadãos. 

80.4 Desenvolver aplicações WEB para transformar o 

Cadastro Técnico Municipal em um Cadastro 

Técnico Multifinalitário com múltiplas utilizações, 

principalmente ao planejamento urbano e 

gestão territorial. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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4.3. GESTÃO PARTICIPATIVA 

Um dos princípios norteadores da Política Urbana Nacional, estabelecida no 

Estatuto da Cidade, é a gestão democrática e participativa. O Estatuto da Cidade instituiu 

processos de gestão democrática e participativa na cidade, possibilitando aos cidadãos 

participarem na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

relacionados ao desenvolvimento urbano. 

O PDM anterior (2006) apresentou, como diretriz principal, promover a 

organização e mobilização comunitária para o exercício pleno da cidadania e da responsabilidade 

social e instituir e consolidar instâncias de participação dos diversos segmentos da sociedade na 

formulação e acompanhamento das políticas públicas municipais, com caráter propositivo, 

fiscalizatório ou deliberativo. 

É importante que os poderes executivo e legislativo fortaleçam a participação 

dos mais diversos setores da sociedade nas tomadas de decisão, em especial nas que dizem 

respeito sobre o desenvolvimento urbano e socioeconômico do município. 

Tabela 25 - Diretrizes e propostas para gestão participativa 

 Diretrizes Propostas 

C
u

rt
o

, 
m

é
d

io
 e

 l
o

n
g

o
 p

ra
zo

 

81 Incentivar e fortalecer a gestão 

democrática. 

81.1 Organizar debates, palestras, audiências, 

consultas públicas e conferências para executar 

o Plano Diretor Municipal, incentivando o 

processo participativo e iniciativas populares de 

projetos de lei; 

81.2 Garantir a participação de todas as secretarias 

municipais, órgãos estaduais atuantes no 

município e a população nos processos 

decisórios e de formação de estratégias para o 

desenvolvimento municipal, implicando 

eficiência ao evitar duplicidade de projetos e 

análises. 

82 Promover a participação do 

Conselho Municipal de 

Desenvolvimento no 

acompanhamento e 

implementação do PDM. 

82.1 Incentivar a participação do conselho para o 

atendimento dos objetivos e diretrizes do PDM, 

bem como encaminhamento e execução das 

ações e projetos elencados no Plano; 

82.2 Executar os Instrumentos do Estatuto da Cidade, 

como a aplicação das diretrizes do PDM, junto 

ao Conselho. 
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 Diretrizes Propostas 

83 Articular governo, sociedade civil, 

entidades e outros órgãos não 

governamentais. 

83.1 Adotar estratégias para a ampla divulgação e 

disponibilização do PDM aprovado, junto à 

população, utilizando-se dos meios de 

comunicação locais (site oficial do município ou 

exclusivo para o PDM) tornando claros e 

conhecidos os objetivos e metas que levaram o 

município a adotar o novo conjunto de diretrizes, 

leis e projetos prioritários para investimentos e 

quais as relações do PDM aprovado com o dia a 

dia das pessoas físicas e jurídicas do município. 

83.2 Realizar eventos para a popularização do PDM 

aprovado e disponibilizá-lo para os segmentos 

organizados da sociedade civil, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Civil e Militar e para 

arquitetos, engenheiros, contadores e corretores 

de imóveis, entre outros profissionais que atuam 

no município. 

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preceito básico, aplicado ao presente estudo, a relação direta entre as 

diferentes tipologias de uso do solo, tendo em vista a existência e a qualidade das estruturas 

urbanas e sanitárias, e a qualidade dos recursos hídricos. Nesse sentido, qualquer diretriz que 

pretenda orientar intervenções promovidas neste território prevê o aumento do percentual de 

áreas vegetadas e a qualificação das áreas urbanas, assim como a regularização de atividades 

econômicas desenvolvidas.  

A Fase III – Diretrizes e Propostas da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Quedas do Iguaçu têm como objetivo formular estratégias para melhorias no desenvolvimento 

municipal, com base na realidade local e em estudos, planos e políticas correlatas. 

As estratégias propostas consideram aspectos de cunho técnico e institucional, 

voltados para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços ofertados aos munícipes. Além 

de ações específicas, voltadas para a ampliação do atendimento, otimização e melhoria dos 

serviços prestados. 

Com uma gestão articulada e bem planejada, é possível estabelecer resultados 

efetivos que transformam o desenvolvimento local e, consequentemente, impactam na qualidade 

de vida da população e presume um crescimento sustentável e progressivo.  

As diretrizes e propostas estão embasadas no diagnóstico da Análise Temática 

Integrada (Fase II), nas visitas técnicas realizadas pela Equipe Técnica da DRZ, na leitura 

comunitária extraída das atividades de participação popular (Audiências Públicas, Oficinas 

Comunitárias e Questionários aplicados) e nas reuniões com a ETM e representantes de cada 

departamento. 

