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INTRODUÇÃO 

“Por definição, o Plano Diretor Municipal constitui um instrumento de planejamento 

urbano e municipal indispensável e permanente à determinação das intervenções a 

serem executadas pelo poder público municipal, de maneira coordenada e 

articulada. Deve permitir a indução de um processo de planejamento contínuo que 

vise à ampliação dos benefícios sociais, à redução de desigualdades, à garantia de 

oferta de serviços e equipamentos urbanos, bem como à redução dos custos 

operacionais e de investimentos, como também à garantia da propriedade. Deve 

também atender às exigências fundamentais de ordenamento das cidades, para que 

se cumpra a sua função social.” (STCP Engenharia, 2007) 

Este documento apresenta o diagnóstico da realidade de Quitandinha para a revisão do Plano 

Diretor Municipal de 2007 e a elaboração do primeiro Plano de Mobilidade, conforme metodologia 

sistêmica descrita no Produto 01: Plano de Trabalho. Seu conteúdo busca identificar e analisar os 

principais aspectos da realidade municipal de Quitandinha segundo suas dimensões ambiental, 

sócioespacial, socioeconômica, de mobilidade, de infraestrutura e serviços públicos, considerando os 

rebatimentos no território e na sua gestão.  

As análises contidas nesse documento têm como objetivo principal, portanto, a composição do 

cenário atual do Município para cada dimensão temática, nas seguintes escalas: 

� Escala Regional: consiste na integração regional, considerando o território do Município e 

sua relação com a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e com seus municípios limítrofes; 

� Escala Municipal: abrange o território do Município e as inter-relações entre sede urbana, 

área industrial e comunidades rurais; 

� Escala Urbana: trata da sede urbana de Quitandinha. 

O presente relatório está dividido em 8 capítulos que tratam das análises temáticas, além dos 

anexos e do referencial teórico e de pesquisa, estando a primeira parte (Capítulo 1) voltada para a 

escala do contexto regional ao qual se insere o município de Quitandinha. 

Os capítulos seguintes (Capítulos 2-6) discorrem sobre a situação atual e as transformações 

ocorridas na realidade municipal após a elaboração do Plano Diretor de 2007, considerando cada uma 

das dimensões temáticas, para as quais foram incorporados dados secundários obtidos em órgãos 

oficias e junto a Prefeitura Municipal, informações advindas dos levantamentos de campo, além de 

dados e considerações provenientes de reuniões técnicas, eventos públicos participativos e demais 

contribuições da sociedade civil, realizadas entre os meses de janeiro e maio de 2018.  

Tais análises temáticas conformam a “Leitura Técnica e Comunitária”, através da integração das 

análises técnicas temáticas aos resultados de eventos participativos e da visão dos principais atores 

municipais, sintetizados na forma de potencialidades e deficiências para cada dimensão ao final de 

cada capítulo. 

No Capítulo 7 consta a avaliação do Plano Diretor vigente, considerando seu arcabouço legal, 

suas diretrizes, ações e respectivos efeitos na realidade municipal, através da análise da efetividade e 

adequação de suas propostas. Como conclusão é apresentada uma síntese das principais questões por 

eixos temáticos no Capítulo 8, a qual deverá subsidiar a elaboração dos cenários tendencial e desejável 

para o Município para os próximos 10 anos - objeto da próxima etapa de trabalho dos Planos 

Integrados de Quitandinha, a ser apresentada no Produto 04 - Diretrizes e Propostas.  
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1. EIXO REGIONAL 

A análise dos aspectos regionais corresponde à leitura de temas pertinentes à revisão do Plano 

Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade vistos sob o ponto de vista externo ao território 

municipal.  O presente capítulo objetiva, portanto, compreender as dinâmicas territoriais, as relações 

socioeconômicas intermunicipais e as tendências de desenvolvimento da região ao qual se insere 

Quitandinha, permitindo a articulação das propostas dos planos em elaboração às políticas regionais, 

aproveitando possíveis vantagens competitivas, programas e projetos que aportem na região.  

Neste capítulo procurou-se reconhecer o papel de Quitandinha em seu contexto regional, 

identificando e caracterizando sua relação com municípios lindeiros e com aqueles pertencentes a sua 

região. O conteúdo apresentado busca subsidiar a formulação de estratégias de organização territorial 

e o estabelecimento de prioridades de ação para os próximos 10 anos, levando-se em consideração 

fatores do ambiente externo que podem facilitar (oportunidades) ou comprometer (ameaças) o 

desenvolvimento futuro do Município. 

 

1.1. Contexto Regional Metropolitano e Redes de Influência 

Quitandinha é um dos 29 municípios que compõe a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 

desde 1995, estando distante a 71km da Capital e com extensão territorial de 447km² (COMEC; ITCG).  

Os 6 municípios lindeiros à Quitandinha também integram a RMC: Lapa e Contenda (ao norte), 

Mandirituba e Agudos do Sul (a leste), e Campo do Tenente e Piên (ao sul). Quitandinha também 

integra a Microrregião de Rio Negro, junto de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Piên, Rio Negro e 

Tijucas do Sul (Mapa 1). 

Segundo estudos quanto à rede urbana nacional (IBGE, 2013), a Região Urbana de Articulação 

Imediata de Curitiba reúne em seus municípios aqueles que compõem a Região Metropolitana (RMC), 

com exceção dos 3 inseridos mais recentemente: Campo do Tenente, Piên e Rio Negro. Tais municípios 

relacionam-se em primeira instância a cidades do estado de Santa Catarina (Mafra e São Bento do Sul). 

Os demais municípios vizinhos à Quitandinha mantêm relações de interdependência direta com a 

Capital, sendo classificados hierarquicamente como centros locais1 (IBGE, 2007-2013). 

Nos últimos 10 anos, a relação de Quitandinha com o município-polo da região se manteve 

tênue, conforme constatado pelo relatório técnico do Plano Diretor (2007)2, sendo integrante do 

terceiro anel periférico da RMC (IPARDES).  

Conforme FIRKOWSKI & MOURA (2014), frente à heterogeneidade das relações intermunicipais 

na RM de Curitiba, Quitandinha é classificado como sendo de muito baixa integração com a dinâmica 

                                                           

 

1 Conforme estudos do REGIC quanto à hierarquia dos centros urbanos, os centros locais são as cidades cuja centralidade e 
atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes, tal qual é classificado o município 
de Quitandinha. (IBGE - 2007) 
2 STCP Engenharia. Análise Temática Integrada. Plano Diretor Municipal de Uso e Ocupação do Solo de Quitandinha, 2007. 
Volume 01. 
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da metrópole (conforme indica a figura a seguir), juntamente de municípios como Cerro Azul, Agudos 

do Sul, Tijucas do Sul, Adrianópolis e Doutor Ulysses. 

Figura 1: Níveis de integração à dinâmica da metropolização brasileira - RM de Curitiba (2010). 

 

Fonte: FIRKOWSKI & MOURA (2014) - Observatório das Metrópoles (2013). Elaboração: IPARDES. 
(ACP: Área de Concentração de População da RM de Curitiba). 

Os movimentos pendulares3, isto é, os deslocamentos da população para trabalho e/ou estudo 

para municípios que não os de residência, têm relevante importância como referenciais com relação à 

extensão do fenômeno urbano no território.  Estudos do IPARDES (2010) classificam Quitandinha como 

baixo evasor de fluxos, ou seja, é um município que registra números pouco expressivos de entradas e 

saídas diariamente, bem como de baixa intensidade de deslocamentos pendulares com o restante da 

RM de Curitiba.  

Dados metropolitanos registraram um total de 426.342 pessoas em deslocamento diário para 

outro município com foco em trabalho e/ou estudo em 2010 - correspondendo a 15,9% do total da 

                                                           

 

3 Segundo CINTRA, DELGADO e MOURA (2012): “(...) o conhecimento deste tipo de movimento é fundamental para identificar 
os distintos papéis desempenhados pelos municípios, seja na concentração de atividades geradoras de opções de trabalho 
ou na oferta mais qualificada de serviços de educação, seja pela condição de cidade-dormitório aos trabalhadores em outro 
município. É fundamental também para caracterizar os processos de expansão territorial de centros e de aglomerações 
urbanas, bem como a configuração de subcentralidades.” (2012, pg. 1) 
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população da RMC. Deste montante, a evasão diária de Quitandinha foi de apenas 986 pessoas ao dia, 

correspondendo a menos de 1% do total dos deslocamentos diários metropolitanos.  

Os fluxos diários exclusivos entre Quitandinha e Curitiba corresponderam a 66% destes 986 

deslocamentos registrados em 2010, isto é, registrou-se um total de 503 pessoas em fluxo diário de 

Quitandinha à Curitiba (sendo 83 para estudos e 420 para trabalho) e outras 150 pessoas em fluxo de 

Curitiba à Quitandinha (63 para estudo e 87 para trabalho).  

Considerando os fluxos diários apenas em função do trabalho, conforme dados censitários de 

2010, das 7.571 pessoas ocupadas de Quitandinha, 84,3% trabalhava e residia no próprio município e 

13,6% trabalhava fora do município de residência (correspondendo a 1.030 pessoas) e 162 pessoas 

que trabalhavam em mais de uma localidade da região (2,14% do total de pessoas ocupadas).  

A inserção de Quitandinha na RMC possibilita aos quitandinhenses usufruir das funções urbanas 

de alta especialização disponíveis em Curitiba. Além dos fluxos com a Capital, o registro dos 

deslocamentos entre outros municípios em 2010 (IBGE) permite o reconhecimento de uma rede de 

trocas intermunicipais em menor escala, porém relevante para o contexto regional de Quitandinha. 

Tal rede é constituída pelo próprio Município, Piên, Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Mandirituba e 

Fazenda Rio Grande. Esse sistema é determinado pela acessibilidade das rodovias que atravessam os 

municípios citados: Rodovia Régis Bittencourt (BR-116)4 e rodovias estaduais PR-511, PR-419 e PR-281. 

Se considerada a rede intermunicipal relacionada aos serviços públicos de saúde, por meio de 

convênio com o Consórcio Metropolitano de Saúde (COMESP) Quitandinha presta apoio ambulatorial 

para Campo do Tenente e realiza encaminhamentos de casos com maior complexidade para Campo 

Largo. Habitantes de Mandirituba e Contenda também recorrem aos postos de saúde rurais de 

Quitandinha, nesse caso sem relação com as ações advindas do COMESP.  

Considerando as características de Quitandinha - essencialmente rural e de pequeno porte5 -, 

pode-se incluir à análise do grau de dependência de outros municípios próximos, a quantidade de 

agências e correspondentes bancários existentes em território municipal. Atualmente, há 4 agências 

bancárias e outros 13 correspondentes em área urbana e rural. (BACEN, 2018) 

Com relação aos processos migratórios ocorridos entre períodos censitários, pode-se inferir que 

estes foram de suma importância para a formação e desenvolvimento do município de Quitandinha. 

No entanto, considerando o incremento populacional nos últimos anos, os dados indicam que a 

migração, sobretudo a oriunda de outros estados brasileiros, tem desempenhado um papel pouco 

significativo para a dinâmica populacional recente de Quitandinha.  

Se analisada a última década censitária (2000-2010), mesmo com o considerável incremento de 

residentes oriundos de outros estados do país, que passou de 428 residentes em 2000, para 831 em 

2010, Quitandinha possui de fato uma dinâmica populacional restrita ao contexto de seu próprio 

Estado e municípios componentes de sua região. Analisada as dinâmicas mais recentes (após 2010), 

percebe-se, contudo, uma demanda por chácaras de lazer em Quitandinha pela população curitibana 

                                                           

 

4 Conforme caracterização técnica e funcional do sistema viário metropolitano, a rodovia federal BR-116 é uma via expressa 
no trecho entre a interseção entre o Contorno Sul/Contorno Leste e o limite de Quitandinha (em direção ao estado de Santa 
Catarina). Para mais informações sobre o sistema viário municipal vide Capítulo 05. 
5 Segundo o IBGE (2010), municípios com menos de 20 mil habitantes são de pequeno porte. 
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em idade de aposentadoria, o que influencia a dinâmica populacional na área rural. Esta população é 

uma flutuante e não permanece em Quitandinha. 

Segundo dados censitários (2010), a maioria dos residentes nasceu no próprio município, 

totalizando 73,18% da população. Entre os demais, destacam-se aqueles que migraram de outros 

municípios paranaenses (como é o caso dos munícipes advindos de Mandirituba), totalizando 3.753 

residentes (22%) e os advindos de outros estados da Região Sul (3,2% da população). Dentre os sulistas, 

9,6% eram naturais de Santa Catarina (415 residentes) e 3,1% do Rio Grande do Sul (134 residentes). 

As baixas taxas de atração e de repulsão de Quitandinha corroboram com a limitada integração 

municipal ao sistema de transporte público metropolitano (RIT - Rede Integrada de Transporte), tal 

qual ocorre nos demais municípios mais distantes do polo de Curitiba, como Cerro Azul, Agudos do Sul, 

Tijucas do Sul, Adrianópolis, Doutor Ulysses, Lapa e Tunas do Paraná. Quitandinha, uma vez inserida 

na RM de Curitiba, dispõe de uma linha de transporte público coletivo integrada fisicamente, porém, 

não tarifariamente com o sistema: Linha G11 -Pinheirinho/ Quitandinha6. Essa linha está sob gestão da 

COMEC, com operação diária efetuada de Curitiba, passando pelos municípios de Fazenda Rio Grande, 

Mandirituba até Quitandinha. 

 

1.2. Características Socioeconômicas Regionais 

Conforme apresentado pelo Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC (PDI - COMEC, 2006), 

Quitandinha apresenta uma dinâmica demográfica distinta dos demais municípios metropolitanos, 

com taxas de crescimento populacional inferiores às da população brasileira, registrando 1,13% a.a., 

conforme comparativo entre 2000 e 20107.  

Quitandinha compõe um conjunto de municípios que, apesar de integrarem a RMC, possuíam 

taxas de urbanização inferiores a 35% em 2010, sendo de caráter eminentemente rural, tal como 

Adrianópolis, Doutor Ulysses, Cerro Azul, Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná (ao norte do núcleo 

urbano central - NUC) e Agudos do Sul, Mandirituba, e Tijucas do Sul (ao sul do NUC). São municípios 

que detêm áreas urbanas de pequeno porte, isoladas e separadas por extensas áreas rurais, 

esparsamente ocupadas. 

Quitandinha integra a Região Rural da Capital de Ponta Grossa, distinta da Região Rural da RM 

de Curitiba, conforme identificado pelo Projeto Regiões Rurais8 (IBGE, 2015), que trata da divisão 

regional brasileira a partir da dinâmica geográfica traçada pela produção agroindustrial no território 

nacional.  

A tabela a seguir compila os dados populacionais censitários (2000-2010) dos municípios 

lindeiros à Quitandinha, bem como de outros municípios que integram a RMC e possuem 

                                                           

 

6 Demais informações e análises com relação às redes de transporte público coletivo metropolitana e municipal constam no 
Capítulo 05 deste relatório. 
7  Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) demonstram que no período de 2000 a 2010 a taxa de 
crescimento populacional da RMC foi de 1,38% ao ano. Este índice está acima da média nacional de 1,22% ao ano. 
8 O Projeto Regiões Rurais (IBGE, 2015) subdivide o país em regiões rurais segundo aspectos multidimensionais, considerando 
fluxos no território, ocupação, produção agroindustrial e áreas de preservação e conservação. 
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características semelhantes com Quitandinha com relação ao grau de urbanização (inferior a 50%), à 

baixa integração ao contexto metropolitano, e cujas populações censitárias e projetadas estão na faixa 

entre os 10 mil e 20 mil habitantes. Os dados de Bocaiúva do Sul, Cerro Azul e Tijucas do Sul, devido a 

tais características demográficas semelhantes à Quitandinha, - além da relação mantida com o 

município-polo -, serão incorporados às análises e tabelas na sequência. 

Tabela 1: Nível de integração à RMC, população (2000-2010), urbanização (2010) e projeção populacional 

(2017-2030). 

Municípios (RMC) 
Nível de 

Integração 
(RMC) 

População Censitária Grau de 
Urbanização 

(2010) 

População Projetada 

2000 2010 2018 2028 2030 

Municípios Vizinhos à Quitandinha 

Agudos do Sul  Muito Baixo 7.221 8.270 34% 9.412 10.437 10.611 

Campo do Tenente  Baixo 6.335 7.125 59% 8.009 8.649 8.745 

Contenda  Baixo 13.241 15.891 58% 18.511 20.897 21.311 

Lapa  Médio 41.939 44.932 61% 47.958 48.780 48.726 

Mandirituba  Baixo 17.540 22.220 33% 27.188 32.710 33.781 

Piên  Baixo 9.798 11.236 40% 12.725 13.872 14.046 

Bocaiúva do Sul  Baixo 9.050 10.987 47% 13.088 15.311 15.734 

Cerro Azul  Muito Baixo 16.352 16.938 28% 17.646 17.662 17.609 

Tijucas do Sul  Muito Baixo 12.260 14.537 16% 16.633 18.499 18.826 

Quitandinha Muito Baixo 15.272 17.089 29% 18.939 20.320 20.533 

Curitiba  Polo RMC 1.587.315 1.751.907 100% 1.900.264 1.970.588 1.976.237 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2000-2010) e Estimativa populacional (2017); IPARDES (Projeção Populacional 
2017-2040). 

O gráfico compila os dados da tabela anterior e evidencia a relação entre os dados da população 

municipal total e o grau de urbanização dos municípios integrantes à RM de Curitiba. 

Gráfico 1: População censitária (2000-2010) e grau de urbanização (2010). 

 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2000-2010). 
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Com relação ao panorama de desenvolvimento humano municipal, é importante destacar que, 

de acordo com dados do PNUD (2013) apresentados na tabela a seguir, a variação dos IDH-M entre 

2000 e 2010 foi bastante positiva para o conjunto dos municípios da RMC - acompanhando a melhora 

generalizada do Estado do Paraná.  

Dentro desse contexto, Quitandinha está entre os municípios que mais elevaram sua posição na 

escala de classificação, cujo índice passou de 0,563 (em 2000) para 0,680 (em 2010), alcançando a 

categoria de município com médio desenvolvimento humano. A evolução para essa nova categoria, 

porém, ainda o mantém abaixo do índice estadual e da média da RM de Curitiba - ambos categorizados 

como de alto desenvolvimento humano. 

O incremento do IDH-M quitandinhense no período 2000-2010 foi obtido com uma taxa de 

crescimento de 20,78%. O hiato de desenvolvimento humano (distância entre o IDHM municipal e o 

limite máximo do índice) foi reduzido, portanto, em 73,23% entre 2000 e 2010. Nesse período, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,182), 

seguida por Longevidade e por Renda. (PNUD, 2013) 

Dentre os demais municípios analisados, o índice com maior deficiência é o da Educação. Apesar 

da melhora generalizada do índice entre 2000-2010, 7 (sete) entre os 10 (dez) municípios indicados 

enfrentam problemáticas de acesso ao ensino, estando classificados como de baixo desenvolvimento. 

Esse comparativo indica que o município Quitandinha, dentro do conjunto de semelhantes, se destaca 

positivamente com relação a essa questão. 

Tabela 2: IDHM dos municípios vizinhos e com características semelhantes à Quitandinha (RMC). 

Espacialidades 
IDHM IDHM - Renda 

IDHM - 
Longevidade 

IDHM - Educação 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Municípios 
Vizinhos 

Agudos do Sul 0,513 0,660 0,584 0,671 0,704 0,790 0,329 0,543 

Campo do Tenente 0,550 0,686 0,574 0,661 0,737 0,806 0,393 0,606 

Contenda 0,601 0,681 0,633 0,697 0,768 0,816 0,447 0,555 

Lapa 0,614 0,706 0,655 0,696 0,769 0,848 0,459 0,595 

Mandirituba 0,568 0,655 0,650 0,677 0,765 0,807 0,368 0,515 

Piên 0,578 0,694 0,646 0,677 0,731 0,802 0,409 0,616 

Outros 
Municípios 
Semelhantes 

Bocaiúva do Sul 0,523 0,640 0,618 0,679 0,723 0,816 0,321 0,473 

Cerro Azul 0,450 0,573 0,550 0,604 0,748 0,797 0,222 0,391 

Tijucas do Sul 0,502 0,636 0,599 0,679 0,703 0,792 0,300 0,479 

Quitandinha 0,563 0,680 0,595 0,648 0,712 0,806 0,421 0,603 

RM Curitiba 0,698 0,783 0,759 0,803 0,793 0,853 0,565 0,701 

Paraná 0,650 0,749 0,704 0,757 0,747 0,830 0,522 0,668 

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano (2013).  
NOTA: Índices superiores a 0,800 = muito alto desenvolvimento humano; índices entre 0,700 e 0,799 = alto desenvolvimento humano; 
índices entre 0,600 e 0,699 = médio desenvolvimento humano; índices entre 0,500 e 0,599 = baixo desenvolvimento humano; índices 
inferiores a 0,500 = muito baixo desenvolvimento humano. 

Conforme a análise comparativa entre os municípios da tabela, o IDHM-Longevidade também 

merece destaque para a evolução social de Quitandinha entre 2000-2010, alcançando neste aspecto, 
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o índice muito alto de desenvolvimento humano - semelhante aos demais municípios metropolitanos 

e de seu entorno.  

De fato, conforme dados censitários, Quitandinha apresentou um acréscimo considerável de sua 

população idosa entre 2000-2010: a taxa de envelhecimento 9  passou de 5,73% para 8,10% da 

população total - percentual superior ao de todos os municípios analisados anteriormente. A 

expectativa de vida ao nascer, outro fator que contribui para a evolução do índice, cresceu de 67,7 

anos (2000) para 73,4 anos (2010), também com a maior variação dentre as localidades analisadas. 

 

1.3. Uso e Ocupação do Solo Regional 

A posição geográfica de Quitandinha insere o município em uma situação de privilégio devido à 

presença da rodovia federal BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt) interceptando toda a sua extensão 

territorial no sentido leste-oeste. Essa via expressa (segundo hierarquia viária metropolitana), permite 

acessos à Mandirituba, Fazenda Rio Grande e Curitiba (direção leste) e à Rio Negro e Mafra no estado 

de Santa Catarina (na direção sudoeste), além de compor um dos principais corredores nacionais, que 

integra o Mercosul.  

No sentido norte-sul, a partir da sede urbana, Quitandinha tem acesso à Contenda, Balsa Nova, 

Araucária e Campo Largo pela rodovia estadual PR-511. Conforme já mencionado, há uma rede de 

fluxos e trocas regionais possibilitada pela rodovia federal em conjunto com as rodovias estaduais PR-

281 (que cruza o extremo sul do Município) e a PR-419 (que interliga BR-116 e PR-281, apesar de não 

incidir no território de Quitandinha).  

Com relação à gestão dos usos e da ocupação do solo, em escala regional, cabe a consideração 

das Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público da Região Metropolitana de Curitiba.  

No macrozoneamento municipal vigente de Quitandinha, a Macrozona da Área do Manancial, 

conforme regulamentada pela Lei do Plano Diretor, deve abranger a delimitação da Áreas de Interesse 

de Mananciais Metropolitanos. Atualmente, tais áreas estão demarcadas pelo Decreto Estadual Nº 

4.435/2016. As áreas de interesse de manancial em Quitandinha correspondem à área de proteção da 

bacia do Baixo Rio da Várzea (porção leste municipal), que abarca também parte dos municípios de 

Mandirituba e Tijucas do Sul, e a área de interesse da bacia do Rio do Poço, ao norte de Quitandinha, 

conforme figura a seguir. 

A finalidade da delimitação dessas áreas é facilitar a implementação da estratégia de gestão de 

mananciais da metrópole, permitindo o controle dos usos e da ocupação do solo para garantir as 

condições de qualidade da água compatíveis com o abastecimento público da região (art. 3).  

Segundo artigo 6 do Decreto, todos os projetos de parcelamento e ocupação do solo dos imóveis 

situados nas Áreas de Interesse de Mananciais da RMC deverão atender ao disposto na Lei Estadual 

Nº 12.248/1998, que trata do Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais, da legislação 

complementar, além de dispor sobre os requisitos e parâmetros de uso e ocupação dessas áreas. 

                                                           

 

9 Taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 
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Em Quitandinha, conforme Decreto, além da demarcação das áreas de interesse e de proteção 

das bacias, são também indicados 3 pontos de captação superficial, componentes de diferentes bacias 

de interesse de abastecimento metropolitano: 1 (um) sobre o Rio da Várzea (ao sul da área urbana) e 

2 (dois) na divisa com a Lapa, entre o Rio da Estiva e Ribeirão Claro, e no Rio do Poço (Figura 2). 

Figura 2: Macrozoneamento Municipal de Quitandinha e Áreas de Interesse de Mananciais Metropolitanos. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2007); Decreto Estadual Nº 4.435/2016. 

Na oportunidade de atualização dos planos metropolitanos às demandas futuras da região e sua 

adequação ao Estatuto da Metrópole (ainda sem previsão de execução), é prevista a revisão das áreas 

de interesse de manancial e a compatibilização de estudos de abastecimento da COMEC e SANEPAR.  

A análise quanto aos aspectos ambientais e de saneamento é apresentada nos Capítulos 2 e 6 

deste relatório, respectivamente. 
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1.4. Síntese do Eixo Regional: Análise SWOT 

Conforme já indicado pelo relatório do Plano Diretor Municipal (STCP, 2007), a inserção de 

Quitandinha no contexto metropolitano, considerando seu baixo volume demográfico, baixo grau de 

urbanização e sua localização distante e não contígua à Curitiba, indica uma escassa participação do 

Município nas decisões, proposições e estudos de caráter regional. É uma situação que se manteve 

presente, mesmo após os 10 anos de vigência do Plano Diretor Municipal. Não há, portanto, interações 

relevantes com o núcleo urbanizado contíguo (NUC) e a metrópole, se observadas as dinâmicas rural, 

urbana e social existentes em Quitandinha.  

No entanto, tal panorama não deve simplificar a participação de Quitandinha nas discussões de 

caráter regional. Sua integração institucional à RMC permite a obtenção de determinadas vantagens 

possibilitadas pelo contexto metropolitano, como a possibilidade de pleitear convênios interessantes. 

Sobretudo se for aproveitada sua integração à ASSOMEC (Associação dos Municípios da RMC), um 

fórum político para debates em torno da necessidade de criação de medidas compensatórias e 

promocionais para municípios metropolitanos com menor capacidade de investimento. Além disso, 

decisões regionais quanto às áreas de interesse de mananciais metropolitanos futuros, junto à 

SANEPAR e COMEC; a participação em programas de desenvolvimento turístico, rural e econômico; os 

procedimentos legais de licenciamento ambiental e urbanístico; dentre outras questões também 

relevantes para o desenvolvimento municipal, são apenas alguns dos temas que devem compor a 

agenda metropolitana de Quitandinha. 

A seguir é apresentado o quadro síntese do contexto regional de Quitandinha, organizado 

conforme uma matriz SWOT10, a qual compila forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do cenário 

atual de Quitandinha. 

  

                                                           

 

10 SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças) e Weaknesses (Fraquezas), considerando o contexto interno ao 
Município, e Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), relativos ao contexto externo ao Município. 
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Quadro 1: Síntese dos aspectos do Eixo Regional de Quitandinha. 

Oportunidades Ameaças 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

e
rn

o
 

� Inserção formal de Quitandinha na RMC pode 

garantir apoio de órgãos da administração 

pública metropolitana e estadual. 

� Quitandinha compõe uma rede de trocas 

intermunicipais de pequena escala com Piên, 

Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Mandirituba e 

Fazenda Rio Grande. 

� Deslocamentos diários com Curitiba 

representam 66% do total de viagens 

intrametropolitanas diárias de Quitandinha 

(2010). 

� Proposta de integração tarifária de Quitandinha 

e Mandirituba à RIT, a partir do Terminal de 

Fazenda Rio Grande, com o intuito de diminuir o 

custo da operação; tempo de deslocamento; e 

custo tarifário do serviço metropolitano ao 

usuário do transporte. 

� Integração à ASSOMEC: fórum político para 

criação de medidas compensatórias e 

promocionais para municípios metropolitanos 

com menor capacidade de investimento. 

� Áreas de Interesse de Mananciais Futuros de 

Abastecimento Metropolitano em Quitandinha: 

possibilidade de ganho com ICMS Ecológico. 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

e
rn

o
 

� Proposta de integração tarifária das linhas de 

transporte metropolitano de Quitandinha e 

Mandirituba à RIT, temporariamente suspensa 

e sem prazo de retomada. 

� O Município integra o 3º anel periférico da 

RMC e desempenha muito baixa integração 

com a dinâmica do restante da metrópole. 

� Distante de outros municípios metropolitanos, 

tais como Araucária, São José dos Pinhais e 

Campo Largo, que poderiam ofertar emprego. 

� Baixa evasão de fluxos populacionais diários: 

representa menos de 1% dos deslocamentos 

intrametropolitanos. 

� Proposta de integração tarifária de 

Quitandinha e Mandirituba à RIT não 

efetivada e ainda, questiona-se a estrutura 

do Terminal de Fazenda Rio Grande, a 

facilidade e tempo de deslocamento à 

metrópole e a economia tarifária ao usuário. 

� Áreas de Interesse de Mananciais Futuros: 

indicam a necessidade de maior participação 

do Município nas decisões relacionadas junto 

à SANEPAR e COMEC; e regulamentação 

quanto ao uso e ocupação da área. 

Potencialidades / Forças Deficiências / Fraquezas 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

� Localização municipal privilegiada: presença da 

BR-116, com acesso à Mandirituba, Fazenda Rio 

Grande, Curitiba e Estado de Santa Catarina, além 

de compor um dos principais corredores 

nacionais, que integra o Mercosul.  

� Proximidade de Curitiba permite usufruir das 

especialidades oferecidas pela Capital. 

� Articulação para enfrentar problemas comuns à 

região sul da RMC e promover o crescimento 

integrado regional, otimizando recursos para 

contratação de consultoria, cadastros, 

mapeamentos. 

� Condições de oferecer produtos diferenciados 

para o mercado da RMC. 

� Participa do Consórcio Metropolitano de Saúde 

(COMESP): Quitandinha presta apoio ambulatorial 

para Campo do Tenente, Contenda e Mandirituba, 

e realiza encaminhamentos de casos com maior 

complexidade para Campo Largo e Curitiba.  

� Quitandinha obteve médio índice de 

desenvolvimento humano, registrando grande 

evolução (2000-2010), com destaque para IDH-

Longevidade e progresso do IDH-Educação. 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

� Baixa representatividade municipal nas 

decisões metropolitanas e baixa inserção em 

programas desenvolvidos pelos órgãos 

metropolitano e regionais. 

� Baixa densidade demográfica e grau de 

urbanização inferior a 50%, com dependência 

de outros municípios com relação a 

especialidades e serviços mais complexos. 

� Falta de estrutura para o planejamento 

municipal e baixa capacidade de gestão urbana 

para exercer a competência municipal 

constitucional. 

� Mobilização social limitada a Conselhos 

obrigatórios para o recebimento de recursos 

como Saúde e Educação - não tem Conselho de 

Habitação, por exemplo. 

� Capacidade de planejamento deve ser 

ampliada por meio de instrumentos de 

integração microrregional, consórcios, 

associações e fóruns microrregionais. 

� Apesar da melhora generalizada do IDHM-M 

(2000-2010), o município ainda está abaixo dos 

índices estadual e da média da RMC. 

Elaboração: FUNPAR (2018).   
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Mapa 1: Síntese do Contexto Regional de Quitandinha. 
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2. EIXO AMBIENTAL 

O objetivo deste capítulo é subsidiar a definição do zoneamento e macrozoneamento municipal, 

bem como a proposição de ações e diretrizes em prol do equilíbrio ambiental do município. Assim, 

este capítulo faz uma caracterização geral do Município considerando seus principais aspectos físicos 

e ambientais, como relevo, solos, cobertura vegetal e recursos hídricos.  

Ao final, é apresentada uma síntese apontando para a situação do meio ambiente natural do 

Município e a interação destes elementos com o processo de ocupação do solo. Deste modo, a análise 

do meio ambiente natural tem como objetivo a identificação de áreas de risco para a ocupação, 

prevendo traçar linhas de ação quanto ao uso e ocupação do solo adequadas à mínima exposição a 

riscos, tanto às estruturas ambientais, quanto aos próprios habitantes. 

Para a realização dos estudos de caracterização dos aspectos ambientais, foram utilizados dados 

secundários publicados por órgãos11 e bibliografias que retratam a região, pesquisas de campo e 

interpretação de mapas e imagens orbitais. 

 

2.1. Caracterização Ambiental 

2.1.1. Relevo, Geologia e Solos 

No município de Quitandinha ocorrem predominantemente as rochas do Complexo Gnáissico-

Migmatítico, de Idade Arqueano-Proterozóico Inferior. O relevo municipal é ondulado com topos 

arredondados e encostas retilíneas, com altitude média de 850m.  À noroeste, verifica-se uma pequena 

porção do município posicionada sobre os sedimentos da Bacia do Paraná (Grupo Itararé), de idade 

Paleozóico/Permo-Carbonífero. À sudoeste, nas porções de maiores cotas altimétricas do Município 

(1.011m) ocorre a exposição de rochas do Grupo Paraná - Formação Furnas (Paleozóico/Devoniano) e, 

no extremo sul, uma pequena porção do Granito Agudos do Sul (Proterozóico Superior - Cambriano) 

(MINEROPAR, 2012; 2006). 

Condicionado às calhas de drenagem dos rios da Várzea, Cachoeira e Ribeirão Vermelho, 

aparecem Sedimentos Recentes (período Quaternário/Holoceno), com a presença de aluviões 

indiferenciados (areias e argilas). Esta faixa estreita, disposta ao longo dos rios, é formada como parte 

do processo de deposição de sedimentos ao longo do tempo, caracterizando sua planície de 

inundação, que alaga toda vez que os rios transbordam. De modo geral, a altitude onde ocorre a 

presença das planícies de inundação corresponde a 780 - 810m. O uso e ocupação destas regiões deve 

levar em conta essa característica de solo alagável. 

O município está localizado sob o primeiro planalto paranaense, na subunidade Planalto de 

Curitiba, apresentando relevo ondulado com graus de dissecação média, podendo ser caracterizado 

por baixa a moderada declividade e moderada suscetibilidade à erosão laminar e linear. As formas 

                                                           

 

11 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral); MMA (Ministério do Meio Ambiente); MINEROPAR (Serviço Geológico do 
Paraná); e COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba). 
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predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral 

da morfologia varia entre N-S e NW-SE, modelada em rochas do Complexo Gnáissico Migmatítico.  

Figura 3: Relevo e Geologia do Município de Quitandinha. 

 
Fonte: Adaptado por FUNPAR (2018) - Com base no Mapa Geomorfológico do Paraná - MINEROPAR (2006). 

O relevo do município apresenta um gradiente de 258m, com altitudes variando entre 785m 

(mínima) e 1.043m (máxima) sobre o nível do mar. As declividades predominantes no município são 

apresentadas na figura a seguir. 
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Figura 4: Declividades do Município de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) - U.S. Geological Survey (2018).  

Como pode ser observado na figura, as regiões mais declivosas estão localizadas na porção 

sudoeste municipal, coincidindo com as maiores cotas altimétricas do município (1.010m), junto da 

exposição de rochas do Grupo Paraná - Formação Furnas. É nesta região que se encontram cavernas e 

formações rochosas utilizadas para escaladas e outras atividades esportivas correlatas, conformando 

um importante potencial turístico para o Município, apontado desde os estudos para a elaboração do 

Plano Diretor vigente. A declividade é também bastante elevada ao norte, nas proximidades das 

localidades rurais de São Gabriel, Reis e Cachoeira. 
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Figura 5: Declive em estrada rural entre São Gabriel e Uvaraneiras e quadro de declividades do Município. 

 

Quantificação das 
declividades municipais: 

A definição das faixas de declividade seguiu os 
seguintes critérios: 

DECLIVI-
DADE 

ÁREA 
(km2) 

% 
DECLIVI-

DADE 
PARÂMETRO 

0 - 12% 233 52 

> 30% 

30%: Não é permitido o parcelamento 
do solo em terrenos com declividade 
igual ou superior a 30%, salvo se 
atendidas exigências específicas das 
autoridades competentes (Lei Federal 
Nº 6.766/79 - Parcelamento do Solo). 

12 - 18% 54 12 

18 - 30% 102 23 
18% < 
30% 

18%: Recomendações para as 
inclinações máximas em estradas de 
rodagem (DER, 1999). 

>  30% 58 13 
12% < 
18% 

12%: Limite máximo do emprego da 
mecanização na agricultura. De Biasi 
(1996). 

Total 447 100  
 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Na área urbana de Quitandinha a faixa de declividade correspondente a 12% - 18% é a de maior 

ocorrência. As maiores declividades encontram-se de forma mais concentrada nas proximidades da 

Rua Otávio José Kuss (área recoberta por vegetação); à leste dos bairros Vista Alegre e Centro, 

correspondendo ao fundo do lote do Cemitério Municipal; arredores das ruas Brasil, Monsenhor 

Miguel J. Mickos e do Lavrador. Essas regiões estão, em sua maior parte, recobertas por vegetação. 

Alguns pontos de ocupação são avistados no entorno da confluência da Rua José de Sá Ribas com a 

Rua Monsenhor Miguel J. Mickos. 

Figura 6: Alta declividade na Rua do Lavrador e quadro de declividades na área urbana. 

 

Quantificação das 
declividades na área 

urbana: 

A definição das faixas de declividade seguiu os 
seguintes critérios: 

DECLIVI-
DADE 

ÁREA 
(km2) 

% 
DECLIVI-

DADE 
PARÂMETRO 

0 - 12% 1,5 31 

> 30% 

30%: Não é permitido o 
parcelamento do solo em terrenos 
com declividade igual ou superior a 
30%, salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades 
competentes (Lei Federal Nº 
6.766/79 - Parcelamento do Solo). 

12 - 18% 1,4 29 

18 - 30% 0,8 17 

30 - 45% 0,7 15 
18% < 
30% 

18%: Recomendações para as 
inclinações máximas em estradas 
de rodagem (DER, 1999). 

>  45% 0,4 8 
12% < 
18% 

12%: Limite máximo do emprego da 
mecanização na agricultura. De 
Biasi (1996). 

Total 4,9 100  
 

Fonte: FUNPAR (2018). 
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Figura 7: Declividades da sede urbana de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Elaborado com dados de perfilamento à laser - COPEL (2012). 

Ainda, aparecem áreas declivosas ao norte da sede urbana, nas proximidades de Rua Acelino 

Ribas Pinto, no entanto, também estão recobertas por vegetação. Nos bairros da Campina e Vila Prado 

as declividades também são altas, com predominância da faixa 30 - 45%. Neste contexto, é importante 

mencionar que a declividade é definida como a inclinação do relevo em relação ao horizonte: quanto 

maior a declividade do relevo, maior o seu potencial de escoamento superficial das águas e, 

consequentemente, maior o seu potencial erosivo.  

Os solos predominantes em Quitandinha são os Argisolos (44%), seguidos dos Latossolos (41%). 

Os outros tipos de solos que aparecem com menor incidência correspondem aos Gleissolos (6%), 

Neossolos (4%), Cambissolos (3%) e Afloramentos Rochosos (2%), conforme as definições e a figura a 

seguir:  
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Figura 8: Solos de Quitandinha - Escala Municipal. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Elaborado com dados do Mapa de Solos do Paraná - EMBRAPA/EMATER (1999); ITCG (2009). 

� Argissolos: solos medianamente profundos e moderadamente drenados, constituídos 

por material mineral, caracterizados pela presença de argila. Quando localizados em 

relevo acidentado apresentam grande susceptibilidade à erosão e, nesse sentido, 

práticas de conservação de solos são recomendáveis. Estão presentes em boa parte do 

município, incidindo também sobre a área oeste do perímetro urbano nos bairros Bom 

Jesus, parcialmente no Centro, Engenho Velho e Moreiras - atualmente, áreas bastante 

urbanizadas. Apesar da ocorrência desse solo indicar pouca relação com as altas 

declividades, a ocupação urbana futura dessa região deverá levar em conta medidas de 

controle do processo erosivo. Em zona rural tais solos são ocupados por atividades 
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agropecuárias, com incidência de remanescentes florestais próximos aos rios. Neste 

caso, mantendo-se o uso agrícola, ressalta-se que o cultivo de fruteiras de clima 

subtropical ou reflorestamento é o mais adequado, especialmente nas porções de 

relevo mais movimentado. (Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013) 

� Latossolos: solos muito evoluídos, em avançado estado de intemperização, destituídos 

de minerais primários/secundários menos resistentes ao intemperismo. Normalmente 

são resistentes aos processos erosivos, devido às boas condições físicas. Na região, estes 

solos têm sido ocupados pelo uso agropecuário demandando a adoção de práticas de 

correção da acidez do solo e adubação. Verifica-se o uso intensivo da mecanização 

agrícola, que tem ocasionado a compactação destes solos, tornando-os mais suscetíveis 

à erosão. Contudo, vale ressaltar que as regiões com incidência deste tipo de solo 

possuem grande capacidade para suportar estradas e construções, mostrando-se 

adequadas para urbanização. 

� Gleissolos: solos hidromórficos, constituídos por material mineral, permanente ou 

periodicamente saturados por água. São solos mal a muito mal drenados, desenvolvidos 

comumente em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água ou em áreas 

de terrenos planos de terraços fluviais, lacustres e marinhos, assim como em áreas de 

depressões. Configuram áreas com elevados níveis de saturação hídrica, elevada 

capacidade de fixação de carbono que, por sua vez, resulta em alta capacidade de 

retenção de água e de íons no solo, aumentando a capacidade de filtragem das águas e 

de regularização da vazão de rios. Na região de estudo estes solos se localizam próximos 

ao Rio da Várzea, onde se observa a planície sedimentar por sua baixa declividade, a 

qual permite o transbordamento no período chuvoso. Na área rural, a ocorrência de 

solos hidromórficos predominam sobre as várzeas dos rios, sendo em grande parte 

ocupadas por drenagem artificial para o aproveitamento agrícola. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo (2013), práticas culturais e de manejo, como a rotação de 

culturas, o plantio direto e o manejo do solo conservacionista, são aceitáveis neste tipo 

de solo pois, além de controlarem a erosão do solo e as perdas de nutrientes, mantêm 

e/ou melhoram a produtividade do solo. Na área urbana, o grau de detalhamento do 

mapeamento de solos hidromórficos existente não permite uma identificação mais 

detalhada a ponto de definir as áreas úmidas com precisão.  

� Neossolos: incidência pouco expressiva (4% da área do município); são solos minerais, 

com espessura inferior a 50cm, possuindo, em geral, uma estreita camada de material 

terroso sobre a rocha que, em geral, estão associados a afloramentos de rocha. São 

solos que constituem áreas extremamente frágeis devido ao seu perfil raso e à 

predominância de textura arenosa à média. Sua incidência está associada às 

declividades acentuadas, ocorrendo especialmente na porção sudoeste municipal, onde 

o uso predominante é de atividades agrícolas e de silvicultura. O manejo inadequado 

destes solos faz com que, em poucos anos, sua camada superficial sofra severa erosão 

expondo o saprólito em rocha. Nesse sentido, a ocupação urbana neste tipo de solo 

deve ser evitada, pelo risco de intensificação dos processos erosivos. 

� Cambissolos: incidência pouco expressiva (3% do município); são solos bastante ácidos, 

pouco desenvolvidos, que ainda apresentam características do material originário 

(rocha) evidenciado pela presença de minerais primários. Pelas características do relevo 

(mais dissecado e ondulado, com declividades superiores a 30%), associada à pouca 
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profundidade do solo, a região torna-se bastante susceptível à erosão. Desta forma, a 

ocupação desta área deve ser ponderada, visto que seu uso inadequado pode indicar a 

ocorrência de deslizamentos e, por conseguinte, riscos à vida de moradores, poluição 

hídrica e problemas sanitários. Nesse sentido, ressalta-se que as áreas mais declivosas 

são mais aptas à preservação da fauna e flora ou desenvolvimento de pastagem, e 

menos aptas à urbanização. 

 

2.1.2. Atividade Mineral 

Quitandinha tem potencial mineral predominante nos gnaisses-migmatitos e granitóides, para 

produção de brita, rocha ornamental e paralelepípedo, além de caulim, saibro e solo/rocha alterada. 