O resultado desta fase baliza a elaboração da próxima etapa: Fase IV – Plano 

de Ação e Investimentos e Institucionalização do Plano Diretor, que compõe a revisão da 

legislação básica do município.  
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ANEXO I – LEITURA COMUNITÁRIA: PROPOSTAS  

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR – 01.08.2019 

ARBORIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Melhorar as bases de arborização 
Ter mais psicólogas para atender em escolas, e para 

jovens 

Deixar as árvores crescer 
Colocada de uma pscicóloga em escolas públicas e 

municipais 

Centro de exposição. Arborização deste local com 

incremento para de uma área de apresentações e locais 

para caminhada 

Mais profissionais na área da psicologia nas escolas, 

municipais, estaduais e federais 

Melhor distribuição da arborização Contratação de psicólogos para as escolas 

Calçadas melhores nos canteiros Casa para idosos 

CALÇADAS incentivo para abertura de associações 

Fazer asfaltos e calçadas com acesso para deficientes 

físicos 

Palestras que buscam diminuir alguns problemas atuais 

com gravidez na adolescência 

Rampa nas calçadas Canis para cachorros de rua 

Ruas que facilitam as pessoas com necessidades 

especiais 
CEMITÉRIO 

Criação de calçadas para um incremento da imagem 

urbana 

Maior higienização nos cemitérios, principalmente o do 

centro / limpeza nos cemitérios 

Mais e melhores calçadas Novos cemitérios 

Calçadas em todas as ruas Segurança nos cemitérios 

Mais calçadas em bairros mais pobres da cidade COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EMPREGO 

COLETA DE LIXO Trazer novas empresas para aumentar o emprego 

Melhorar a distribuição de lixeiras para coleta de lixo e 

meio ambiente 

Aumentar os fatores atrativos para empresas externas, 

gerando assim, novas possibilidades de emprego 

implantar um sistema que funcione, quanto ao 

recolhimento do lixo 

Centro de exposição. Abertura dos barracões à 

atividades comerciais. 

Mais lixeiras Contratação de empresas de fora 

Melhorar a coleta de lixo Parques industriais 

Mais garis Feira semanal com produtos caseiros 

Limpeza do terminal Normalizar a lei do menor aprendiz 

Varrer as folhas Reorganização dos parques industriais já existentes 

CULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL 

Criar um cinema, com o intuito de aproximar jovens e 

criar um pensamento crítico Incentivar a produção de produtos orgânicos 

Maior valorização da cultura regional envolvendo os 

colonizadores (Poloneses) Melhorar as estradas na zona rural 

Maior envolvimento da prefeitura em eventos sociais Valorizar e dar assistência aos produtores 

Mais investimento em atividades culturais e esportivas - 

promoção e apoio a artista e atletas 

Promover mais feiras de agricultores. Valorizando 

atividades rurais diminuindo os preços e valorizando o 

comércio. 

Ideia de anfiteatro - apresentações ao ar livre DRENAGEM 

Melhoria na estética Mais bueiros pela cidade 

Prestação de contas sobre o uso de locais destinados 

para estes fins Limpeza dos bueiros 

Criação de espaços destinados para feiras de vendas de 

pequenos produtores e para a apresentação livre de 

artistas em locais públicos (ex. anfiteatro) 

EDUCAÇÃO 

ESGOTO Incentivo de instituições privadas no setor educacional 

Maior supervisão de áreas onde nascentes e efluentes se 

encontram 
Melhorar o ensino primário das escolas 
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Realizar o fechamento de áreas onde o sistema de 

esgoto se encontra exposto Melhora do ensino primário em escolas públicas 

Implantar saneamento básico, em regiões mais afastadas 

do centro Reforma das escolas 

Melhor cuidado com saneamento básico Cursos de línguas grátis 

Mais acessibilidade ao sistema de esgoto em bairros 

como Pindorama 
Criação e divulgação de uma nova biblioteca 

ESPORTE E LAZER 
Melhoria em incentivo na educação pública, levando em 

questão o desenvolvimento de ideias 

Construção de novos locais eu possibilitam a realização 

de diversos esportes Melhoria das estruturas públicas educacionais 

Parque de Exposições: transformação para outros 

objetivos: Lazer público por exemplo. 

Escolas mais voltadas a atividades práticas em ambiente 

aberto 

Lazer em espaços públicos - espaços mais estruturados 

e mais seguros 
Melhoramento do curriculo dos docentes 

Mais apoio da prefeitura na realização de eventos 

esportivos municipais. E também ter uma maior 

divulgação e estímulo. 