Também existe potencial mineral para areias e argilas. (MINEROPAR, 2004) 

Segundo o Zoneamento Mineral do Plano Diretor de Mineração para a Região Metropolitana de 

Curitiba (MINEROPAR, 2004), a maior parte do município está situada na ZPM (Zona Preferencial para 

Mineração).  

Áreas restritas para a atividade se enquadram na ZCM (Zona Controlada para Mineração), 

situadas no perímetro urbano e ao longo das zonas aluvionares, principalmente ao longo do Rio da 

Várzea, áreas urbanizadas e Parque Ambiental. Nessas áreas, a mineração pode eventualmente ser 

realizada, a partir de análises mais detalhadas das definições legais das zonas urbanas, considerando 

as técnicas de lavra, beneficiamento e recuperação, condizentes com a proximidade da ocupação 

urbana. Nesse sentido, cabe ao Município realizar o adequado ordenamento territorial e, como meio 

de controle das áreas próprias ou impróprias para mineração, controlar a expedição da licença para a 

atividade12. 

O restante do território municipal é definido como ZPM (Zona Preferencial para Mineração).  

Essa zona é considerada a mais adequada ao desenvolvimento da mineração, segundo sua situação 

ambiental de ocupação. Conforme o Zoneamento Mineral, nessas áreas não existem restrições quanto 

ao desenvolvimento da pesquisa mineral e da implantação de empreendimentos mineiros, desde que 

cumpram as exigências do Código de Minas e a Legislação Ambiental. 

O território de Quitandinha apresenta 94 processos no DNPM (Departamento Nacional de 

Produção Mineral), conforme dados de 2018, sendo alguns compartilhados com municípios vizinhos. 

Destes, 43 referem-se a autorizações de pesquisa, quase todos situados ao longo do Rio da Várzea: 

areia (61) e argila (2). Dentre os processos, somente 7 têm de fato as concessões de lavra, e destes, 4 

são para exploração de areia, 1 para migmatito e 1 de água mineral.  

Conforme dados do DNPM, a exploração minerária municipal com registros de extração e 

concessão de lavra encontra-se próximas das comunidades de Ribeirão Vermelho e Nova Descoberta 

(exploração de migmatito); próxima de Cerro Verde de Cima e Doce Fino (saibreiras municipais); na 

divisa com a Lapa ao norte municipal (caulim); ao longo do Rio da Várzea na divisa sudeste com 

                                                           

 

12 A Prefeitura Municipal pode conceder a licença por prazo determinado ou indeterminado. Após a expedição da licença, o 
requerente deverá registrar o pedido junto ao DNPM, que condiciona o registro da licença à apresentação da licença de 
instalação emitida pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 
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Mandirituba (areais); e em Aterrado Alto, na Estância Riacho Doce (extração e envasamento de água 

mineral pela Font Life). Há também licenças para exploração de quartzito, próximo de Branco e Caí, e 

de saibro, próximo de Mato Branco (Figura 10).  

Figura 9: Macrozoneamento da Mineração em Quitandinha. 

 
ZCM (Zona Controlada para Mineração) 

 
Áreas de preservação diversas, definidas no zoneamento de cada município da RM.  

 Perímetros urbanos, definidos em leis municipais (desatualizado com relação à legislação vigente) 

 
Áreas de depósitos aluvionares (zonas de inundação), consideradas de preservação permanente. 

ZPM (Zona Preferencial para Mineração) 

 Zona mais adequada à atividade minerária, em função da situação ambiental e ocupação territorial. 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Adaptado do Mapa de Macrozoneamento da Mineração para a RMC (MINEROPAR, 2004). 

O registro da extração de areia é realizado através de licenciamento no DNPM. Essa licença deve 

ser expedida pela autoridade administrativa local, com validade somente após seu registro no DNPM 

e publicação em Diário Oficial da União (DOU). Além do regime de licenciamento no DNPM, a extração 

também deve obter sua licença ambiental.  
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Figura 10: Exploração Minerária em Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: DNPM (2018). 

Segundo relatos de participantes de reuniões técnicas e comunitárias realizadas em 2018, a 

extração de areia em Quitandinha é bastante significativa ao longo de toda a extensão dos rios da 

Várzea e dos Brancos. Na área urbana também foi relatada a presença de atividades de extração de 

areia às margens do Rio da Várzea, porém, tanto a arrecadação advinda da atividade (inferior a 1% ao 

ano), quanto o mapeamento das extrações licenciadas de areia (Figura 10), não indicam a existência 

dessa atividade a não ser na divisa com Mandirituba, sendo, portanto, um forte indicativo da existência 

de exploração ilegal de areia em território municipal. Existem somente 4 concessões de lavra para a 

exploração de areia, sendo uma concessão localizada no Rio da Várzea, na divisa entre os municípios 

da Lapa e Campo do Tenente e as outras 3 no Rio da Várzea, na divisa com Mandirituba. Estes fatos 
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evidenciam a exploração ilegal de areia e tal constatação já havia sido indicada pelos estudos do Plano 

Diretor de 2007, mas não foi realizada nenhuma ação a respeito até então. 

Neste contexto é importante mencionar que a mineração de areia pode provocar graves danos 

ao meio ambiente, dentre eles: a incidência de processos erosivos; depreciação da qualidade do ar 

(devido ao lançamento de gases provenientes dos motores e de partículas sólidas); alterações na 

geomorfologia fluvial dos cursos d’água; supressão da vegetação nativa presente às margens do local 

de exploração; instabilidade de ambientes ribeirinhos; desregularização da vazão dos cursos d’água, 

devido à supressão da cobertura vegetal e da compactação do solo; diminuição da infiltração de água 

no solo, devido à compactação ocasionada pelo uso de máquinas e à impermeabilização promovida 

pela instalação da infraestrutura do empreendimento; impacto visual (paisagístico); aumento da 

turbidez da água e até mesmo modificações e desvios no leito do rio, entre outras. Tais danos ao meio 

ambiente natural interferem na qualidade das áreas ocupáveis do município. 

Para além dos agravantes ao meio ambiente, o processo de licenciamento é muito importante 

na geração de renda local, pois é através da regularização do empreendimento que é assegurado ao 

poder público a Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - vide Capítulo 4.1. Ainda, a 

formalização do empreendimento conforme a legislação ambiental é importante, pois assim são 

definidas as áreas de preservação necessárias e as medidas mitigadoras capazes de reduzir impactos 

negativos gerados pelo empreendimento, buscando-se ao final da lavra, a realização de um plano de 

recuperação e reabilitação da área afetada. 

 

2.1.3. Recursos Hídricos 

Quitandinha está inserida na bacia hidrográfica do Rio da Várzea, sendo essa, parte da bacia 

hidrográfica do Alto Iguaçu13. A região possui uma rede hidrográfica bastante densa e ramificada.  

A drenagem do Município caracteriza-se por um padrão meandrante, com vales em geral pouco 

profundos, repletos de materiais aluvionares. Podendo ser considerada uma região de boa drenagem. 

(STCP Engenharia, 2007) 

O Rio da Várzea é o principal e maior rio que drena o Município, afluente do Rio Negro. As 

cabeceiras do rio estão em Mandirituba e Tijucas do Sul. O rio percorre aproximadamente 18km até 

encontrar o limite municipal de Quitandinha. Na confrontação de Quitandinha e Mandirituba, segue 

mais cerca de 10km até adentrar nos terrenos rurais de Quitandinha, percorrendo trecho de cerca de 

9km até encontrar o perímetro urbano, o qual segue adjacente aos bairros Paolini e Centro, cortando 

a área urbana na divisa entre os bairros Centro e Bom Jesus, em uma extensão de 1,2km. O rio adentra 

novamente a área rural de Quitandinha e segue sentido noroeste por cerca de 6km até encontrar a 

Lapa e sua foz no Rio Negro. 

                                                           

 

13 O Rio Iguaçu forma-se a partir da junção dos rios Iraí e Atuba na Região Metropolitana de Curitiba; marca a divisa dos 
Estados do Paraná e de Santa Catarina, no Primeiro Planalto Paranaense e, deságua no Rio Paraná, formando a fronteira entra 
Brasil e Argentina. Sua extensão liga a Serra do Mar até sua foz na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, percorrendo 
1.320km. 
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O trecho urbano do Rio da Várzea possui largura que varia de 10 a 45m, equivalente a uma área 

de preservação permanente (APP) de 50m para cada lado das margens, conforme a Lei Federal Nº 

12.651/2012. 

Os principais afluentes do Rio da Várzea em Quitandinha são: Ribeirão Vermelho, Rio Lambari, 

Arroio Praia Grande, Rio Turvo, Rio do Pó, Arroio da Descoberta, Ribeirão Branco e Arroio Doce. Sua 

bacia possui uma área de contribuição de 475km², com vazão mínima de 1,5m³/s e vazão captável de 

10,79m³/s.  

Conforme indicado no contexto regional (Capítulo 1), a bacia do Rio da Várzea se destaca pela 

possibilidade de servir como manancial de abastecimento regional futuro. O Decreto Estadual Nº 

4.435/2016 (COMEC) declara também a bacia do Rio do Poço como Área de Interesse de Manancial de 

Abastecimento Público da Região Metropolitana de Curitiba14.  

A área total delimitada pelo Decreto engloba as terras rurais à leste e extremo norte de 

Quitandinha. O território municipal incluso à área de interesse de manancial da Bacia do Rio da Várzea 

possui 192,6 ha, correspondendo a 43% da área do município. Já a porção norte do território de 

Quitandinha é englobado pela área de interesse de manancial da Bacia do Rio do Poço, o qual tem 

como principal rio o Cachoeira. Esta área possui 131,3 ha, sendo 33,8 ha abrangendo o território de 

Quitandinha (7,5% do município).  

Cabe destacar que ambas as áreas compreendem interesses futuros de abastecimento 

metropolitano e constam, com diferentes delimitações, dentre um conjunto de alternativas possíveis 

apresentadas tanto pelo Decreto (2016), quanto pelos estudos da SANEPAR (SAIC - Sistema de 

Abastecimento de Água Integrado de Curitiba e Região Metropolitana), em processo de revisão. Ou 

seja, as áreas de interesse de abastecimento futuro da RMC ainda serão analisadas e redefinidas pelos 

órgãos metropolitanos e estaduais. Na oportunidade de atualização dos planos metropolitanos às 

demandas futuras da região e sua adequação ao Estatuto da Metrópole, é prevista a revisão das áreas, 

sendo necessária sua compatibilização junto à COMEC e SANEPAR. 

Como forma de proteção dos recursos hídricos, declarados como de interesse para o 

abastecimento público, a Lei Estadual Nº 8.935/1989 dispõe sobre os requisitos mínimos de uso do 

solo em bacias de interesses futuro de abastecimento. Nestas bacias, de maneira geral, é proibida a 

instalação de indústrias altamente poluentes, de estabelecimentos hospitalares e o parcelamento do 

solo de alta densidade demográfica. Ainda, a qualidade da água desses mananciais deverá ser 

enquadrada dentro dos padrões de potabilidade apropriada ao tratamento para o consumo humano, 

de acordo com CONAMA Nº 396/08, do Ministério do Meio Ambiente e Portaria Nº 2.914/11, do 

Ministério da Saúde. Considerando esses aspectos, faz-se um alerta à expansão da malha urbana sobre 

                                                           

 

14 O Decreto Nº 4.435 de 29/06/2016, antevisto pelo Decreto Nº 6.390 de 05/05/2006 e Decreto Nº 3.411 de 10/09/2008, 
dispõe sobre a delimitação das áreas de mananciais metropolitanos. Como incentivo à qualidade ambiental dos mananciais, 
a Lei Complementar Nº 59/1991 (Lei do ICMS Ecológico) contempla todos os municípios situados em áreas de mananciais 
utilizados para o abastecimento público. Os municípios contemplados têm seus índices ambientais financeiros recalculados 
anualmente em função da área municipal dentro da bacia de captação e da quantidade e qualidade da água captada. Aqueles 
que investem na qualidade ambiental do manancial aumentam seus índices em função da melhoria verificada na qualidade 
da água e das ações de conservação e melhoria ambiental implementadas nas bacias. Vale ressaltar que o Plano de 
Desenvolvimento Integrado da RMC, elaborado pela COMEC em 2006, está para ser revisto. A revisão desse Plano pode trazer 
alterações quanto à delimitação das áreas destinadas ao abastecimento futuro da RMC. 
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essas áreas, principalmente quando o crescimento urbano não é acompanhado da provisão de 

infraestrutura adequada. 

Quanto à qualidade da água municipal, de modo geral, Quitandinha apresenta um bom nível 

de preservação das condições naturais dos terrenos, embora seja possível constatar o 

desflorestamento de matas ciliares, lixo despejado no leito de rios e poluição por agrotóxicos. Somado 

a essa problemática, na área urbana há ocupações em APP, falta de esgotamento doméstico em 

algumas áreas e a mineração ilegal de areia, a qual prediz a possibilidade de contaminação da água 

por arsênio e mercúrio, degradação do solo, lixiviação, assoreamento e disposição inadequada de 

rejeitos. 

Outra informação relevante para entendimento das condições ambientais são os dados de 

outorga de uso da água15. A partir de tais dados é possível observar como se dá a configuração espacial 

de uso dos recursos hídricos no município e seu entorno. O Mapa de Recursos Hídricos (ao final desse 

capítulo) apresenta as outorgas vigentes para as captações de água e de obras e intervenções, também 

expõe o cadastro de usuários de captações de água e de obras e intervenções dispensados de outorga. 

Para os usos outorgados, o tipo de manancial mais utilizado é o subterrâneo, contando com uma 

vazão 38,4m3/h. Para captação de água subterrânea (poços), a vazão outorgada para abastecimento 

público é a mais expressiva (20m3/h), seguida do processo industrial (11m3/h). Para captação de água 

superficial, a maior vazão outorgada se refere ao processo industrial, que conta com uma captação 

localizada no Rio Caí, nas proximidades da comunidade de Caí. Dados do cadastro de usuários 

dispensados de outorga permitem a verificação quanto ao uso da água para fins agrícolas e pecuários 

(frango e suínos), os quais se distribuem nas partes central e norte do munícipio. Na parte mais ao sul 

do município, praticamente inexistem usuários cadastrados. 

Segundo dados do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (ANA, 2014), o rio da Várzea, no trecho 

que corta o município, é considerado de alta vulnerabilidade, impacto alto e frequência média à 

inundação16. O estudo considera como de alto impacto os trechos de rio que obtiveram eventos de 

inundação graduais observados em período inferior a 5 anos. Considera de média frequência, quando 

a inundação traz danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas 

e residências. No rio da Várzea, a vulnerabilidade é considerada alta devido à qualificação do impacto 

alto, somado à média frequência de inundação.  

O monitoramento do volume de água do Rio da Várzea é efetuado pela SUDERHSA através de 

uma régua localizada a 4km da sede urbana. A Superintendência estabeleceu como altura de 

transbordamento do rio a marca de 4,50m a partir do ponto zero da medição. Esse valor caracteriza a 

cota de inundação que pode oferecer riscos às ocupações próximas ao rio, devendo ser alertada a 

Defesa Civil nos casos de transbordamento. (SANEPAR, 2005) 

Na área urbana de Quitandinha, o processo de extravasamento das águas do Rio da Várzea para 

áreas marginais foi relatado pelos munícipes e, também, pelo corpo técnico da Prefeitura. As áreas 

                                                           

 

15 Dados de Outorga de Uso da Água e Cadastro de Usuários - Instituto das Águas do Paraná (2018). 
16 Para termos de comparação, no Paraná foram identificados 385 trechos inundáveis em 99 cursos d'água, em 126 dos 399 
municípios do estado. Do total, 110 (29%) foram considerados de alta vulnerabilidade a inundações graduais; 418 (74%) de 
média e 110 (20%) de baixa. 
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identificadas pela incidência das inundações referem-se às áreas dos bairros Bom Jesus e Centro (área 

sudoeste), em especial, os arredores da Rua dos Pescadores e Rua Olívio Kemp. O atingimento dessas 

áreas ocorre quando há eventos hidrológicos decorrentes de chuvas de alta intensidade e de longa 

duração (vide Mapa 4). As figuras a seguir apresentam alguns pontos com relatos de extravasamento 

do leito do rio. 

Figura 11: Pontos com relatos e registros de extravasamento do Rio da Várzea em área urbana. 

 
Fonte: FUNPAR (2018) - Com dados da Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Os pontos 1, 2 e 3 indicam o extravasamento do leito do Rio da Várzea sobre a Av. Eleutério 

Fernandes de Andrade. O ponto 2, mais distante do rio (a 140m de distância) chega até a cota 

aproximada de 802m. Os pontos 4, 5 e 6 indicam o extravasamento do leito do Ribeirão dos Brancos, 

afluente do Rio da Várzea. O ponto 4 possui elevação aproximada de 803m, situado próximo da Rua 

Olívio Kemp, estando a 115m da margem esquerda do Ribeirão. O ponto 5 situa-se na Rua José de Sá 

Ribas, com cota de 805m, distante a 140m do rio pela margem esquerda. O ponto 6, com cota 803m, 

situa-se na Rua José de Sá Ribas, adjacente ao Ribeirão pela margem direita e distante a 28m do 

Ribeirão. Os pontos 7 e 8 indicam o extravasamento do leito do Rio da Várzea. O ponto 7 situa-se em 

APP, distante do rio em 15m, com cota de 801m aproximadamente. O ponto 8 situa-se a 280m do rio 

da Várzea, na cota 810m, próximo da Rua dos Pescadores e da Rua Pedro Zolner. Nesta região, o 

extravasamento do rio atinge vários trechos de altimetria mais inferior com ocupações. Trata-se de 

uma região altamente vulnerável aos impactos das cheias, devido à existência de habitações ao longo 

da Rua dos Pescadores. 
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A partir da aferição dos pontos de inundação sobre sua localização no terreno, pode-se concluir 

que as áreas afetadas pelo regime de cheias do Rio da Várzea e afluentes situam-se até a cota 

altimétrica de 810m, ou seja, áreas com altitude inferior a essa cota são as mais diretamente afetadas. 

Dentro desta lógica, fez-se uma qualificação das zonas afetadas a partir de sua altimetria, classificando-

as em: (i) muito alto risco à ocupação, as regiões situadas entre 785-800m; (ii) alto risco, as regiões 

entre 801-805m; e (iii) médio risco entre 806-810m. 

Sobre este aspecto, cabe mencionar que inundações são fenômenos naturais que independem 

da ação humana. No entanto, o aumento das áreas impermeáveis através do adensamento da 

ocupação por edificações ou obras de infraestrutura, trazem consequências diretas ao aumento do 

risco de inundação. O volume da inundação aumenta na mesma proporção em que aumentam as áreas 

impermeabilizadas, reduzindo o volume de água infiltrada pelo solo e fazendo com que haja o 

incremento da velocidade de escoamento superficial. Nesse sentido, o controle da ocupação urbana 

deve ser dirigido para evitar usos inadequados em áreas sujeitas às inundações. 

Considerando a existência de áreas de ocupação já consolidadas no entorno do Rio da Várzea e 

afluentes, sugere-se que sejam feitas melhorias hidráulicas nos trechos inundados. Estas soluções 

hidráulicas podem ajudar a diminuir os problemas e prejuízos causados pelas inundações. Nesse 

sentido, recomenda-se a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual deverá trazer, 

com maior detalhamento, um estudo das regiões afetadas e predizer quais são as soluções hidráulicas 

mais adequadas para minimização dos impactos.  

Ainda, observa-se a existência de uma área ainda não edificada, compreendida entre o Ribeirão 

dos Brancos e a Rua Olívio Kemp, o qual o presente estudo recomenda a não edificação. 

 

2.1.4. Cobertura Vegetal 

A vegetação do município de Quitandinha integra o Bioma Mata Atlântica, abrangendo diversas 

feições florestais e ecossistemas associados à Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como 

“Floresta com Araucárias” (vide Mapa de Cobertura Vegetal ao final desse capítulo).  

A Floresta Ombrófila Mista é uma tipologia de vegetação heterogênea composta por 

associações e inúmeros agrupamentos que se encontram nos mais variados estágios sucessionais, por 

vezes intercalada com formações de campos naturais. A Araucária angustifolia pode estar presente 

em diversas tipologias, de florestas a campos, podendo surgir, entre outras formas, associada a 

gramíneas ou próxima a cursos d’água em capões e ocorre predominantemente em altitudes mais 

elevadas, entre 800 e 1.100m de altitude sobre o nível do mar.  

No município de Quitandinha são encontradas as formações Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

Aluvial em terraços situados ao longo do Rios da Várzea e Ribeirão Vermelho. Essa formação é também 

conhecida como floresta ciliar, considerada por LEITE (1994) como uma formação das superfícies de 

acumulação quaternária, a qual é denominada de Formação Aluvial, que acompanha as planícies 

sedimentares e está periodicamente sujeita a inundações. Grande parte da vegetação originalmente 

caracterizada por FOM Aluvial e áreas de campos inundáveis foram drenadas e substituídas por áreas 

de cultivo ou por ocupações urbanas. 
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O restante do município é caracterizado pela presença de Floresta Ombrófila Mista Montana, 

caracterizada pela presença da araucária associada à Ocotea porosa (imbuia), Illex paraguariensis 

(erva-mate), entre outras espécies de grande interesse comercial. 

Pela observação e análise de imagens de satélite, dados de irrigação e dados das propriedades 

com CAR (Cadastro Ambiental Rural)17, é possível notar uma região bastante antropizada, com poucos 

fragmentos de vegetação remanescentes. A substituição da floresta ocorreu por meio de atividades 

agrícolas, pastoris e de silvicultura.  

Segundo dados do Censo Agropecuário (2006; 2012), as áreas agrícolas em Quitandinha ocupam 

18.700 hectares (41,8% do território municipal), as áreas destinas às florestas plantadas 7.178 ha (16%) 

e as áreas de pecuária e criação de animais, 5.105 ha (11,4%). No contexto das atividades agrícolas, as 

produções que demandam mais áreas são as de milho (52%) e feijão (31%), e o restante se divide em: 

fumo (6%), batata inglesa (4%), trigo (2%) e soja (2%). (IBGE 2006; 2012)18 

Observa-se certa homogeneidade na distribuição espacial das áreas agrícolas, com certa 

predominância de propriedades de maior porte ao norte e centro-oeste do município, onde ocorre o 

cultivo de milho e feijão. Na parte sul, onde o relevo é mais dobrado, predominam as propriedades 

agrícolas de menor porte. À sudeste, nas proximidades das comunidades Doce Fino e Água Clara, 

concentram-se propriedades com produção de fumo, arroz, feijão e grãos. Também nessa região 

ocorre as plantações de florestas do tipo Eucaliptus, que são utilizadas principalmente para atender a 

demanda de lenha servida para alimentar as estufas de fumo. Já os plantios florestais de Pinus são 

áreas maiores e aparecem em todo município, no entanto, é na região sul - nas proximidades da 

comunidade de Cerro Verde, Lagoa Verde e Quicé dos Alves, que se concentram os maiores plantios.  