Adaptação para alunos especiais nas escolas (Estrutural e 

profissional) 

Construção de quadras poliesportivas abertas a 

população 

Ampliar vagas nas creches. Ex: Pequeno Príncipe, perto 

das fábricas 

Quadras de vôlei Educação sexual 

Mesas de tênis de mesa HABITAÇÃO 

Disponibilizar tabuleiros de xadrez Novos loteamentos 

Eventos familiares ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Volta da Expo Quedas Iluminação na marginal IPIRANGA para acesso ao IFPR 

Mais frequência do Cine Quedas 

Colocar iluminação pública na rua Imbirama e no resto 

da cidade 

Parques de diversos 

Realização da troca das lâmpadas, para que haja uma 

economia maior e também uma segurança maior 

Falta de eventos em Quedas Melhor iluminação pública 

Melhorar o Tarumã 

Melhoramento da iluminação em novos bairros e lugares 

rurais. E manutenção mensal nos bairros 

Criar um espaço de convívio. Ex: Um lago, um parque. Mais iluminação 

Projetos de incentivo a novos esportes Novos postes pela cidade 

MEIO AMBIENTE Luzes brancas 

Plantar mais árvores Manutenção em postes de luz 

Criação de um projeto envolvendo a população com o 

meio ambiente 

Iluminação pública em todos os bairros - especialmente 

nas periferias 

Incentivar o turismo Energia solar na praça da Bíblia (região) 

Canalizar os rios pequenos MOBILIDADE URBANA 

Instituições que incentivem o cuidado com o meio 

ambiente 

Criação de calçadas e pavimento entre o IFPR QI e o 

perímetro urbano, facilitando a locomoção de 

estudantes, docentes e a comunidade em geral. 

PRAÇAS E PARQUES Conectar todas as escolas com calçadas e ciclovias 

Reformas de praças públicas para lazer Ciclovia: Evitar acidentes 

Melhor monitoramento e manutenção (estrutural e 

ambiental) 

Ciclovias - Trevo até o IFPR e trevo até o cemitério 

(fábricas) 

Manutenção das praças Concessão de linha de transporte (pago) 

Cuidado/restauração de patrimônios públicos SAÚDE 

Manutenção das praças Mais médicos, e qualidade na saúde pública 

Colocada de guardas no período noturno nas praças da 

cidade 

Mais hospitais/ postos de atendimentos, principalmente 

em bairros, com atendimento mais dinâmico e 
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organizado - existem espaços públicos não utilizados 

que podem ser transformados para este fim. 

Limpeza das praças Novos médicos 

Manutenção dos parquinhos Mais profissionais para a população 

Elaboração de um parque com espaço comercial, cultural 

e de lazer 

Comprar mais equipamentos médicos, para melhorar a 

condição de saúde em nosso município 

SEGURANÇA Equipamentos novos e melhores nos hospitais 

Implementar uma delegacia da mulher, para a segurança Mais macas 

DIAGNÓSTICO - Policiamento insuficiente Hospitais que tratem problemas específicos 

Câmera de segurança em espaços públicos Palestras sobre primeiros socorros 

Aumentar a segurança nas ruas, com mais policiais Mais medicamentos nos postos de saúde 

Segurança em toda cidade (em especial nas praças) Áreas para fumantes 

Incentivo na iniciativa privada para segurança dos bairros Dentista e pscicologos de graça 

Melhor sinalização em áreas onde construções civis se 

encontram 

Melhoria do atendimento público. Reformular o sistema 

de atendimentos para que o acúmulo de pessoas que 

esperam pelo atendimento médico seja menor. 

SISTEMA VIÁRIO Melhor distribuição de postos de saúde 

DIAGNÓSTICO - Calçada, ciclovia e asfalto não 

terminados 

Criar um espaço maior ou uma estrutura maior para 

atender mais pessoas 

Ampliação de asfalto em bairros e ruas principais Mais postos de saúde 

Calçamento ou asfalto nos novos loteamentos Construção de um novo local para atendimento 

Abertura de linhas de ônibus TRÂNSITO 

Manutenção Tirar algumas rotatórias, está errado diante da lei 

Melhora na estrada (caminho) para o IFPR Ciclovias criar 

Pavimentação (melhoria) Áreas de estacionamentos 

TRANSPORTE COLETIVO Ciclovia (em especial na rua que vem para o IFPR) 

Horário - menor intervalo de tempo entre as linhas (1h) 

(ônibus) até mesmo em horários noturnos. -> 

Principalmente para os bairros distantes do centro (falta 

de motoristas) 

Mais ciclovias, pois ajudaria na estimulação do esporte 

"ciclismo" e também na segurança do pedestre e do 

próprio ciclista. 

Transporte público, para locomoção entre barros Mais ciclovias 

Criação de um itinerário público que ligue os bairros e o 

hospital Criação de ciclovias 

Melhora no transporte coletivo - maior fluxo de ônibus 

em intervalos de tempo menores durante o dia Ciclovias que passem por toda a cidade 

Transporte público (melhoria) Sinalização (em especial nas rotatórias) 

Transporte em fins de semana para o Salto Osório (Lazer) Mais e melhores asfaltos 

TURISMO 
Sinalização das ruas – Quebra-molas, aviso para 

caminhões etc. 

Melhorar o Salto Osório Mais e melhores asfaltos 

OBRAS Asfaltos mais largos 

Término de reformas públicas Melhora da sinalização pública 

Transformação do Clube (restauração)  

 