As áreas de pecuária aparecem esparsas no município, com maior concentração na parte central, entre 

as comunidades de Cerro Verde, São Gabriel e Vila Rural do Pangaré. 

 

Vegetação na área rural: 

O município conta com 2.643 propriedades com Cadastro Ambiental Rural (CAR) 19 , que 

corresponde a 32.309 ha de terras rurais declaradas, equivalente a 72% das terras do município. As 

                                                           

 

17 Dados utilizados: (i) imagens de satélite disponíveis no aplicativo Google Earth de 1984 a 2018 (com resolução apropriada 
para as análises citadas a partir de 2006) e imagens do satélite LandSat 8, para o ano de 2018 - disponível pelo Serviço 
Geológico dos Estados Unidos, através do site: www.earthexplorer.usgs.gov; (ii) dados de outorga para uso de água e do 
Cadastro de Usuários dispensados de outorga, disponibilizados pela Instituto das Águas do Paraná para 2018; (iii) dados do 
Cadastro Ambiental Rural (SICAR), com atualização para o ano de 2018. 
18 A soma das parcelas das áreas não corresponde ao total do município visto que os dados das unidades territoriais com 
menos de 3 (três) informantes estão identificados com o caractere 'x', conforme dados revisados e alterados após a 
divulgação da 2ª apuração do Censo Agropecuário, para outubro de 2012. 
19  O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento que auxilia no processo de regularização ambiental de propriedades 
e posses rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de 
Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de 
interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das 
áreas para diagnóstico ambiental. A política de apoio à regularização ambiental é executada de acordo com a Lei Nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012, que criou o CAR em âmbito nacional, e de sua regulamentação por meio do Decreto Nº 7.830, de 17 
de outubro de 2012, que criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), que integra o CAR de todas as Unidades da 
Federação. (MMA, 2018) 
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áreas de Reserva Legal (RL) declaradas recobrem uma área de 5.913 ha (13% do município) e as áreas 

de preservação permanente (APP), 8.741 ha (19,5% do município). 

Através de análises temporais pela interpretação de imagens de satélite disponíveis (2006-

2018), observa-se que o incremento do desmatamento ocorreu, principalmente, na borda dos 

fragmentos florestais remanescentes, em especial às áreas de mata ciliar. Embora 33% da vegetação 

(APP e RL) estejam resguardadas pela Lei Federal Nº 12.651, através do CAR, muitas áreas destinadas 

às atividades agrossilvopastoris acabaram atingindo o entorno de nascentes e matas ciliares, 

rompendo com os corredores que ligam os remanescentes de vegetação. Já os maiores fragmentos de 

vegetação são encontrados na parte sudoeste do município, coincidindo com as áreas mais altas (de 

maiores cotas altimétricas). São fragmentos entrecortados por áreas de plantio de espécies exóticas. 

Figura 12: Maiores fragmentos de vegetação no município. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Imagem Google Earth (2017); FUNPAR (2018). 
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Outro aspecto que pode ser observado na análise temporal das imagens é que as alterações 

ocorridas na ocupação e uso do solo na área rural não foram muito expressivas, isto é, as áreas que 

antes eram utilizadas para fins agropastoris continuam alocadas sobre o mesmo espaço e apresentam 

pouca alteração de tamanho. As maiores reversões de uso remetem às áreas de reflorestamento que, 

na maioria dos casos, eram áreas de uso agrícola (vide Mapas 2 e 3 ao final do capítulo). 

 

Vegetação na área urbana: 

Para a análise e quantificação da vegetação existente na área urbana, realizou-se o mapeamento 

através da interpretação de imagens orbitais, tendo como referência as seguintes fontes: ortoimagem 

da COPEL (2012) e imagens de satélites disponíveis no aplicativo GoogleMaps (2017)20. 

Considerando a possibilidade de expansão do atual perímetro urbano, o presente mapeamento 

levou em conta uma área de entorno do perímetro, definindo uma distância de 1.000m da faixa norte 

da BR-116 até o Ribeirão dos Brancos, e uma faixa com distância de 500m para o restante.  

A Prefeitura Municipal não dispõe de um mapeamento detalhado identificando as áreas 

úmidas21 inseridas no perímetro urbano e em seu entorno. No entanto, para definição espacial destas, 

o presente estudo utilizou-se de informações referentes à geomorfologia do terreno, às formas de 

ocupação solo e, também, à interpretação das imagens de satélite. Como pressupostos desta análise, 

considerou-se:  

� a utilização das imagens de satélite pressupõe que as áreas onde há maior concentração 

de água ou umidade apresentam refletâncias divergentes das demais coberturas e usos 

do solo locais. As áreas úmidas são facilmente reconhecidas em razão de sua diferença 

com relação às vegetações tipicamente adaptadas ao solo em condições saturadas; 

� a declividade é um importante atributo topográfico que afeta diretamente a velocidade 

do fluxo superficial e sub-superficial de água. Assim, as áreas mais planas (com 

declividades na faixa de 0 - 12%) e de menor altimetria (785 a 801m), estão associadas 

ao maior teor de água no solo; 

� as formas de ocupação solo urbano e de seu entorno interferem na capacidade de 

escoamento dos solos, de modo que a umidade do solo pode reduzir significativamente 

quando há canais de drenagem artificial ou outros processos de remoção do excesso de 

água dos solos. 

Contudo, é importante ainda ressaltar a necessidade do detalhamento dessas informações, 

através de levantamentos de campo e de estudos complementares, avaliando aspectos como: a 

profundidade do solo, topografia, propriedade física e química dos solos, quantidade de material 

orgânico, etc. 

                                                           

 

20 Adverte-se que há ressalvas quanto à precisão das informações, uma vez que é necessário considerar que foi utilizada como 
área mínima mapeável 0,2 hectares, equivalente a uma escala de generalização de 1:20.000. 
21 Área úmida é o segmento da paisagem constituído por solos hidromórficos; solos hidromórficos: solo que em condições 
naturais se encontra saturado por água, permanentemente ou em determinado período do ano, independentemente de sua 
drenagem atual, e que, em virtude do processo de sua formação, apresenta, comumente, dentro de 50cm a partir da 
superfície, cores acinzentadas, azuladas, ou esverdeadas e/ou cores pretas, resultantes do acúmulo de matéria orgânica. 
(Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP Nº 005, de 28 de março de 2008) 
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O resultado do mapeamento aponta para uma quantificação de 1,29km² de vegetação e 

0,12km² de área úmida dentro do perímetro urbano22, correspondente a 26% e 2,5% do perímetro, 

respectivamente. Para o perímetro urbano mais sua área de entorno, tem-se 6,35km² de vegetação e 

0,68km² de área úmida. Este percentual representa 29% de áreas verdes e úmidas existentes 

(preservadas), mostrando que há um bom índice23: 68m² de áreas verdes por habitante (considerando 

a projeção populacional - IPARDES, 2018, de 18.939 habitantes). 

Figura 13: Vista da área urbana - em primeiro plano, o Rio da Várzea (esquerda) e Rua Pedro Zolner (direita). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha. 

A presença da vegetação na área urbana está mais concentrada no entorno dos rios. No bairro 

da Campina e no Parque Industrial, como são áreas de menor adensamento urbano, é possível notar 

grandes maciços de vegetação, em especial no entorno da Rua São João e Rua Joaquim Andrade. 

No entorno da sede, na parte noroeste, adjacente ao Rio da Várzea, avista-se uma grande área 

conservada de vegetação e áreas úmidas, o que confere a essa região um potencial para a conservação. 

Entende-se que as áreas úmidas possuem elevada capacidade de fixação de carbono que, por sua vez, 

resulta em alta capacidade de retenção de água e de íons no solo, aumentando a capacidade de 

filtragem das águas e de regularização da vazão dos rios. Nesse sentido, vale mencionar que a 

Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP Nº 05/2008 normatiza a conservação dessas áreas e estabelece 

condicionantes para o licenciamento das atividades permissíveis. Tal resolução determina que as áreas 

úmidas são ecossistemas frágeis, de alta complexidade ecológica, importantes para o processo de 

estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade.  

Ainda com enfoque nas áreas de entorno dos rios, há de se considerar as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) que, para seu computo, adotou-se os seguintes critérios: 

                                                           

 

22 Todas as referências ao perímetro urbano neste documento consideram a área definida pela Lei Municipal Nº 689/2007, 
vinculada ao Plano Diretor (2007), tendo em vista a não consideração, pela COMEC, da alteração do perímetro em 2016 (Lei 
Nº 1.024/2016). 
23 A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um mínimo de 12m² de área verde por habitante. 
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� Buffer de 15m para cada lado das margens de córregos com menos de 50m de largura, 

para análise de potencial supressão da vegetação por motivo de regularização fundiária, 

de acordo com a Resolução do CONAMA Nº 369/2006, art. 9º, inciso IV;  

� Buffer de 30m para cada lado das margens de cursos d’água, perenes e intermitentes, 

com menos de 10m de largura, que corresponde às Áreas de Preservação Permanente 

(APP) definidas pela Lei Nº 12.651/2012, art. 4º, inciso I; 

� Buffer de 50m para cada lado das margens de cursos d’água, perenes e intermitentes, 

com menos de 10m a 50m de largura, que corresponde às Áreas de Preservação 

Permanente (APP) definidas pela Lei Nº 12.651/2012, art. 4º, inciso I; 

� Buffer de 50m nas nascentes dos cursos d’água, que corresponde às Áreas de 

Preservação Permanente (APP) definidas pela Lei Nº 12.651/2012, art. 4º, inciso XI. 

Quadro 2: Quantificação da área úmida e vegetação. 

Área do Perímetro Urbano (m²) 

Tipologia de Uso Fora de APP  APP (15m)  APP (30m e 50m) Sub-total 

Área úmida 73.849 27.456 21.460 122.765 

Vegetação 928.768 202.135 155.611 1.286.514 

Outros Usos 20.399 - - 20.399 

Total (em m²) 1.023.016 229.592 177.071 1.429.679 

Total (em km²) 1,02 0,22 0,17 1,42 

Área do Perímetro Urbano e Área de Influência (m²) 

Tipologia de Uso Fora de APP APP (15m) APP (30m e 50m) Sub-total 

Área úmida 568.877 54.704 56.348 679.929 

Vegetação 4.551.214 946.276 850.287 6.347.777 

Outros Usos 928.179 428.277 1.087.532 1.361.115 

Total (em m²) 6.048.269 1.429.256 1.994.168 8.388.821 

Total (em km²) 6,04 1,42 1,99 8,38 

Elaboração: FUNPAR (2018). 

As APPs estão ligadas diretamente às funções ambientais, por meio do fornecimento de bens e 

serviços fundamentais para toda população. Esses bens e serviços estão relacionados à regularização 

da vazão, retenção de sedimentos, conservação do solo, recarga do lençol freático, ecoturismo, 

biodiversidade, dentre outros. No entanto, a cidade de Quitandinha se desenvolveu às margens do Rio 

da Várzea e este funcionou como um canal de comunicação e suporte de serviços essenciais que vão 

desde o abastecimento de água potável até a eliminação dos efluentes sanitários e industriais.  

De modo geral, boa parte das APPs que margeiam os corpos d'água na sede urbana foi ignorada 

durante o processo histórico de ocupação, o que conferiu à área um difícil reconhecimento das faixas 

de proteção fixadas pela Lei Federal. Acirrando ainda mais esse problema, parte dessas ocupações, 

além de estarem em APP, sofrem com as inundações periódicas do rio, caracterizando um gravíssimo 

risco ambiental.  

As ocupações em APPs (30m para rios até 10m; 50m para os rios de 10 a 50m de largura; e 

50m para nascentes) correspondem a 156 de lotes afetados, computando 76.286m², estando 106 

desses lotes ocupados. Ainda com relação ao montante total, 123 lotes estão localizados sobre áreas 

de risco à inundação (na abrangência das cotas de 810m) e destes, 87 lotes apresentam edificações. 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

33 

Nas faixas de preservação de 15m e 50m (nascentes) encontram-se 102 lotes, correspondendo a uma 

área de 41.426m². Destes, 68 apresentam construções dentro da faixa de APP, sendo que 52 situam-

se em cota altimétrica inferior à 810m. A quantificação dessas ocupações desconformes e sob riscos 

são apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 3: Lotes em Áreas de Preservação Permanente. 

Áreas de Preservação Permanente (APP) 
Lotes sem 

Construção 
Lotes com 

Construção 
Lotes situados área sujeita à 

inundação 

Em APP  
(30m para rios até 10m;  
50m para rios de 10m a 50m;  
e 50m para nascentes) 

156 106 123 lotes (87 lotes com edificação) 

Em APP  
(15m para rios e 50m para nascentes) 

102 62 75 lotes (52 lotes com edificação) 

Elaboração: FUNPAR (2018). 

Ademais, Quitandinha conta com uma Unidade de Conservação Municipal, o Parque Municipal 

Lagoa Verde, também chamado de Parque Ambiental. Este corresponde a uma área rural de 

176.055m2, situada ao lado esquerdo do Rio da Várzea, entre a BR-116 e o perímetro urbano.  

Por constituir a única área de conservação do município, recebe repasse do ICMS Ecológico. 

Segundo o IAP (2018), essa unidade de conservação é classificada como de proteção integral e está 

sujeita às normas e restrições a serem estabelecidas por um Plano de Manejo, ainda inexistente. Seu 

aspecto de espaço de recreação e lazer será tratado no Capítulo 3.5 (Capacidade de Atendimento e 

Distribuição de Equipamentos) deste relatório. 

 

Arborização urbana: 

Embora a área urbana tenha um elevado índice de vegetação por habitantes, as árvores 

existentes em vias e praças não seguem um arranjo espacial ordenado, consoante com a infraestrutura 

e equipamentos existentes. Diante disso, a Prefeitura tem se mobilizado para executar algumas ações 

relacionadas, sabendo que está no Plano de Ações de Governo (2018) a aquisição de 110 palmeiras da 

espécie Cycas Revolutas, a serem plantadas nos canteiros centrais da Av. Eleutério Fernandes de 

Andrade para arborizar o centro da cidade.  

É uma iniciativa importante, porém, é necessário elaborar um Plano de Arborização que 

considere a área urbana como um todo, ponderando vários fatores locais. Deste modo, orienta-se a 

elaboração de um Plano assim que os Planos Integrados de Quitandinha estejam concluídos, e 

conforme as exigências do Ministério Público do Paraná, estabelecendo as normas técnicas para 

promover a arborização do espaço público. O Plano deve ser elaborado de modo que favoreça políticas 

de implantação e manutenção de áreas verdes, preferencialmente as que tenham alguma 

possibilidade de se conectarem entre si, formando corredores ecológicos urbanos. Deverá orientar 

também a escolha das espécies (formato do caule, das folhas, o porte, as características das raízes, 

procedência nativa), além de garantir os benefícios ecológicos da arborização urbana. 
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2.2. Síntese do Eixo Ambiental 

Visando uma análise integrada dos elementos considerados anteriormente, o quadro a seguir 

apresenta uma síntese das principais questões e aspectos que caracterizam o meio ambiente de 

Quitandinha, destacando deficiências e potencialidades encontradas. Juntamente ao quadro, 

apresenta-se esses elementos sobre a territorialidade municipal, em mapas.  
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Quadro 4: Síntese do Eixo Ambiental. 

Códigos  

(Mapas 5 e 6)  
Descrição Deficiências Potencialidades 

1 

Na área rural verifica-se uma ocupação intensiva por uso agropecuário. De modo geral, as 
alterações ocorridas ao longo de 10 anos não foram expressivas. As maiores reversões de 
uso remetem às áreas de reflorestamento que, na maioria dos casos, eram áreas de uso 
agrícola. Observa-se que o incremento do desmatamento ocorreu, principalmente, na 
borda dos fragmentos florestais remanescentes, em especial nas áreas de mata ciliar. 

Retração da vegetação; 

Áreas de Preservação 
Permanente sem cobertura 
florestal; 

Decorrente impacto na 
qualidade dos recursos 
hídricos; 

Uso indiscriminado de 
agrotóxicos nas lavouras. 

Pouco incremento do 
desmatamento. 

 

2 

Cerca de 72% do território municipal encontra-se inscrito no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), correspondendo a 14.654 ha de áreas declaradas como Reserva Legal e/ou Áreas de 
Preservação Permanente (APP) - 33% do território municipal. Embora seja um número 
significativo, é possível verificar o avanço das atividades agrossilvopastoris sob as matas 
ciliares. Em decorrência desse antropismo podem-se vislumbrar problemas de 
assoreamento dos corpos d´água, carregamento de materiais e resíduos e, 
consequentemente, o comprometimento da qualidade das águas. Além disso, as atividades 
agropecuárias têm grande impacto na qualidade dos recursos hídricos municipais. 

3 

As regiões mais declivosas de Quitandinha estão localizadas na porção sudoeste do 
município, coincidindo com as maiores cotas altimétricas (1.010m). A declividade é também 
bastante elevada ao norte, nas proximidades das localidades rurais de São Gabriel, Reis e 
Cachoeira. 

Pontos de ocupação em 
áreas de alta declividade, 
denotando risco ambiental. 

Muitas áreas de alta 
declividade encontram-se 
recobertas por vegetação ou 
ainda não estão ocupadas. 

4 

Na área urbana as maiores declividades encontram-se de forma mais concentrada nas 
proximidades da Rua Otávio José Kuss (área recoberta por vegetação); à leste dos bairros 
Vista Alegre e Centro; arredores das ruas Brasil, Monsenhor Miguel J. Mickos e do Lavrador. 
Essas regiões estão, em sua maior parte, recobertas por vegetação.  

Alguns pontos de ocupação são avistados no entorno da confluência da Rua José de Sá Ribas 
com a Rua Monsenhor Miguel J. Mickos. Ainda aparecem áreas declivosas ao norte da sede 
urbana, nas proximidades de Rua Acelino Ribas Pinto, também recobertas por vegetação. 
Nos bairros da Campina e Vila Prado as declividades também são altas, com predominância 
da faixa 30 - 45%. 
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Códigos  

(Mapas 5 e 6)  
Descrição Deficiências Potencialidades 

5 

A altitude onde ocorre predominantemente a presença das planícies de inundação 
corresponde à faixa de 780 - 810m, estando condicionada às calhas de drenagem dos rios 
da Várzea, Cachoeira e Ribeirão Vermelho. Sobre estas áreas, pode-se dizer: 

� O Rio da Várzea, no trecho que corta o município, é considerado de alta 

vulnerabilidade, impacto alto e frequência média à inundação (ANA, 2014); 

� Verifica-se a presença de solos hidromórficos (tipo Gleissolos) próximos ao Rio da 

Várzea, onde se observa a planície sedimentar por sua baixa declividade, a qual 

permite o transbordamento no período chuvoso. Na área rural grande desses solos 

são ocupados por drenagem artificial para o aproveitamento agrícola, trazendo 

possibilidade de risco à qualidade hídrica; 

� Na área urbana são identificadas como áreas de incidência de inundações: (i) 

extravasamento do leito do Ribeirão dos Brancos sobre a Rua Olívio Kemp 

(elevação aproximada de 803m) e sobre a Rua José de Sá Ribas (cota 805m); e (ii) 

extravasamento do leito do Rio da Várzea sobre a Av. Eleutério Fernandes de 

Andrade (cota 802m). Também incide na Rua do Pescador e Rua Pedro Zolner (cota 

810m). Nesta região, o extravasamento do rio atinge vários trechos de altimetria 

mais inferior e com ocupações. Trata-se de uma região altamente vulnerável aos 

impactos das cheias, devido à existência de edificações ao longo da Rua do 

Pescador. 

Presença de Rio da Várzea, 
considerado de alta 
vulnerabilidade à 
inundação; 

Impermeabilização e 
desflorestamento de matas 
ciliares; 

Quitandinha não possui um 
Plano Diretor de Drenagem 
Urbana elaborado; 

Existência de áreas de 
ocupação já consolidadas no 
entorno do Rio da Várzea e 
afluentes. 

Controle da ocupação deve 
ser dirigido para evitar usos 
inadequados em áreas 
sujeitas às inundações; 

Melhorias hidráulicas podem 
diminuir os prejuízos 
causados pelas inundações; 

Conservação de área ainda 
não edificada, adjacente à 
mata ciliar, que sofre com 
inundações. 

6 
Existência de área ainda não edificada, compreendida entre o Ribeirão dos Brancos e a Rua 
Olívio Kemp, para a qual o presente estudo recomenda a não edificação. 

 
 

7 

As ocupações em Áreas de Preservação Permanente (APP) em faixas de 30m-50m 
correspondem a 156 de lotes afetados, computando 76.286m², sendo 106 desses lotes 
ocupados. Nas faixas de preservação de 15m e 50m (nascentes) encontram-se 102 lotes, 
correspondendo a uma área de 41.426m². 

As ocupações em Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs). 
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Códigos  

(Mapas 5 e 6)  
Descrição Deficiências Potencialidades 

8 

O Decreto Estadual Nº 4.435/2016 (COMEC), declara a bacia do Rio da Várzea e outras, 
como Áreas de Interesse de Manancial de Abastecimento Público da RMC. A área delimitada 
engloba as terras rurais à leste (Bacia do Rio da Várzea, representando 43% do município e 
ao norte municipal (Bacia do Rio do Poço, 7,5% do território).  

Como forma de proteção aos recursos hídricos, declarados como de interesse para o 
abastecimento público metropolitano, a Lei Estadual Nº 8.935/1989 dispõe sobre requisitos 
e parâmetros de uso do solo. Nestas bacias, de maneira geral, é proibida a instalação de 
indústrias altamente poluentes, de estabelecimentos hospitalares e o parcelamento do solo 
de alta densidade demográfica. Ainda, a qualidade da água desses mananciais deverá ser 
enquadrada dentro dos padrões de potabilidade apropriada ao tratamento para o consumo 
humano, de acordo com CONAMA Nº 396/08, do Ministério do Meio Ambiente e Portaria 
Nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. Considerando esses aspectos, faz-se um alerta à 
expansão da malha urbana sobre essas áreas, principalmente quando o crescimento urbano 
não é acompanhado da provisão de infraestrutura adequada. 

Restrições quanto à 
expansão da malha urbana a 
leste. 

Áreas definidas como de 
interesse com pequeno grau 
de ocupação. 

9 

Quanto à qualidade da água municipal, de modo geral, Quitandinha apresenta um bom nível 
de preservação das condições naturais dos terrenos, embora seja possível constatar o 
desflorestamento de matas ciliares, lixo despejado no leito de rios e poluição por 
agrotóxicos. Somado a essa problemática, na área urbana há ocupações em APP, falta de 
esgotamento doméstico em algumas áreas e a mineração ilegal de areia, a qual prediz a 
possibilidade de contaminação da água por arsênio e mercúrio, degradação do solo, 
lixiviação, assoreamento e disposição inadequada de rejeitos. 

Desflorestamento de matas 
ciliares, lixo despejado no 
leito de rios e poluição por 
agrotóxicos. 

Quitandinha apresenta um 
bom nível de preservação das 
condições naturais dos 
terrenos. 

10 

A presença da vegetação na área urbana está mais concentrada no entorno dos rios. No 
bairro da Campina e no Parque Industrial, como são áreas de menor adensamento urbano, 
é possível notar grandes maciços de vegetação, em especial no entorno da Rua São João e 
Rua Joaquim Andrade. No entorno da sede, na parte noroeste, adjacente ao Rio da Várzea, 
avista-se uma grande área conservada de vegetação e áreas úmidas, o que confere a essa 
região um potencial para a conservação. 

 Presença de grandes maciços 
de vegetação na área urbana 
e no entorno (noroeste da 
sede urbana), com potencial 
para preservação. 
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Códigos  

(Mapas 5 e 6)  
Descrição Deficiências Potencialidades 

11 

Embora a área urbana tenha um elevado índice de vegetação por habitantes, as árvores 
existentes em vias e praças não seguem um arranjo espacial ordenado, consoante com a 
infraestrutura e equipamentos existentes. Deste modo, orienta-se a elaboração de um 
Plano assim que os Planos Integrados de Quitandinha estejam concluídos, e conforme as 
exigências do Ministério Público do Paraná, estabelecendo as normas técnicas para 
promover a arborização do espaço público. 

 Prefeitura tem se mobilizado 
para executar algumas ações 
relacionadas. 

12 

Quitandinha conta com uma Unidade de Conservação Municipal, o Parque Municipal Lagoa 
Verde. Este corresponde a uma área rural de 176.055m², situada ao lado esquerdo do Rio 
da Várzea, entre a BR-116 e o perímetro urbano. É classificado como de proteção integral e 
está sujeito às normas e restrições a serem estabelecidas por um Plano de Manejo, ainda 
inexistente. 

O Parque necessita de 
diversas melhorias para 
incentivar seu uso pela 
população; 

Plano de Manejo ainda 
inexistente. 

Presença de Unidade de 
Conservação já instituída. 

Promoção de ações de 
educação ambiental; 

Promoção do turismo, de 
modo a oferecer 
oportunidades recreativas e 
sustentáveis. 

13 

Segundo o Zoneamento Mineral do Plano Diretor de Mineração (MINEROPAR, 2004), áreas 
urbanizadas, do Parque Ambiental e ao longo do Rio da Várzea, são classificadas como áreas 
restritas e se enquadram como ZCM (Zona Controlada para Mineração). Nessas áreas, a 
mineração pode ser realizada, obedecendo uma análise mais detalhada das definições 
legais condizentes com a proximidade da ocupação urbana. Há indicativos de exploração 
ilegal de areia em território municipal. 

Considera-se que a mineração de areia pode provocar graves danos ao meio ambiente. 
Nesse sentido, a formalização dos empreendimentos é importante, tanto para o aspecto 
ambiental, tanto para o de arrecadação municipal. 

Exploração ilegal de areia; 

Decorrente de passivos 
ambientais. 

 

 

 

O município é 
instrumentalizado pelo 
Zoneamento Mineral do Plano 
Diretor de Mineração, pela 
Legislação Ambiental e pela 
Compensação Financeira de 
Recursos Minerais. 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Mapa 2: Recursos Hídricos Municipais. 
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Mapa 3: Uso do Solo e Cobertura Vegetal Municipal. 
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Mapa 4: Cobertura Vegetal e Recursos Hídricos - Área Urbana. 
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Mapa 5: Síntese do Eixo Ambiental - Escala Municipal. 
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Mapa 6: Síntese do Eixo Ambiental - Área Urbana. 
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3. EIXO SOCIOESPACIAL: TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 

A abordagem dos aspectos socioespaciais tem por objetivo reconhecer a organização do 

território do município de Quitandinha, a distribuição espacial da população e suas características 

demográficas, as condições de acesso aos equipamentos públicos, o uso e a ocupação do solo atual e 

a condição habitacional dos residentes.  

Neste capítulo apresenta-se também a síntese de estudos realizados para: (i) compreender a 

evolução da ocupação do solo urbano e rural; (ii) avaliar a relação entre usos e parâmetros urbanísticos 

regulamentados por Lei e o padrão de ocupação atual; e (iii) identificar as tendências de ocupação do 

território. Para a referida análise foram utilizados dados oficiais disponibilizados pelo poder público 

municipal, levantamentos feitos em campo e pesquisas em fontes secundárias. 

 

3.1. Dinâmica Populacional 

Quitandinha possui uma extensão territorial de 447km², constituída de 1% de área urbana e 98% 

de área rural. De acordo com o Censo Demográfico (IBGE), o município possuía uma população de 

17.089 habitantes em 2010, sendo 4.887 residentes em área urbana (28,6%) e 12.202 residentes na 

área rural (71,4% da população), o que indica a predominância do caráter rural do Município.  

Aliás, se agregada à população rural os residentes dos setores censitários correspondentes à Vila 

Rural de Pangaré e Doce Grande24, o percentual dessa população chega a 73,2%, ou seja, residiam 

12.501 habitantes no território rural de Quitandinha no ano de 2010.  

No que diz respeito à evolução populacional de Quitandinha, conforme tabela e gráfico a seguir, 

nas últimas duas décadas censitárias (1991-2010), a população aumentou em 15,61% (acréscimo de 

2.667 pessoas), devido, principalmente, ao incremento no contingente da população urbana (aumento 

de 49% entre 1991-2010). 

Tabela 3: Evolução da população de Quitandinha e grau de urbanização. 

Ano 
População 

Urbana 
População 

Rural 
Grau de 

Urbanização 
População Total 

1970 1.242 9.611 11% 10.853 

1980 1.587 10.804 13% 12.391 

1991 2.476 11.946 17% 14.422 

2000 3.046 12.226 20% 15.272 

2010 4.887 12.202 29% 17.089 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (1970-2010). 

 

                                                           

 

24 É importante a consideração da população dos núcleos dos distritos de Vila Rural de Pangaré e Doce Grande como 
integrantes da população rural, tendo em vista que a conformação, os usos e a ocupação de tais unidades territoriais não as 
caracterizam como áreas urbanas consolidadas, apesar de terem sido classificadas como “áreas urbanizadas de cidade ou 
vila” pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010. 
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Gráfico 2: Evolução da população de Quitandinha (1970-2010). 

 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (1970-2010). 

A taxa geométrica de crescimento (TGC) da população total correspondeu a 0,64% a.a. (ao ano) 

no período 1991-2000 e a 1,13% a.a. no período 2000-2010, ficando abaixo média de crescimento da 

RMC (1,38% a.a.). A TGC da população urbana foi de 2,33% a.a. no primeiro período e de 2,14% a.a. 

no segundo. Tendo isso em vista, o grau de urbanização de Quitandinha subiu de 17% em 1991, para 

29% em 2010. Conforme projeções do IPARDES, atualmente (2018) habitam 18.393 pessoas em 

Quitandinha. 

Vale a pena mencionar ainda, a atual dinâmica de oferta de chácaras e loteamentos clandestinos 

com características de parcelamentos urbanos (com 360m²) que contribuem para a atração de 

população para a área rural. Importante ressaltar o fato de que mesmo sendo ofertas em área rural, 

não atendem a um propósito tipicamente rural. Ou seja, pode-se concluir pela análise do tipo e 

finalidade do imóvel sendo ofertado que a dinâmica atual não trata de uma demanda para aumento 

do número de ocupações para uso agrossilvopastoril ou para minifúndios de produção de subsistência 

(usos, de fato, rurais). As áreas que vêm sendo ofertadas atendem a finalidades urbanas (de lazer, no 

caso de chácaras; e de moradia, no caso dos loteamentos clandestinos) e, portanto, continuam 

apontado para o aumento da população urbana, mesmo em área rural. 

 

3.2. Caracterização Demográfica 

Em relação à distribuição da população por gênero, ao contrário do que se tem observado em 

contexto nacional, em Quitandinha nota-se uma leve concentração de homens em relação às 

mulheres, apresentando em 2010 um índice inclusive superior ao conjunto da RMC e do Paraná: razão 

de 107,1 homens para cada 100 mulheres. 
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A análise da estrutura etária dos munícipes demonstra a significativa queda na razão de 

dependência (RD)25 ocorrida entre 1991 e 2010. Assim como nos conjuntos da RMC e do Paraná, no 

Município estudado esta queda foi de aproximadamente 28% no período censitário.  

Quitandinha apresentava, no ano de 1991, uma RD de 72,59 - equivalente a dizer que, para cada 

grupo de 100 pessoas havia potencialmente cerca de 73 dependentes. Já em 2000, a RD do Município 

caiu para 56,96 e em 2010, reduziu para 48,17 (IBGE - Tabela 4). Neste caso, embora ainda apresente 

um índice superior ao dos conjuntos da RMC e do Paraná, a variação da RD de Quitandinha no período 

1991-2010 foi mais significativa. Ademais, tal qual os conjuntos da RMC e do Estado, essa variação está 

relacionada, principalmente, à queda de fecundidade - uma tendência brasileira e mundial -, e à 

consequente elevação da população de 15 a 64 anos. 

Tabela 4: Proporção da população residente, por grupo de idade e razão de dependência (RD) de Quitandinha, 

RM de Curitiba (RMC) e Paraná (1991, 2000 e 2010). 

Unidade Ano 
Grupos de idade (%) 

RD 
Até 14 anos 15 a 64 anos 65 ou mais 

Quitandinha 

1991 36,97 57,94 5,08 72,59 

2000 30,56 63,71 5,73 56,96 

2010 24,41 67,49 8,10 48,17 

RMC (*) 

1991  -  -  -  - 

2000 28,00 67,90 4,20 48,68 

2010 22,60 70,90 6,40 41,04 

Paraná 

1991 33,30 62,30 4,40 60,43 

2000 28,70 65,60 4,80 52,39 

2010 22,90 69,50 6,20 43,78 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD (2013); IBGE (1991-2010). 
NOTA: (*) Dados indisponíveis para 1991. 

Com relação à população economicamente ativa (PEA), isto é, aquela com idade compreendida 

entre os 15 e 64 anos, o percentual subiu de 57,94% para 67,49% no período entre 2000 e 2010, 

alcançando o registro de 7.944 pessoas. 

Os gráficos a seguir ilustram as transformações na estrutura etária da população de Quitandinha 

de 1991 a 2010. Nota-se o alargamento dos topos e, principalmente, dos meios das pirâmides etárias, 

evidenciando o paulatino envelhecimento da população e a diminuição da RD. No último período 

analisado (2000-2010), também se observa uma constrição na base da pirâmide em função da queda 

da fecundidade. 

 

 

 

 

                                                           

 

25 A RD consiste na relação entre a população definida como economicamente dependente (PED) - os menores de 15 anos de 
idade e os maiores de 65 anos -, e a população definida como potencialmente ativa (PPA) - pessoas com idade entre 15 e 64 
anos. Assim, elevados valores de RD indicam um maior contingente de dependentes que a população em idade produtiva 
deve sustentar, o que significa maiores demandas de políticas públicas, especialmente nas áreas de educação e saúde. 
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Gráfico 3: Pirâmides etárias de Quitandinha: distribuição por sexo e grupos de idade (1991, 2000 e 2010). 

 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD (2013); IBGE (1991-2010). 

A taxa de fecundidade municipal reduziu de uma média de 3,1 (1991) para 1,9 (2010) filhos por 

mulher - índice próximo das médias da RM de Curitiba (1,84) e do Paraná (1,86 filhos por mulher). No 

período 1991-2010, a proporção da população com menos de 15 anos diminuiu de 36,97% para 24,41% 

e a proporção da população de 15 a 64 anos aumentou de 57,94% para 67,49%. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município 

regrediu pela metade, de 32,5 óbitos por mil nascidos vivos (em 2000) para 15,0 óbitos por mil nascidos 

vivos (em 2010). Essa redução observada indica que Quitandinha já cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no 

país deveria estar abaixo de 17,9 óbitos por mil pessoas no ano de 2015. 

Tabela 5: Resumo da evolução da Estrutura Etária de Quitandinha (1991-2010). 

Estrutura Etária 
1991 2000 2010 

População % do Total  População  % do Total População % do Total 

Menos de 15 anos 5.331 36,97 4.667 30,6 4.171 24,4 

15 a 64 anos 8.354 57,94 9.730 63,7 11.533 67,5 

População de 65 anos ou mais 733 5,08 875 5,73 1.385 8,10 

Taxa de envelhecimento 5,08 5,73 8,10 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD (2013); IBGE (1991-2010). 

A proporção de idosos (Tabela 5), por sua vez, registrou crescimento no período 1991-2010 e 

indica uma taxa de envelhecimento de 8,1% da população (2010) - percentual superior ao verificado 

no conjunto da RM de Curitiba (6,43%) e à média do Estado (7,53%) para 2010. Se considerado o índice 

de idosos (número de pessoas de 65 anos ou mais para cada 100 pessoas menores de 15 anos de 

idade), a taxa chega a 33,21%.  

A participação crescente de idosos em relação aos jovens na população reflete, principalmente, 

o baixo crescimento populacional, a redução dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de 

vida. Projeções do IPARDES indicam, no entanto, que essa proporção diminuirá nos próximos anos e 

Curitiba ultrapassará Quitandinha no percentual total da população idosa até 2040. 

Em relação às pessoas que apresentam necessidades especiais devido a restrições físicas, 

mentais ou motoras, há necessidade do atingimento de alguns objetivos específicos pelos Planos 

Integrados, como o direito à acessibilidade universal em espaços, equipamentos, edificações e 

infraestruturas de uso público.  
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Na realidade de Quitandinha, segundo o IBGE (2010) - Tabela 6, havia no município 3.846 

pessoas, ou seja, 22,5% da população com pelo menos uma das seguintes deficiências investigadas: 

visual (76% desse contingente); auditiva (22%); motora (31%); e mental e/ou intelectual (5%). Tais 

características se assemelham ao verificado na média do Paraná, cujo percentual de pessoas com 

alguma deficiência é de 21%, com destaque também para as condições especiais visuais e motoras. 

Tabela 6: População de Quitandinha por tipo de deficiência permanente (2010). 

Tipo de deficiência permanente 

Pelo menos uma deficiência Visual Auditiva Motora Mental/Intelectual 

Total 
% do Total da 

População 
Subtotal % Subtotal % Subtotal % Subtotal % 

3.846 22,50 3.013 78,34 859 22,32 1.185 30,81 224 5,83 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2010). 

Os aspectos demográficos citados, como o paulatino envelhecimento dos residentes e o 

percentual de pessoas com mobilidade reduzida em Quitandinha, são indicativos da necessidade de 

ações de melhoria da infraestrutura (como pavimentação, calçamento, sinalização) e das condições de 

circulação e de acessibilidade universal em espaços públicos e equipamentos comunitários, bem como 

aos serviços de transporte coletivo. 

 

3.2.1. Renda per capita e Índice Gini 

A renda per capita média26 de Quitandinha cresceu 148,31% nas últimas duas décadas, passando 

de R$ 182,06 (em 1991), para R$ 324,44 (em 2000), e para R$ 452,08 (em 2010) - equivalente a uma 

taxa média anual de crescimento de renda de 4,9% a.a. No entanto, a quantia registrada em 2010 foi 

bastante inferior ao conjunto da RMC (de R$ 1.183,32) e do Paraná (de R$ 890,89).  

A involução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através das 

variações observadas no Índice de Gini, que oscilou de 0,46 (1991) para 0,61 (2000), e para 0,47 (2010), 

chegando a um cenário mais positivo se comparado aos índices do estado do Paraná em 2010 (0,53) e 

ao conjunto da RMC (0,55). A taxa média anual de crescimento do índice para Quitandinha foi de 6,63% 

(1991-2000) e de 3,37% (2000-2010). 

As informações sobre a renda média e o Índice de Gini são relevantes se analisadas em paralelo 

com os indicadores de pobreza - proporções da população extremamente pobre, pobre e vulnerável à 

pobreza, ou seja, que recebem até ½ salário mínimo por mês. Normalmente, considerando-se o 

contexto brasileiro e o processo de produção das cidades, a parcela da população extremamente 

pobre ou em situação vulnerável à pobreza tem menos acesso aos serviços ofertados, mora em regiões 

                                                           

 

26 Estes são dados de referência ao presente estudo, porém, que devem ser relativizados tendo em vista que a caracterização 
da renda per capita permite analisar o desenvolvimento sob o ponto de vista econômico. Ainda que a renda seja uma variável 
importante para o alcance de um padrão de vida digno, o dado não garante automaticamente o desenvolvimento humano 
de uma localidade. O conceito de desenvolvimento humano é amplo e parte do pressuposto de que, para avaliar o avanço 
na qualidade de vida de uma população, é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características 
sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. A renda é importante, mas como um dos meios do 
desenvolvimento e não como seu fim. 
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afastadas destes serviços, muitas vezes sem infraestrutura mínima, e está sujeita a riscos decorrentes 

da ocupação de parcelas do território com baixo ou nenhum valor imobiliário, onde o uso residencial 

seria inadequado (devido à ocorrências de inundações, deslizamentos, entre outros fenômenos). Faz-

se importante identificar a existência desta parcela de população e, para além, localizá-la, para que a 

o Plano Diretor possa considerá-la nas proposições de uso e ocupação do território. Lembra-se que 

por compromisso com a União e com a Constituição Federal, é obrigação da política de 

desenvolvimento urbano municipal garantir o bem-estar dos seus habitantes e ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo a justa distribuição dos ônus e bônus do 

processo de urbanização. Ou seja, bem localizar todos os seus habitantes, visando qualidade de 

moradia27. 

Conforme aponta a Tabela 7, apesar da redução significativa da desigualdade de renda indicada 

pelo Índice Gini, em 2010 Quitandinha ainda apresentava proporções significativas de pessoas em 

situação vulnerável à pobreza (41% da população) - proporção bastante superior ao Estado (2% da 

população) e ao conjunto da RMC (13,1%).  

Tabela 7: Renda per capita, pobreza e desigualdade em Quitandinha, RMC e Paraná (1991, 2000, 2010). 

Unidade Renda per capita, pobreza e desigualdade 1991 (**) 2000 2010 Variação 1991-2010 (%) 

  
Quitandinha 

Renda per capita (R$)  182,06 324,44 452,08 59,7 

% de extremamente pobres 19,6 20,4 6,9 -185,3 

% de pobres 56,5 43,8 17,9 -216,2 

% de vulneráveis à pobreza 83,2 66,1 41,0 -102,9 

Índice de Gini (*) 0,46 0,61 0,47 2,1 

RMC 

Renda per capita (R$)   - 901,38 1.183,32  - 

% de extremamente pobres  - 3,2 1,0  - 

% de pobres  - 11,2 3,5  - 

% de vulneráveis à pobreza  - 28,6 13,1  - 

Índice de Gini (*)  - 0,6 0,55  - 

Paraná 

Renda per capita (R$)  439,09 638,27 890,89 50,7 

% de extremamente pobres 12,6 6,1 2,0 -530,0 

% de pobres 32,6 18,9 6,5 -401,5 

% de vulneráveis à pobreza 12,6 6,1 2,0 -530,0 

Índice de Gini (*) 0,6 0,6 0,53 -13,2 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD (2018); IBGE (1991-2010). 
NOTA: (*) O Índice Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, o qual aponta a diferença entre os rendimentos 
entre os residentes mais pobres e mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, 
todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, que uma só pessoa detém toda a renda do lugar.  
(**) Dados indisponíveis para 1991. 

Cabe indicar que estes são dados de referência ao presente estudo, porém, que devem ser 

relativizados tendo em vista que a caracterização da renda per capita permite analisar o 

desenvolvimento sob o ponto de vista econômico. Ainda que a renda seja uma variável importante 

para o alcance de um padrão de vida digno, o dado não garante automaticamente o desenvolvimento 

humano de uma localidade. O conceito de desenvolvimento humano é amplo e parte do pressuposto 

                                                           

 

27 O conceito do “morar” vai além da residência, inclui o acessar a cidade e seus serviços urbanos, com qualidade e dignidade.  
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de que, para avaliar o avanço na qualidade de vida de uma população, é preciso ir além do viés 

puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam 

a qualidade da vida humana.  

Em 2010, totalizavam no Município 11.245 pessoas, ou seja, 65,8% da população com renda 

inferior a ½ salário mínimo, considerando o valor de um salário mínimo de R$ 510,00. Em 2015, o 

salário médio mensal era de 2,2 SM (salários mínimos). Houve, portanto, uma oscilação da 

remuneração média por trabalhador, considerando que em 2001 a renda média era de 2,3 SM e, em 

2010, de 2 SM. 

A tabela a seguir apresenta, dentre os residentes com idade superior a 10 anos, a distribuição 

de renda por faixas salariais. O percentual de quitandinhenses com renda mensal superior a 3 salários 

em 2010, não chegava a 10% da população municipal (4,87%). 

Tabela 8: Pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento nominal mensal (2010). 

Classes de rendimento 
nominal mensal 
(salário mínimo) 

Pessoas de 10 
anos ou mais de 

idade 

Classes de 
rendimento 

nominal mensal 
(%) 

Até 1 SM 5.422 37,31 

1 a 2 SM                                          2.825 19,44 

2 a 3 SM                                              717 4,93 

3 a 5 SM 451 3,10 

5 a 10 SM 201 1,38 

Mais de 10 SM 57 0,39 

Sem rendimento 4.859 33,44 

Total 14.530 100,00 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2010). 

Em relação à distribuição territorial da renda de Quitandinha (Figura 14), as comunidades rurais 

com maior vulnerabilidade social, isto é, com renda média mensal em 2010 de até 1 salário mínimo, 

são as que compõe a região nordeste à área urbana (Turvo, Pinhal, Cachoeira e Cachoeira do Ipanema), 

as comunidades no extremo sul municipal (Água Clara de Cima, Lagoa de Cima, Aterrado Alto, Pires, 

Quicé de Ribas) - mais próximas de Piên e Agudos do Sul. Também compõe o mesmo cenário a região 

de Anta Magra e Caí de Baixo, próximas do bairro urbano da Campina, ao sul da BR-116. 

As maiores rendas médias são de até 2 SM, concentradas na região rural à noroeste da sede 

urbana na comunidade de Reis, na Vila Rural do Pangaré e na região sul que comporta as seguintes 

localidades: Água Clara de Baixo, Doce Fino, Rio da Várzea, Quicé dos Alves e parte de Doce Grande. 

Há também ocupações de baixa renda em áreas próximas à comunidade de Cerrinho. 
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Figura 14: Renda média mensal predominante nos domicílios rurais - Setores Censitários Rurais (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2010). 

Em relação à distribuição da renda por domicílios urbanos (Figura 15), a porção norte do bairro 

Centro, juntamente do bairro Engenho Velho, registrou o maior rendimento médio mensal dos 

responsáveis por domicílios em 2010 (R$ 1.496,00, ou seja, faixa média entre os 3 e 4 salários mínimos 

ao mês). A menor renda estava localizada nos bairros da Campina, Moreiras e Bom Jesus, cuja média 

mensal é de R$ 556,81 (entre 1 e 2 SM). No entanto, a maior população considerada em situação 

vulnerável à pobreza (que recebe menos de 1 SM) está também na área central (Centro, Paolini e Vila 

Prado).  

 

 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

52 

Figura 15: Renda média mensal por domicílios urbanos - Setores Censitários Urbanos (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2010). 
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3.3. Organização Territorial 

Quitandinha divide-se em 3 distritos administrativos: Sede, Pangaré e Doce Grande.  

Figura 16: Compartimentação rural em distritos administrativos. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010); Prefeitura Municipal (2018); SANEPAR (2018). 

O distrito da Sede compreende a área urbana e a área rural nordeste, com acesso mais próximo 

de Mandirituba, Fazenda Rio Grande e da Capital, através da BR-116 e PR-511. O distrito de Pangaré 

abrange a porção rural oeste e sudoeste, a partir do Rio da Várzea, enquanto o distrito de Doce Grande 

compreende a área rural do extremo sul e sudeste municipal. 
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3.3.1. Área Urbana 

A sede urbana de Quitandinha abrange 4,9km² (485 ha), localiza-se às margens da Rodovia Regis 

Bittencourt (BR-116) e abrange a interseção entre essa rodovia e a PR-511, que corresponde à Rua 

Germano Czek no trecho inserido ao perímetro urbano - conforme delimitação da Lei Nº 689/200728. 

A área é dotada de remanescentes vegetais, relevo ondulado, sendo interceptada pelo Rio da Várzea 

e seus afluentes (Figura 17). A área urbana possui 2 acessos a partir da BR-116, sendo o primeiro a 

partir da Rua José de Sá Ribas, considerado como o principal pela ANTT, o qual dispõe de rotatória de 

acesso, e o segundo, a partir da Av. Eleutério Fernandes de Andrade, secundário sob o ponto de vista 

regional, porém, principal para o contexto municipal.  

Figura 17: Vista aérea da sede urbana: BR-116 em primeiro plano, com vista para os acessos principais. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha. 

Formada por 9 bairros29 (Bom Jesus, Campina, Centro, Engenho Velho, Moreiras, Paolini, Vila 

Prado, Vista Alegre, incluindo o Parque Industrial), a área urbana de Quitandinha abrigava menos de 

30% da população municipal em 2010, com uma densidade demográfica bastante baixa de 9,46 hab/ha 

(habitantes por hectare) - Tabela 9. 

  

                                                           

 

28 Todas as referências ao perímetro urbano neste documento consideram a área definida pela Lei Municipal Nº 689/2007, 
vinculada ao Plano Diretor (2007), tendo em vista a não consideração, pela COMEC, da alteração do perímetro em 2016 (Lei 
Nº 1.024/2016). 
29 A delimitação dos bairros de Quitandinha não coincide com os setores censitários do IBGE ou com a delimitação legal do 
perímetro urbano (Lei Nº 698/2007). 
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Tabela 9: Sede Urbana de Quitandinha - População, Densidade Demográfica e Domiciliar (2010). 

Bairros da Sede Urbana  
(Subdivisão em Setores Censitários) 

Área 
(ha) 

População 
Absoluta  

População 
Absoluta (%) 

do Total  

Densidade 
Demográfica 

(hab/ha) 

Número 
Domicílios*  

Média de 
moradores 

por Domicílio* 

Bom Jesus 49 645 3,77 13,16 203 3,17 

Campina / Parque Industrial 64 571 3,34 8,92 184 3,10 

Campina / Parque Industrial 43 354 2,07 8,23 117 3,03 

Centro / Engenho Velho / Moreiras 59 519 3,04 8,8 172 3,00 

Centro / Paolini / Vila Prado 100 1.050 6,14 10,5 325 3,22 

Moreiras 10 139 0,81 13,9 40 3,48 

Moreiras 17 105 0,61 6,18 31 3,39 

Parque Industrial / Vila Prado 91 171 1,00 1,88 55 3,11 

Vista Alegre / Vila Prado 52 1.034 6,05 19,88 302 3,41 

 Total  485 4.588 26,8 9,46 1.429 3,21 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010).  
NOTA: (*) Domicílio Particulares Permanentes. 

Figura 18: População Absoluta por Setor Censitário - Área Urbana (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

Em 2010, a maior parte da população urbana residia nos bairros Centro, Paolini, Vila Prado e 

Vista Alegre, os quais abrangem a porção central do quadro urbano, a partir da BR-116 até as ruas José 
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de Sá Ribas e do Expedicionário. Correspondiam, portanto, a 12% da população municipal, ou seja, 

2.084 habitantes (Figura 18). 

Os bairros Vista Alegre e Vila Prado têm registros da maior densidade populacional urbana (19 

hab/ha - acima de 1.600 hab/km²) e a maior quantidade de domicílios. A média de moradores por 

domicílio de ambos os bairros também é superior à média urbana (3,4 pessoas por domicílio). Os 

bairros Moreiras e Bom Jesus, na porção norte e oeste, também estão entre os que detém maior 

densidade populacional e habitacional da área urbana, com registro de 13 hab/ha, além do maior 

contingente de população de baixa renda. 

As áreas menos populosas são a porção leste do bairro Moreiras (entre a Rua Germano Czek e 

o Rio do Turvo), parte sul do bairro da Campina (ao sul do prolongamento da Rua José de Sá Ribas) e 

parte da Vila Prado (porção ao norte da BR-116 e da Rua Professor Basílio, até o Rio Areia Branca).  

Figura 19: Densidade Demográfica por Setor Censitário - Área Urbana (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

Para o comparativo espacial entre os dados censitários de 2000 e 2010, considerando que a 

abrangência e o tamanho dos setores alteraram, elaborou-se uma compatibilização das áreas entre os 

setores que compõe Quitandinha, conforme metodologia no Anexo I.  
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A partir da compatibilização é possível verificar que, para a área urbana, a variação populacional 

chegou a agregar 516 pessoas nas áreas mais populosas, ou seja, houve um crescimento populacional 

de 2,2% a.a. (percentual ao ano). A taxa média registrada de crescimento urbano foi de 2,14% a.a. 

O setor censitário correspondente ao bairro da Campina, incorporado ao da comunidade de Caí 

de Baixo na compatibilização censitária, registrou a maior taxa de crescimento municipal no período 

entre censos (2000-2010). Sua população aumentou 3,3% a.a., isto é, passou de 650 para 903 

habitantes. Se considerado o incremento populacional verificado no bairro nos últimos anos (após 

2010), e a desatualização dos dados censitários (de quase uma década), cabe a relativização dos dados 

através da utilização das projeções do IPARDES para 2018 (cenário atual) e 2028 (horizonte temporal 

dos Planos Integrados) - questões do cenário tendencial municipal a serem abordadas no Produto 04. 

 

3.3.2. Evolução da Ocupação Urbana 

O processo de ocupação urbana ocorreu através de 6 fases distintas (período 1960-2007), cuja 

descrição consta no relatório do Plano Diretor (STCP, 2007). Um resumo das principais transformações 

ocorridas por fases é indicado nos tópicos e na figura a seguir: 

� Primeira fase (a partir de 1960): primeiras ocupações do quadro urbano, incluindo as 

construções de valor histórico e a Igreja Matriz; 

� Segunda fase: expansão do tecido urbano acompanhando a Av. Eleutério Fernandes de 

Andrade e a Rua Germano Czek até as saídas para as comunidades de Cachoeira e Turvo; 

� Terceira Fase: expansão urbana na direção leste, ao longo das Ruas José de Sá Ribas e 

Silva Freitas; 

� Quarta fase (a partir de 1980): implantação dos loteamentos Vista Alegre (1984/85), 

Bom Jesus (1985/89), Guismann (1986) e Paolini (1988); expansão urbana em direção à 

Campina, na margem oposta da BR-116, ao sul do quadro urbano. Inicia o loteamento 

aleatório da área rural da Campina para usos residencial e comercial, no qual foram 

abertas vias sem planejamento e lotes desmembrados irregularmente. 

� Quinta fase (a partir de 2000): implantação da área industrial na BR-116, à leste do 

quadro urbano. Transformação da Campina em área urbana, contrariando as previsões 

de expansão para as saídas em direção à Cachoeira, Turvo, Moreiras e Engenho Velho. 

Expansão populacional também ocorre na faixa entre a Rua Dino Paolini e a BR-116. 

� Sexta Fase (a partir de 2005): início da instalação das indústrias no Parque Industrial. 
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Figura 20: Evolução da ocupação urbana de Quitandinha (1960-2007). 

 
Fonte: STCP Engenharia - Relatório do Plano Diretor Municipal de Uso e Ocupação do Solo de Quitandinha (2007). 

Em complemento à descrição das fases de evolução, considera-se que, após 2007, ocorreu a 

continuidade da ocupação na região norte do perímetro urbano: ao longo da Rua do Expedicionário e 

seu prolongamento, após a Rua 6 de Agosto (em direção a comunidade de Cachoeira), e ao longo da 

Av. Eleutério Fernandes de Andrade, a partir da Rua Bom Jesus (em direção a Turvo).  

Além disso, verificou-se um relativo incremento da ocupação nos bairros Paolini, Vila Padro, 

Vista Alegre e na Campina. Ainda assim, a densidade demográfica urbana mantém-se baixa e os 

loteamentos, como no bairro da Campina, são intercalados por uma quantidade considerável de vazios 

urbanos. O crescimento urbano verificado é horizontalizado, não tendo sido constatada cultura ou 

demanda pelo crescimento vertical da cidade. 

Verifica-se ainda a proliferação de loteamentos clandestinos para fins urbanos em zona rural, 

nas áreas próximas do perímetro urbano, com maior incidência de desmembramentos de chácaras e 

venda clandestina de lotes. No loteamento ou desmembramento de imóvel rural não pode haver lotes 

com área inferior à fração mínima de parcelamento (FMP)30 - que em Quitandinha equivale a 3ha ou 

30.000m². Há, no entanto, exceções para determinados parcelamentos de imóveis rurais para fins 

rurais, fora de áreas urbanas, e que resultem em áreas inferiores à FMP, os quais devem ser 

submetidas à autorização do Incra. 

A expansão urbana pela transformação de terrenos definidos legalmente como rurais em 

urbanos não é planejada ou controlada pelo poder público municipal atualmente. Prova disso são os 

diversos loteamentos clandestinos encontrados fora dos limites do perímetro urbano, criando uma 

ocupação fragmentada, dispersa e descontínua. Embora Quitandinha possua regulamentação de uso 

e ocupação do solo desde 1996 (Lei Nº 372/1996), a ocupação municipal tem ocorrido de maneira 

                                                           

 

30 FMP (Fração Mínima de Parcelamento): é a menor área em que um imóvel rural pode ser desmembrado. Corresponde ao 
módulo de exploração hortigranjeira da Zona Típica de Módulo (ZTM) a que o município pertencer (A3-3 para Quitandinha). 
Ao ser parcelado o imóvel rural, para fins de transmissão a qualquer título, a área remanescente não poderá ser inferior a 
FMP. (INCRA, 2018) 
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espraiada, estendendo-se ao longo da continuidade dos principais ramais viários e estradas do entorno 

urbano. Constata-se a proliferação de loteamentos clandestinos fora dos limites do perímetro urbano 

e, portanto, irregulares perante a legislação vigente municipal (Nº 699/2007) e federal (Nº 

6.766/1979).  

A expansão irregular da área urbana em Quitandinha é caraterizada por uma normatização 

condicionada à demanda do mercado e da correlação de forças com o setor agrícola (SANTORO, 2012). 

Através da não fiscalização e da não disseminação de informatização à população quanto às regras de 

parcelamento e ocupação do solo, o município permite a conformação de áreas de caráter urbano sem 

a provisão adequada de infraestrutura condizente e de equipamentos. Há descompasse entre a 

construção de residências e a produção urbana. 

Pode-se inferir que diversos motivos levaram a essa configuração do solo, dentre eles: a carência 

de fiscalização; a carência de servidores para a adequada fiscalização; a especulação imobiliária; 

precariedade da estrutura de planejamento e gestão territorial; além da dinâmica das relações entre 

área urbana e rural. A ausência do controle municipal sobre o uso e a ocupação do solo reflete na 

qualidade de vida do munícipe, entendida como a somatória de condições adequadas de moradia, 

lazer e de acesso à infraestrutura e equipamentos públicos. 

Essa ocupação ocorre nas áreas conceitualmente identificadas como “periurbanas” ou “região 

de entorno imediato”, segundo Santoro (2004). É um fenômeno decorrente, em grande parte, pela 

falta de objetividade e eficácia das ações públicas e de fiscalização nesses territórios de fronteira.  

“É importante que o poder público use seu poder de polícia, para fiscalizar e controlar os 

loteamentos e condomínios clandestinos e irregulares localizados nas zonas rurais, 

interditando, embargando e até demolindo novos núcleos. Entretanto, o exercício desse poder 

de polícia da administração não pode ser uma ação isolada; deve ser articulado, num conjunto 

de estratégias para democratizar e ampliar o acesso à terra urbana, em áreas adequadas. O 

exercício do poder de polícia, pela administração pública, na regulação territorial, não visa pura 

e simplesmente a proteger a propriedade; o principal objetivo, nesse caso, é garantir que a 

propriedade cumpra sua função social.” (SANTORO, 2004, p. 35) 

Para Lefébvre (1999), a área rural faz parte do fenômeno urbano e o tecido urbano estende-se 

sobre a área rural. Em Quitandinha, devido à forma de espacialização da população no território 

municipal como um todo, é clara a unidade da dinâmica de uso e ocupação do solo tanto em território 

nomeadamente rural quanto urbano. Apesar de segmentados legalmente pelo perímetro urbano, as 

dinâmicas urbanas ultrapassam os limites do perímetro e, de fato, há oferta de lotes na área rural. 

Nessas áreas próximas à área urbanizada costuma ser inviabilizada a atividade produtiva agrícola 

convencional; ocorre a fragmentação de propriedades rurais e chácaras; a apropriação privada do 

espaço agrícola fragmentado para o desenvolvimento de atividades de lazer (chácaras particulares); e 

a oferta de imóveis irregulares (loteamentos clandestinos) com deficiências de infraestrutura, 

irregularidade dominial e informalidade contratual, o que acentua os problemas da expansão urbana 

desordenada e produz vazios urbanos; ocorre ainda a retenção especulativa de áreas (sem produção 

agrícola e sem destinação imobiliária) à espera de valorização imobiliária. 

Esse descompasso entre o socialmente desejável e o interesse privado justifica plenamente a 

intervenção pública na área periurbana, visando maior equilíbrio entre a dinâmica de sua ocupação e 

o interesse coletivo. É importante, portanto, o reconhecimento formal desse território de transição 
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urbano-rural, sendo este o passo definitivo para sua gestão territorial, considerando aspectos 

ambiental, produtivo e social (vide Capítulo 3.6 - Aspectos Habitacionais). 

A necessidade de melhor enquadramento do território municipal (se urbano ou rural) foi uma 

questão levantada nos eventos comunitários realizados em 2018 (Produto 02). 

Há ainda exceções passíveis de serem analisadas conforme a Normativa 17-B (INCRA, 1980), que 

permite o parcelamento para fins urbanos de imóvel rural localizado fora da zona urbana, desde que 

visem a formação de núcleos urbanos, sítios de recreio ou à industrialização. Estes somente poderiam 

ser executados em áreas que: (a) por suas características e situação, sejam próprias para a localização 

de serviços comunitários das áreas rurais circunvizinhas; (b) sejam oficialmente declaradas zonas de 

turismo ou caracterizadas como de estância hidromineral ou balneária; e (c) que comprovadamente 

tenham perdido suas características produtivas, tornando antieconômico o seu aproveitamento. 

Por fim, considerando o panorama descrito com relação: (i) às tendências de espraiamento 

urbano; (ii) ao interesse pela ampliação prematura do perímetro urbano; e (iii) à existência de uma 

grande quantidade de imóveis vazios e de grandes dimensões na cidade, indica-se a necessidade da 

realização de um estudo de saturação do zoneamento, o qual será apresentado no Produto 04 

(Diretrizes e Propostas). Tal estudo de tendência permitirá a verificação quanto a real necessidade de 

ampliação do perímetro urbano vigente, ao analisar a suficiência das áreas residenciais que o compõe 

para a acomodação da população urbana atual, acrescida da projeção populacional para os próximos 

10 anos (horizonte dos Planos Integrados de Quitandinha). 

 

3.3.3. Área Rural 

A área rural de Quitandinha é composta por 40 comunidades rurais, abrangendo 439km², 

correspondente a 98% da área municipal e que abrigava 73% da população em 2010. Sua ocupação é 

bastante espraiada, estando estruturada pelas principais estradas rurais e de acesso às propriedades. 

As comunidades rurais são ocupadas de maneira esparsa, com baixa densidade construtiva ao longo 

dos eixos viários.  

As comunidades que compõem o compartimento norte (porção municipal ao norte da BR-116) 

abarcavam 27% da população municipal em 2010 (4.733 habitantes) e concentram as comunidades 

mais próximas da área urbana, ou seja, com acesso facilitado aos serviços e equipamentos 

especializados presentes na sede - isso vale também para as comunidades de Lagoa Verde e Pangaré, 

ao sul da BR-116. 

Na região das comunidades de São Gabriel e Uvaraneiras registrou-se a maior concentração 

populacional em área rural do município (5,5% da população municipal total - próximo do contingente 

populacional do bairro urbano mais populoso, que registrou 6% da população quitandinhense). A 

totalidade do compartimento rural norte abrangia 1.431 domicílios rurais para 4.733 residentes em 

2010 - quantias muito próximas à área urbana (1.429 domicílios para uma população de 4.588 

pessoas). 

O compartimento sul (com relação à BR-116) tem maior extensão territorial, concentra a maior 

parte das comunidades (25 das 40 comunidades), além de constituir a área do município com maior 

população absoluta (43,7% do total, ou seja, 7.469 residentes em 2010). É a área que concentra 

também os povoados rurais mais estruturados com relação a serviços e equipamentos públicos.  
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As comunidades rurais com maior densidade ocupacional, além da Vila Rural do Pangaré (2,56 

hab/ha), são Doce Grande, Lagoa Verde, Água Clara de Cima, e a conformação das comunidades de 

Rio da Várzea e Água Clara de Baixo - que abarca 9,3% da população municipal (Tabela 10).  

Tabela 10: Área Rural de Quitandinha - População, Densidade Demográfica e Domiciliar (2010). 

Área Rural  
(Subdivisão em Setores Censitários) 

Área 
(ha) 

População 
Absoluta 

População 
Absoluta 

(%) do 
Total 

Densidade 
Demográfica 

(hab/ha) 

Número  
Domicílios

* 

Média de 
moradores 

por 
Domicílio* 

Distrito de Doce Grande 251 130 0,76 0,52 41 3,17 

Distrito da Vila Rural do Pangaré 66 169 0,99 2,56 59 2,86 

Distritos (Subtotal) 317 299 1,75 0,94 100 3,02 

Cachoeira / Reis 2.637 649 3,80 0,25 194 3,35 

Barro Branco / Ponte Nova / Ribeirão Vermelho 3.893 520 3,04 0,13 172 3,02 

Cachoeira do Ipanema / Turvo 1.636 420 2,46 0,26 121 3,47 

Caí / Mato Branco / Pinhal 2.205 764 4,47 0,35 241 3,17 

Campestre (dos Matosos) 1.604 246 1,44 0,15 72 3,42 

Campestre dos Paula 2.719 807 4,72 0,30 235 3,42 

Nova Descoberta / Tamborete 1.691 374 2,19 0,22 109 3,43 

São Gabriel / Uvaraneiras 3.420 953 5,58 0,28 287 3,32 

Compartimento Norte (Subtotal) 19.805 4.733 27,70 0,24 1.431 3,33 

Caí de Baixo 981 332 1,94 0,34 110 3,02 

Água Clara de Baixo / Aterrado Alto / Lagoa de Cima 1.593 611 3,58 0,38 187 3,20 

Água Clara de Cima / Rio do Várzea 1.818 832 4,87 0,46 254 3,28 

Água Clara de Cima / Rio do Várzea 2.411 755 4,42 0,31 242 3,08 

Anta Magra 1.265 274 1,60 0,22 91 2,99 

Cerrinho / Lambari / Pangaré Velho / Pepes 1.806 554 3,24 0,31 169 3,28 

Cerro Verde / Lagoa Verde / Pepes / Pangaré 2.556 737 4,31 0,29 203 3,63 

Cerro Verde de Cima / Palmital / Vermelhinho 3.406 671 3,93 0,20 213 3,15 

Doce Grande / Pires / Quicé de Ribas 2.042 680 3,98 0,33 192 3,52 

Doce Grande / Quicé dos Alves 2.015 390 2,28 0,19 125 3,12 

Lagoa Verde / Nova Descoberta 1.626 864 5,06 0,53 250 3,42 

Lambari / Pangaré Velho / Salso 1.693 483 2,83 0,29 154 3,08 

Mato Branco / Pinhal 868 286 1,67 0,33 81 3,53 

Compartimento Sul (Subtotal) 24.080 7.469 43,71 0,31 2.271 3,25 

Comunidades Rurais (Subtotal) 43.885 12.202 71,40 0,28 3.702 3,29 

Área Rural (Total) 44.202 12.501 73,15 0,28 3.802 3,15 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010).  

Para o comparativo espacial entre os dados censitários de 2000 e 2010, considerando que a 

abrangência e o tamanho dos setores alteraram, elaborou-se uma compatibilização das áreas entre os 

setores que compõe Quitandinha, conforme metodologia no Anexo I.  

A região que concentra as comunidades de Doce Grande, parte de Doce Fino, Quicé dos Ribas e 

dos Alves, apresentou crescimento populacional acima da média verificada em Quitandinha, de 1,7% 

entre 2000-2010. Além destas, a conformação das comunidades de Rio da Várzea e Água Clara de 

Cima, bem como as comunidades de Campestre dos Paula e Mato Branco - mais próxima de 

Mandirituba e do acesso ao restante da RMC através da BR-116 -, são também concentrações 
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populacionais relevantes, com 832 e 807 residentes, respectivamente, considerando os dados dos 

setores censitários que as compõe.  

Figura 21: População Absoluta por Setor Censitário - Área Rural (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 
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Figura 22: Densidade Demográfica por Setor Censitário - Área Rural (2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

A proximidade com o principal acesso rodoviário à RM de Curitiba, a partir de Quitandinha, é 

um grande motivador para o incremento populacional registrado (período 2000-2010) nos setores que 

compõem a região das comunidades rurais de Salso e Pangaré Velho, com crescimento anual 

registrado de 2,4% a.a. Além disso, apesar de insegura, a via de acesso rural a essas comunidades é 

parcialmente pavimentada, fator que também incentiva a concentração da população na área, pois 

facilita a mobilidade entre comunidades, bem como entre comunidade e sede urbana. 
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Figura 23: Variação Demográfica Absoluta por Setor Censitário - Área Rural (2000-2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

A população rural, ao contrário da urbana, sofreu leve decréscimo no último período censitário 

(2000-2010), apresentando uma taxa geométrica de crescimento quase nula durante esse intervalo. 

Algumas regiões registraram crescimento negativo, como a Vila Rural do Pangaré (-2,4% a.a., com 

perda de 511 residentes na década), Campestre dos Matosos (-1,4% a.a.) e algumas comunidades da 

área oeste, próximas da divisa com Campo do Tenente (Nova Descoberta e Tamborete, com -2,4% a.a.) 

e da Lapa (comunidades de Mato Branco e Ribeirão Vermelho, com -0,7% a.a.).  

O conjunto da RMC também apresentou uma desaceleração no crescimento da população rural 

no período citado, porém, em maior grau que a média dos municípios predominantemente rurais, 

como Quitandinha. Ainda assim, o caráter rural de Quitandinha se mantém muito relevante, com o 

maior contingente populacional do município nas comunidades a oeste do quadro urbano, em São 

Gabriel e Uvaraneiras (com 953 residentes) e ao sul da BR-116, local também próximo do quadro 

urbano, nas comunidades de Lagoa Verde, Tamborete e Nova Descoberta (com 864 pessoas) em 2010. 
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Ambas as concentrações populacionais rurais citadas constituem fortes indutores à expansão 

ocupacional da área urbana.  

Figura 24: Taxa de Crescimento Populacional por Setor Censitário - Área Rural (2000-2010). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

 

3.3.4. Territórios Faxinalenses  

A área rural de Quitandinha também conta com a presença de 5 faxinais31: Faxinal do Salso, 

Quicé dos Alves, Reis, Caí e Lagoa Verde (Figura 25), componentes da Articulação Puxirão dos Povos 

                                                           

 

31  Conforme estudos do “Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil” - Série: 
Faxinalenses do Sul do Brasil. FASCÍCULO 4: Faxinalenses no Setor Metropolitano de Curitiba. Quitandinha, 2008. 
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Faxinalenses (APPF) - Núcleo Quitandinha. A missão da APPF é articular e mobilizar as comunidades 

faxinalenses na defesa e promoção de seus direitos étnicos e coletivos, com vistas ao acesso e à 

proteção aos recursos naturais e à manutenção de sua territorialidade. 

Figura 25: Localização dos faxinais - Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais (2008). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil (2008). 

Para Menim e Silva (2015) e Schramm (2018), os povos faxinalenses são caracterizados por 

viverem de agricultura de subsistência, conviverem e usufruírem de áreas coletivas para a criação de 

animais soltos, a partir de uma forma de habitar o território regulada por acordos comunitários, 

definidos e respeitados pelos moradores. Segundo informações de Amantino apud Schramm (2018)32, 

as famílias faxinalenses costumam cercar apenas a área em torno das moradias, enquanto as demais 

                                                           

 

32 Morador do Faxinal Meleiro, em Mandirituba. Disponível em: http://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/ministerio-
publico-reconhece-constitucionalidade-de-decreto-e-leis-que-garantem-os-direitos-dos-povos-faxinalenses/22787. 
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áreas “são compartilhadas entre os outros moradores da comunidade – mesmo que haja título ou 

matrícula da área definindo o tamanho do lote de cada pessoa.” Nesse sentido, o território do faxinal 

é definido pelo seu uso, mais do que por limites físicos. Essa percepção é confirmada por Menim e 

Silva (2015), que informam que o Faxinal do Salso já foi um “grande faxinal, que se misturava com 

outros como o de Lagoa Verde, e os limites geográficos não eram relevantes”. 

O sistema faxinal constitui em um modo de produção camponês tradicional, característico da 

região Centro-Sul do Paraná, cujo traço marcante é o uso coletivo da terra para produção animal e a 

conservação ambiental, que agrega: (i) produção animal coletiva em criadouros comunitários; (ii) 

produção agrícola de subsistência e para comercialização; e (iii) extrativismo florestal de baixo 

impacto, como o manejo de erva-mate, araucária e outras espécies nativas, conforme Decreto 

Estadual Nº 5.067/1997. Constitui-se em um território que combina o uso comum de recursos e a 

apropriação privada da terra, além da preservação ambiental. A forma de ocupação reflete na 

proteção da biodiversidade33 e essa característica é reconhecida em forma de lei estadual34. Inclusive 

é comum denúncias sobre desmatamentos realizados pelos chacreiros, conforme depoimentos de 

faxinalenses sobre conflitos de uso e ocupação do território. 

Segundo estudo divulgado em 2009, realizado pelo Instituto Equipe de Educadores Populares 

(IEPP), pela Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses e Pastoral da Terra da Diocese de Guarapuava, 

existem 277 comunidades faxinalenses no Paraná. A divulgação desse estudo permitiu maior ênfase e 

disseminação de conhecimento sobre o processo de ocupação desses povos e constitui em um novo 

instrumento para o fortalecimento desse movimento social.  

Para Quitandinha, o estudo apontou as seguintes diretrizes: (i) reconhecer e demarcar os 

territórios, construindo junto com os faxinalenses os objetivos e diretrizes para a sua ocupação; (ii) 

adaptar as estradas municipais para respeitar e delimitar o acesso aos territórios; (iii) promover 

reunião pública com os faxinais; e (iv) resgatar e validar a cartografia gerada no projeto em 2008. 

Os territórios dos povos faxinalenses tradicionais - não só no município de Quitandinha, - vêm 

sendo reduzidos e expropriados nas últimas décadas. Essa situação pode se agravar, tanto em aspectos 

ambientais e saúde pública, como em relações sociais, enquanto o poder público ignorar a existência 

dessas comunidades. Além disso, conforme depoimentos dos próprios faxinalenses, há necessidade 

de atendimento por escolas, transporte público e formação técnica voltada à cultura tradicional 

faxinalense, para preservação e fortalecimento das comunidades. 

Em instância federal, o Decreto Nº 6.040/2007 instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), que estabelece (art. 1º, item IX) a 

articulação da política às diferentes esferas de governo, pela observância aos princípios de 

reconhecimento e consolidação dos direitos dos povos tradicionais e preservação de direitos culturais, 

exercício de práticas comunitárias, memória cultural e identidade racial e étnica. Essas ações estão 

amarradas ao reconhecimento dos territórios faxinais por Quitandinha e às ações municipais de 

provisão de infraestrutura adequada à realidade e demandas dos povos tradicionais; garantia dos 

                                                           

 

33 Os faxinais paranaenses são reconhecidos também como áreas de preservação da Araucaria angustifolia (pinheiro-do-
paraná) pelo Decreto Estadual Nº 3.446/1997. 
34 A Lei Estadual N° 15.673/2007, no artigo 1º, classifica como característica própria dos faxinais paranaenses o “extrativismo 
florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade”. 
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direitos afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos; valorização das 

formas tradicionais de educação; desenvolvimento e implantação de uma política pública de saúde 

voltada aos povos e comunidades tradicionais; e garantia do pleno exercício dos direitos individuais e 

coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou 

ameaça à sua integridade. 

No Paraná, os faxinalenses têm sua identidade amparada pela Lei Estadual Nº 15.673/2007 e 

Decreto Estadual Nº 3.446/1997, que reconhecem a territorialidade específica e particular dos faxinais 

e estabelecem que as práticas sociais tradicionais e acordos comunitários produzidos pelos 

faxinalenses devem ser preservados como patrimônio cultural imaterial (art. 4º). O reconhecimento 

pelo Estado dos povos tradicionais que integram os faxinais (“identidade faxinalense”) depende da 

manifestação consciente dos grupos sociais pela sua condição de existência por meio de autodefinição, 

mediante um acordo comunitário ou abaixo-assinado de autodefinição como grupo faxinalense35, 

cabendo ao IAP a fiscalização do patrimônio ambiental (natural e cultural) e do cumprimento dos 

acordos comunitários produzidos pelos grupos no que concerne à integridade ambiental.  

Através de estudos do IAP e do NUPOVOS/IFPR36, e conforme autodefinição e solicitação dos 

habitantes do Faxinal do Salso, esse território poderá ser reconhecido como ARESUR (Área Especial de 

Uso Regulamentado), a depender de ato da SEMA/PR para determinação oficial de denominação, 

delimitação geográfica, diretrizes para conservação ambiental e outros instrumentos de apoio.  

As características do Faxinal do Salso identificadas no estudo de 2008, foram as seguintes: 

território habitado por cerca de 50 famílias, com desenvolvimento de práticas tradicionais, como 

mutirão para construção e reforma de cercas; beneficiamento da erva-mate; criação de animal à solta; 

partilha da carne; e trocas de produtos das hortas. Parte dos moradores desse faxinal estão 

empregados formalmente fora da área e foi verificada a necessidade de acesso ao transporte público 

coletivo. 

A ARESUR abrange porções territoriais do Paraná caracterizadas pela existência do modo de 

produção faxinalense, com o objetivo de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades residentes e a manutenção de seu patrimônio cultural e produtivo. O cadastro de faxinais 

como ARESUR no CEUC (Cadastro Estadual de Unidades de Conservação) garante o repasse de recursos 

do ICMS Ecológico aos municípios e a implantação de projetos de desenvolvimento nos faxinais. O 

Decreto Estadual Nº 3.446/1997 determina que as ARESUR, na perspectiva do desenvolvimento do 

sistema faxinal, devem observar as disposições aplicáveis às APA (Áreas de Proteção Ambiental), no 

que couber. 

Indica-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento dos faxinais e de seus territórios através de 

leis municipais - Quitandinha não possui lei que trate do tema atualmente. A exemplo da legislação de 

São Mateus do Sul, os recursos oriundos do ICMS Ecológico, originados da ARESUR existente no 

município, devem ser repassados bimestralmente para a Associação do Faxinal, na quantia de 80% do 

valor arrecadado, correspondente ao faxinal que originou tal recurso mediante convênio; e os recursos 

                                                           

 

35 Segundo IAP, “o grupo social faxinalense deverá apresentar acordo comunitário ou abaixo-assinado de autodefinição 
como grupo faxinalense e, quando possível, a Declaração Municipal ou Estadual de reconhecimento, emitida pelos 
respectivos governos”.  
36 NUPOVO/IFPR: Núcleo de Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
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repassados pelo Município devem ser aplicados no Plano de Desenvolvimento e Uso Sustentável do 

Faxinal, elaborado pela comunidade faxinalense anualmente. Além disso, a comunidade faxinalense 

deve prestar contas semestralmente dos recursos repassados pelo Município à Comissão Municipal de 

Fiscalização do Faxinal. 

 

3.4. Conformidade do Uso e Ocupação do Solo 

Conceitualmente, no espaço urbano os serviços e equipamentos públicos (redes de 

infraestrutura, transporte público, atividades comerciais e industriais) estão consolidados e são 

contínuos; há densidade populacional e as propriedades imobiliárias são fragmentadas. Definido dessa 

forma, a área urbana pode ser reconhecida pela extensão e oferta de serviços públicos e densidades 

populacional e viária.  

No espaço rural, por sua vez, a extensão dos serviços e equipamentos públicos é restrita ou 

parcial, a dimensão das propriedades é muito maior e predominam as atividades agrícolas e as áreas 

de preservação. Nesse espaço, há enclaves de urbano (vilas, povoados, colônias, condomínios), mas 

não há continuidade espacial entre eles. (SANTORO, 2004) 

No presente capítulo será analisada a situação atual do uso e ocupação do solo de Quitandinha, 

considerando a ocupação e as atividades desenvolvidas no território. Traça-se de um panorama das 

formas de uso e ocupação do solo municipal, abordando também os usos comercial, de serviços e 

industrial. 

 

3.4.1. Uso e Ocupação do Solo Rural 

Convém salientar que compete à União legislar sobre as políticas agrícola e agrária, conforme 

art. 21 da Constituição Federal, no entanto, conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade, o 

ordenamento e o controle do território rural podem ser realizados por meio do Plano Diretor, já que a 

instância municipal possui maior proximidade das realidades do seu território rural.  

Dentre as características rurais que justificam a atuação do Município na área rural, cabe citar: 

� forte relação econômica entre o meio urbano e o meio rural, sendo que a maior parte 

do PIB provém de atividades desenvolvidas na zona rural; 

� acima de 50% da população residente em zona rural; 

� processo de migração interna polinucleada: a área rural passa a ser vantajosa para 

ocupação em casos de impossibilidade de aquisição de terras urbanas; 

� meio rural é um local de residência para os trabalhadores urbanos, com aparecimento 

de loteamentos próximos às áreas urbanizadas; 

� grau elevado de organização das comunidades rurais, maior que da comunidade urbana; 

� há identidade da população com o meio rural (cultural, produção, moradia, espaço de 

lazer e recreação). 

A identificação dessas características no território de Quitandinha permite o reconhecimento 

das características que marcam a construção de sua ruralidade. Tais especificidades devem estar 
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refletidas no processo de revisão do Plano Diretor Municipal, na forma de políticas públicas 

territorializadas.  

Atualmente, a área rural de Quitandinha possui tipologias de ocupação características como: 

propriedades, minifúndios, chácaras, aglomerados urbanos dispersos e vilas rurais. Com relação à 

estrutura fundiária rural, dentre as 2.643 propriedades rurais cadastradas (CAR, 2018), é predominante 

a presença de propriedades de pequeno porte (“minifúndios”) com área inferior ao módulo fiscal 

(menor que 20 ha), abrangendo 87% dos imóveis registrados. A dimensão média das propriedades é 

de 6 ha a 44 ha (propriedades rurais de pequeno porte).  

Com relação ao uso do solo, 41,8% do território municipal corresponde às áreas agrícolas, as 

florestas plantadas abrangem 16% e as áreas de pecuária e criação de animais 11%, segundo o Censo 

Agropecuário (2006; 2012), conforme mencionado no Capítulo 2.1.5.  

Há ainda uma distinção quanto à ocupação e usos do solo rural entre as áreas ao norte e ao sul 

da BR-116, sobretudo com relação às atividades produtivas (Capítulo 2.1.5).  Ao norte e centro-oeste 

do município, é predominante o cultivo de milho e feijão em propriedades de maior porte. Na parte 

sul, predominam as propriedades agrícolas de menor porte. À sudeste, nas proximidades de Doce Fino 

e Água Clara, concentram-se propriedades de porte pequeno com produção de fumo, arroz, feijão e 

grãos, além de florestas do tipo Eucaliptus. As áreas de pecuária, sobretudo de avicultura, estão 

esparsas no município, com maior concentração na parte central. 

Os núcleos das 40 comunidades constituem pontos de referência à população rural de 

Quitandinha e de comunidades de municípios vizinhos. Sob o ponto de vista da organização territorial, 

essas centralidades rurais são morfologicamente semelhantes e possuem uma conformação mais 

concentrada, com presença de estabelecimento comercial (armazém, mercado), instituições religiosas 

e equipamentos públicos (escola, posto de saúde).  

A conformação das vilas rurais, no entanto, não as caracterizam como núcleos urbanizados, 

mesmo se consideradas as comunidades com maior densidade ocupacional, como Doce Grande, Lagoa 

Verde, Água Clara de Cima, Cerro Verde, e a conformação das comunidades de Rio da Várzea e Água 

Clara de Baixo. Verifica-se também que há continuidade espacial de alguns desses núcleos para além 

do limite municipal de Quitandinha, na divisa leste com Mandirituba e sudeste com Agudos do Sul.  

Os mercados situados nos centros das localidades rurais concentram as atividades comerciais e 

funcionam como uma espécie de centro comercial e de serviços públicos, onde se pode ter acesso a 

itens de vestuário e materiais de construção, como ocorre em Pangaré, por exemplo, além dos 

produtos comumente oferecidos em mercados; e inclusive pagar contas de luz e água.  

Figura 26: Estabelecimentos de comércio nas comunidades rurais de Pangaré e Doce Grande. 

Fonte: FUNPAR (2018). 
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Situação sazonal comum aos municípios de caráter rural, em Quitandinha durante os dias de 

início e final de mês, há uma intensificação dos fluxos da população rural em direção à sede urbana, 

para usufruto de serviços inexistentes nas comunidades rurais, como equipamentos de assistência 

social, hospital, agências bancárias, supermercados, lojas e lotéricas. 

 Os residentes das comunidades rurais da área do extremo sul de Quitandinha, mais distantes 

da sede urbana, são menos dependentes dos serviços da sede urbana, conforme comprova-se pela 

concentração de estabelecimentos de comércio e serviços na área sul, segundo o CNEFE37 (IBGE, 2010). 

São comunidades que estabelecem relações mais intensas com sedes de outros municípios próximos, 

como Agudos do Sul e Piên, devido à proximidade e facilidade de acesso à oferta de emprego, serviços 

e equipamentos especializados localizados externamente ao município. Essa rede de dependência 

intermunicipal é possibilitada pela rede viária estadual pavimentada (PR-281), uma vez que as estradas 

municipais têm condições precárias de infraestrutura, prolongando o tempo de deslocamento 

dispendido até a sede de Quitandinha.  

Conforme já mencionado, o meio rural quitandinhense também conta com a presença de 

chácaras e sítios de lazer, predominantes nas comunidades de Caí e de Lagoa Verde. 

Há poucos imóveis à venda no interior do perímetro urbano. Em consulta a imobiliárias locais38, 

constatou-se que a maior parte dos imóveis à venda em Quitandinha são chácaras na área rural (48%), 

seguidas por terrenos em área rural (15%) e terrenos para plantio (12%). A maior oferta de imóveis 

(48%) concentra-se em Pangaré, Lagoa Verde e Rio da Várzea, que estão entre as comunidades rurais 

mais populosas. A pesquisa também apontou que os terrenos ofertados geralmente estão próximos 

aos aglomerados de comércio e serviços e que essa proximidade - assim como os acessos à luz, água, 

telefonia, internet, pavimentação e paradas de ônibus, - é um fator diferencial na oferta do imóvel, 

influenciando seu preço. 

A tendência ao aumento do número de chácaras rurais já foi diagnosticada pela Prefeitura, que 

identificou uma população em idade de aposentadoria e vindoura de municípios próximos, inclusive 

de Curitiba. Segundo a SMS39, é perceptível o impacto dessa disseminação, pelo aumento da demanda 

nos postos de saúde rurais, principalmente nas localidades próximas de Mandirituba. De fato, 

Quitandinha possui fatores de interesse que ajudam a explicar o aumento da população chacreira, 

como o baixo volume demográfico, área rural abundante e, ainda, a proximidade em relação ao polo 

de Curitiba.  

Apesar do uso predominantemente de lazer nas chácaras, as quais não possuem miniculturas 

de produção rural, há uma cultura de pagamento de ITR - não de IPTU, - ou de não pagamento de 

impostos ao Município. 

 

                                                           

 

37 CNEFE: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos - IBGE (2010). A maior concentração de estabelecimentos de 
outras finalidades (CNEFE, 2010) está nas comunidades rurais de Doce Grande, Pires, Quicé de Ribas, Lagoa de Cima, Aterrado 
Alto, Rio da Várzea e Água Clara de Cima e de Baixo. 
38 Realizou-se consulta aos websites das imobiliárias Leonardo Procópio Imóveis e Andrade Lemos em maio de 2018. 
39 SMS: Secretaria Municipal de Saúde. 
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3.4.2. Uso e Ocupação do Solo Urbano 

Na área urbana, a pesquisa imobiliária apontou que as tipologias ofertadas são: casas, lotes, 

lotes com casas e imóvel comercial (1). São tipologias distribuídas uniformemente no território urbano, 

não havendo concentrações de tipologias específicas em bairros determinados, com exceção dos eixos 

viários principais que concentram atividades de comércio e serviços.  

As edificações residenciais são geralmente térreas e, quando não, o uso residencial se dá em 

apartamentos sobre lojas, podendo atingir altura máxima de 4 pavimentos. 

As maiores densidades habitacionais, conforme dados censitários, estão nos bairros Vista 

Alegre, Vila Prado e Bom Jesus, sobre as Zonas de Intensificação de Ocupação (ZIO), e parte expressiva 

da ocupação dos bairros Bom Jesus, Centro e Paolini está sobre áreas ambientalmente inaptas à 

ocupação (vide Capítulos 2 e 3.6).  

Os loteamentos clandestinos localizam-se em maior número nas áreas que concentram 

população em situação de menor renda mensal (até 2 SM), no bairro da Campina e entorno, apontando 

para um perfil de ocupação com residências menores e de menor qualidade construtiva. 

A maior parte das ofertas residenciais ocorre nos bairros Engenho Velho e Vila Prado, havendo 

também unidades imobiliárias à venda no Bom Jesus, Centro, Moreiras, Paolini e Parque Industrial. 

Foram registrados ainda, 2 imóveis para aluguel: um comercial e outro industrial, ambos no bairro 

Centro. Nos anúncios imobiliários, o registro do imóvel é anunciado como um diferencial, fato que 

aponta para a normalidade da situação da irregularidade fundiária no Município. 

Ao contrário do que ocorre na área rural, devido ao baixo volume de ofertas, não se pode afirmar 

que exista uma tendência de espraiamento do tecido urbano nas regiões do Engenho Velho e Vila 

Prado em área urbana. São ofertados apenas 8 imóveis à venda nessas regiões. 

O estudo da dinâmica de aprovação de loteamentos em Quitandinha apontou que grande parte 

da população quitandinhense não detém conhecimento ou não cumpre a legislação municipal. 

Segundo técnicos da SMDU 40 , há poucos processos de consulta, aprovação, emissão de alvarás, 

construção, reforma, demolição ou de novos loteamentos na Prefeitura Municipal. No ano 2017 

estima-se que tenham sido emitidos de 20 a 30 alvarás de construção, sendo comum a autoconstrução 

em Quitandinha. 

A SMDU diagnosticou também os seguintes problemas em relação ao uso habitacional: 

� localização de residências em áreas de risco e APPs; 

� não exigência da reserva de uma taxa de permeabilidade mínima nos terrenos, o que 

contribui e agrava problemas relacionadas a enchentes na área urbana; 

� realização de construções sem alvará prévio; 

� falta de vistoria durante a obra por parte da própria Prefeitura (atualmente, a vistoria é 

realizada ao findar das obras); 

� implantação de lotes menores do que a dimensão prevista em lei, no bairro da Campina. 

                                                           

 

40 SMDU: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
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Em relação aos parcelamentos, uma vez inserida na RMC, desde 1995, todo o loteamento ou 

desmembramento proposto em Quitandinha deve ser aprovado com anuência da COMEC. Também 

estão sujeitos ao procedimento os condomínios, previstos como uma modalidade de parcelamento do 

solo pelo Decreto Estadual Nº 745/2015, da COMEC, que trata do uso e ocupação do solo em áreas 

urbanas sobre mananciais de abastecimento da RMC. O decreto enquadra como “condomínio” os 

conjuntos habitacionais, que são, portanto, sujeitos à regulamentação e fiscalização metropolitana41. 

No procedimento oficial, a PMQ deve encaminhar a solicitação de alvará para a COMEC, que 

emite parecer prévio e, após, retorna para continuar o processo de aprovação no município. Os 

quadros a seguir trazem a lista de loteamentos e condomínios já aprovados em Quitandinha. Segundo 

as informações, desde 1996, a Prefeitura não tem registro de solicitações de novos loteamentos no 

município e todos os pareceres emitidos pela COMEC desde 2000 foram para consultas e anuências de 

subdivisão de lotes. 

Quadro 5: Relação de loteamentos aprovados no Município. 

LOTEAMENTO DATA DE APROVAÇÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO 

Loteamento Bom Jesus I 07/06/1982 PMQ Bom Jesus Realizado 

Loteamento Vista Alegre I 15/04/1987 PMQ Vista Alegre Realizado 

Loteamento Vista Alegre II 28/06/1988 PMQ Engenho Velho Realizado 

Loteamento Vila Nova 30/11/1992 PMQ Vista Alegre Realizado 

Loteamento Bom Jesus II 30/09/1995 PMQ Bom Jesus Realizado 

Loteamento Parque Engler 30/12/1996 PMQ Engenho Velho Realizado 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em Prefeitura Municipal de Quitandinha (PMQ, 2018). 

Quadro 6: Relação de condomínios aprovados no Município. 

LOTEAMENTO DATA DE APROVAÇÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO 

Condomínio Engler 28/11/2006 PMQ Engenho Velho Realizado 

Cond. Residencial Vista Alegre 17/02/2011 PMQ Vista Alegre Realizado 

Cond. Residencial Village 01/12/2011 PMQ Vila Prado Realizado 

Cond. Solar da Vista Alegre 24/01/2012 PMQ Vista Alegre Realizado 

Cond. Residencial Mendes 02/04/2013 PMQ Centro Realizado 

Cond. Residencial KDP 26/01/2016 PMQ Vila Prado Realizado 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em Prefeitura Municipal de Quitandinha (PMQ, 2018). 

A Lei Nº 700/2007 (Lei de Uso e Ocupação do Solo) define as seguintes categorias de 

“condomínios”:  

� Habitação coletiva: construções destinadas a servir de moradia a mais de uma família, 

contendo uma ou mais unidades autônomas. São permitidos em Zona Centra (ZC) e Zona 

de Intensificação da Ocupação (ZIO). 

                                                           

 

41 A COMEC orienta que a aprovação de condomínios (ou conjuntos habitacionais) em Quitandinha, mesmo que não estejam 
sobre áreas de interesse de manancial, sejam regulamentados e fiscalizados com referência ao Decreto supracitado e, em 
conjunto com os parcelamentos, sejam submetidos à anuência da COMEC, previamente à sua aprovação. Esta recomendação 
permanece válida caso o Município venha a decretar novos perímetros urbanos. 
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� Habitações unifamiliares em série: mais de 2 (duas) unidades autônomas de residências 

unifamiliares, agrupadas horizontalmente, paralelas ou transversais ao alinhamento 

predial. 

� Conjuntos residenciais: conjunto de edificações de uso residencial ou habitacional, 

guardando um vínculo entre si e formando um agrupamento integrado com, no máximo, 

20 unidades. São permitidos em ZEIS (conjuntos habitacionais). 

Apesar da lei municipal não mencionar a permissão ou proibição das habitações unifamiliares 

em série em seu quadro de parâmetros (Anexo III da Lei), essas tipologias residenciais estão presentes 

sob a forma de casas geminadas nos bairros Vista Alegre (R. Flora Lechinoski e R. do Lavrador), Centro 

e Engenho Velho (R. do Expedicionário) e Vila Prado. Não foram identificados habitações coletivas ou 

conjuntos residenciais em Quitandinha. 

A imagem a seguir demonstra a inserção dessa tipologia no tecido urbano nas vias R. do 

Expedicionário e R. Flora Lechinoski, no bairro Vista Alegre. É caracterizada por moradias voltadas para 

vias públicas (paralelas ao alinhamento predial) ou para corredores de acesso privativo (transversais 

ao alinhamento predial).  

Figura 27: Habitações unifamiliares em série paralelas e transversais ao alinhamento predial. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em PMQ (2018) e Google Earth (2017). 

As unidades habitacionais possuem em média 70 a 80m² de área construída e ocupam terrenos 

com área de cerca de 445m², sendo mais comum sua composição por duas unidades residenciais. Estão 

localizadas em setores censitários com concentrações de renda diversas, portanto, apesar da área 

edificada reduzida, não se configuram como uma solução de habitação de interesse social.  

A frequência da tipologia de condomínios é baixa, não influenciando o valor venal dos imóveis 

na região. Em geral, a prática vigente no município é a de casas em loteamentos. Da forma como 

ocorrem em Quitandinha, as casas geminadas se configuram como estratégias imobiliárias que 

preservam a característica unifamiliar das residências e rentabilizam o terreno por meio do seu 

adensamento, pois possibilitam o aproveitamento máximo do terreno para habitação, sem que seja 

necessário atender às exigências da Lei Federal Nº 6.766/79, que exige a cessão de uma parcela de 

áreas públicas para o Poder Público, bem como para o sistema viário. Por meio dessa solução, por 

exemplo, é possível construir 3 unidades em um terreno de 360m², em uma situação em que o 

loteamento é tratado na legislação como subdivisão do lote. 
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O aumento da densidade pode ser positivo e, de fato, essa tipologia vem se apresentando como 

uma possível solução para a ocupação de pequenas quadras. No entanto, cabe à revisão da Lei 

Municipal de Parcelamento regulamentar dimensões mínimas das frações ideais para esta tipologia, já 

que, atualmente, não consta na Lei regulamentação em relação à área de frações ideais ou subdivisões 

de lotes. À Lei de Uso e Ocupação do Solo cabe garantir que a taxa de permeabilidade mínima seja 

respeitada nesta tipologia. Também, a proliferação dessa tipologia residencial deve ser controlada pela 

Prefeitura Municipal, visto que, a longo prazo, a alta incidência de casas geminadas pode gerar 

adensamento acima do previsto no zoneamento original do PDM. 

Em relação aos loteamentos, apesar de não haver registro de aprovados no Município desde 

1961 (Quadro 5), foram identificados 06 loteamentos clandestinos em processo de implantação no 

bairro da Campina e um na área rural, próximo à Estrada São Gabriel. Foi relatado por moradores o 

mesmo fenômeno em outras regiões na área rural. De modo geral, os loteamentos se tornam 

atraentes pois, dentre outros fatores, se situam próximos das vias de acesso, estradas ou rodovias, 

que estruturam a acessibilidade a glebas e permitem o deslocamento entre Quitandinha e municípios 

vizinhos. 

Os estudos realizados para o PD vigente já detectaram esta deficiência em 2006. A conduta de 

vender e realizar parcelamentos sem anuência e permissão da PMQ, e de vender lotes à população 

antes da sua aprovação e registro constitui crime de estelionato, de acordo com o Código Cível, e 

contra a administração pública, de acordo com o art. 50 da Lei Federal Nº 6.766/79. Além disso, 

desencadeia problemas seríssimos referentes ao controle da ocupação do solo no município e 

principalmente aos consumidores, que passam a adquirir imóveis sem documentação comprovante, 

portanto irregulares perante o Município, e a habitar espaços não inseridos na cidade dotada de 

infraestrutura e com equipamentos públicos coletivos42. 

Para o município, os problemas decorrem da constituição de assentamentos de forma 

desconectada no território municipal. Isso obriga a Prefeitura a estender infraestruturas a ocupações 

em áreas não necessariamente previstas em seus estudos e orçamentos, áreas estas muitas vezes 

ocupadas sem respeito às diretrizes municipais e à adequabilidade em relação a riscos ambientais ou 

dominiais/urbanísticos. Caso os loteamentos clandestinos venham a ser consolidados, isto é, 

efetivamente ocupados, caberá ao Município a regularização das áreas posteriormente à ocupação, 

considerando ainda, a relocação (ou reassentamento) de famílias quando em áreas impróprias ou de 

potencial risco ambiental ou urbanístico. Essa não é uma situação ideal nem para as famílias nem para 

o município, que dispenderá recursos não previstos.  

Além disso, a qualidade do espaço público gerado no loteamento clandestino e nos seus 

arredores e os serviços ofertados são prejudicados, pois, ao não seguirem os parâmetros mínimos 

previstos em legislação, correm o risco de não respeitarem a estruturação do espaço público de modo 

                                                           

 

42 Na tentativa de diminuir tais ocorrências, o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor 
de Curitiba, vem investigando áreas e ocupações na RMC, através de denúncias anônimas, com a finalidade de solucionar os 
problemas, chegando a autuar os responsáveis. As denúncias podem ser feitas na sede da Promotoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor, Setor de Habitação, situado à Avenida Iguaçu, 470 ou através dos telefones: 222 8877 e 322 3533, Ramal 
214. 
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geral. Não há doação de áreas públicas para a implantação de sistema viário e de equipamentos 

públicos comunitários, como exigido para os loteamentos regulares pela Lei Federal Nº 6.766/79. 

Uma das funções do Plano Diretor é determinar o destino e a vocação de cada área do município. 

Nesse sentido, a implantação de loteamentos com parcelas de 360m² em áreas rurais que possuem 

vocações próprias, que não as relacionadas a usos urbanos, é vista com preocupação. 

As ações dos empreendedores privados (loteadores irregulares) são percebidas pela Prefeitura 

Municipal mas, atualmente, não há procedimento de fiscalização para além da notificação do loteador. 

A SMDU possui um fiscal encarregado de toda a fiscalização do extenso município e faltam veículos 

para inspeção. Em grande parte, depende também de denúncias.  Cabe à Prefeitura, atualmente, 

notificar, embargar e multar o loteador clandestino, bem como encaminhar notificação ao Ministério 

Público, já que se trata de infração à Lei Federal Nº 6.766/79. É possível também notificar o cartório 

de imóveis para que barrem os registros de imóveis que não passarem pela aprovação da Prefeitura 

Municipal.  

Talvez o que haja de mais importante para a reestruturação do modo de operação da Prefeitura, 

no sentido de evitar os loteamentos clandestinos e sua posterior regularização, é a estruturação do 

acompanhamento e controle do uso e ocupação do solo, com investimento no desenvolvimento de um 

sistema e em capital humano, extremamente necessário para a fiscalização. A revisão do Plano Diretor 

deverá dispor sobre os mecanismos de controle do uso e ocupação do solo.  

Conclui-se que, por meio da permissibilidade à implantação de loteamentos clandestinos e a 

falta de informação da população, está vigente em Quitandinha uma política urbana em que a 

habitação vem antes da infraestrutura e é possível ter casa sem ter cidade. 

Por outro lado, é importante ressaltar que, o volume expressivo de loteamentos clandestinos 

no interior e nas proximidades da área urbana atende a uma demanda presente de famílias buscando 

moradia em Quitandinha e aponta para a necessidade do Município oferecer possibilidades viáveis de 

moradia de forma legalizada. Segundo relatos de moradores e consulta a imobiliárias locais, o preço 

para compra de terrenos na área urbana é alto - de cerca de R$ 100.000 a R$ 200.000 por lote com 

área média de 400m², enquanto os terrenos em área rural custam em média R$ 85.000 por terrenos 

de até 1 ha. 

Em relação ao bairro da Campina, onde está concentrada a oferta de loteamentos irregulares, 

este foi apontado por estudos realizados para o PD vigente como um local de ocupação desordenada 

que, na época, prejudicava “o uso dessa região próxima a esse importante eixo rodoviário [BR-116]”. 

Assim como a área industrial, o bairro foi incorporado como área urbana em 2001 pela COMEC. Desde 

então, a ocupação do bairro se espraia de modo espontâneo, seguindo os contornos viários, sem 

notificação formal da Prefeitura Municipal43. Os efeitos da ausência de ordenamento do bairro são 

sentidos pelos moradores, que demandaram em oficinas comunitárias: policiamento; melhoria dos 

serviços dos correios; definição dos limites do perímetro urbano com maior clareza para a cobrança 

de IPTU; incentivos para a implantação de loteamentos regulares; e denunciaram a existência de lotes 

com dimensões inferiores às permitidas por lei. 

                                                           

 

43 Não foram registradas notificações no bairro no período da instituição do PDM em 2007 até hoje. 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

77 

Figura 28: Usos do solo em área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 

Com relação ao uso comercial e de serviços em área urbana, esses estão concentrados ao longo 

das vias R. José de Sa Ribas, R. Pedro Zolner e Av. E. Fernandes de Andrade, nos arredores da Igreja 

Matriz, com maior concentração entre as duas últimas vias citadas. Em geral, os imóveis voltados para 

o uso comercial ocupam 2 pavimentos de altura, podendo chegar a, no máximo, 4 pavimentos. Na 

Zona Central (ZC) os estabelecimentos comerciais avançam até o alinhamento predial, conforme 

previsto pelo zoneamento (Figura 29).   

Figura 29: Edificação com uso comercial com 4 pavimentos e uso do recuo frontal para vagas de 

estacionamento, ambos na Av. Fernandes de Andrade. 

Fonte: Google Maps (2014).  

Nas demais zonas, parte dos estabelecimentos comerciais reservam o recuo frontal para a 

locação de vagas de estacionamento, como ocorre na R. Pedro Zolner e início da Av. E. Fernandes de 
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Andrade. O uso mais intenso dessas vias demanda áreas para circulação e acumulação de pedestres 

bem estruturadas, sobretudo para atender demandas esporádicas, ou seja, calçadas largas que 

acomodem as faixas de circulação e de serviço e espaços para permanência/espera, com mobiliário 

urbano adequado e sombreamento.  

Figura 30: Estabelecimentos na Rua Pedro Zolner.  

Fonte: FUNPAR (2018). 

Conforme já mencionado, em relação às dinâmicas ligadas às atividades comercial e de serviços, 

nos primeiros dias de cada mês ocorre um deslocamento mais intenso de moradores da área rural em 

direção à sede urbana para a realização de compras, pagamento de contas e recebimento de salários, 

dentre outras atividades sazonais. Neste período aumenta a demanda pelo transporte público 

municipal e ocorre o inchaço dos equipamentos e serviços disponíveis na cidade, alterando sua 

dinâmica usual.  

Ainda com relação a essa tipologia de uso, cabe mencionar a demanda reivindicada através de 

um requerimento de moradores locais, para a alteração do zoneamento na Rua Pedro Zolner, visando 

a permissão da ocupação dos imóveis de frente para essa via até o alinhamento predial (recuo zero). 

Indica-se que a atividade comercial tem se expandindo na via, sendo de interesse dos moradores 

agregar o uso comercial aos seus imóveis.  

Diante da demanda, o Departamento de Engenharia da Prefeitura posicionou-se desfavorável à 

redução do recuo, informando aos requerentes que a medida pode conflitar com a destinação da via 

futura: como principal acesso ao novo Centro de Eventos - atualmente em fase de estudo. Diante disso, 

cabe às diretrizes dos Planos Integrados considerar a viabilidade da proposta, de modo integrado com 

as propostas de mobilidade. 

Em área urbana há presença de estabelecimentos de caráter incômodo à ocupação residencial, 

como as atividades de 4 madeireiras dentro do quadro urbano, conforme figura ao final deste capítulo. 

Além dessas, há silos e empresas de beneficiamento de feijão e de batatas também incompatíveis com 

o uso residencial, tanto na área urbana, quanto nas proximidades do limite do perímetro, na área norte 

da ocupação.  
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Figura 31: Silos e madeireira em atividade na área urbana. 

  
Fonte: FUNPAR (2018).  

A Zona Central (ZC) compreende os bairros Centro, Engenho Velho e Vista Alegre, com maior 

possibilidade de adensamento, porém, com menor disponibilidade de terrenos livres para ocupação e 

cujo uso atual predominante é misto (residencial, comercial e de serviços).  

A Zona Especial de Serviços e Indústrias (ZESI), que compreende faixas ao longo da BR-116, no 

bairro da Campina e na área urbana residual, até o limite com a Zona Industrial (a leste), ainda há 

ocupações residenciais, apesar da zona proibi-las, priorizando estabelecimentos de comércio e 

serviços de porte e associados ao uso rodoviário. Enquanto a Zona de Intensificação de Ocupação (ZIO) 

compreende grande parte da área urbana e aceita indústrias de pequeno porte, desde que não 

poluentes e não incômodas aos usos residencial, comunitário, comercial ou de serviços. A ZEUR, por 

sua vez, prioriza a manutenção das chácaras e a ocupação pouco adensada. 

Se considerado o zoneamento vigente para as áreas da ZC e ZIO, não é permitida a presença de 

indústrias dentro do perímetro urbano, a não ser que sejam de pequeno porte e não poluentes. O uso 

de comércio e serviços previsto para concentração na ZC se estendeu para além-rio, no bairro Bom 

Jesus, e na direção da BR-116, ao longo da Av. Euletério Fernandes de Andrade. 

O uso industrial prioritário se consolidou na ZI, destinada ao Parque Industrial, apesar de ainda 

haver conflitos de uso residencial próximo do complexo (Figura 31). 

Na área da ZESI, o uso prioritário não se desenvolveu na área de incidência, conforme proposto 

pelo zoneamento. Além disso, sua incidência no bairro da Campina abrange, atualmente, área de 

caráter predominantemente residencial e com equipamentos comunitários.   

Constata-se também uma concentração de usos vinculados às rodovias federal e estadual como 

posto de gasolina, mecânicas de autopeças e relacionados, nas primeiras quadras da Av. Eleutério 

Fernandes de Andrade, no acesso secundário da cidade. Não há menção à permissão ou proibição 

desses usos nas zonas incidentes ao longo da via. 

A figura seguir compara as zonas classificadas por tipo de uso permitido predominante com o 

uso do solo efetivo. Na comparação percebe-se que a regulamentação de usos na porção ao norte da 

BR-116 e na ZI, de modo geral, condizem com a realidade. As áreas industriais incompatíveis com o 

uso residencial foram sinalizadas com círculos. As setas indicam as áreas onde há uso comercial e de 

serviços com tendência à expansão para além do Centro. Ao longo da BR-116, o zoneamento não 

condiz com o uso do solo praticado. 
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Figura 32: Comparativo entre usos do solo atuais e Zoneamento urbano vigente. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 
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3.5. Capacidade de Atendimento e Distribuição de Equipamentos 

A política de desenvolvimento municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e propriedade, mediante a oferta de equipamentos adequados aos 

interesses e necessidades da população e às características locais. Os equipamentos são estruturas 

essenciais para o funcionamento da cidade e a plena garantia dos direitos sociais do cidadão, devendo 

a quantidade, distribuição e a tipologia adotadas estarem diretamente relacionadas ao tipo de uso, 

escala de influência e demanda por atendimento. 

Este capítulo avalia a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição espacial 

dos equipamentos públicos existentes em Quitandinha, referentes às instalações e espaços destinados 

aos serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer. Ao início de cada 

subcapítulo é apresentado um panorama geral com relação aos indicadores sociais correspondentes 

ao tipo de equipamento. Também são abordados os imóveis com interesse patrimonial e de 

preservação histórico culturais, questões turísticas, o uso e a segurança nos espaços públicos e o 

patrimônio público municipal. 

 

3.5.1. Equipamentos Públicos de Educação 

A Figura 33 apresenta o panorama de Quitandinha em relação aos indicadores de educação, 

alvos de políticas públicas setoriais específicas. Em comparação com as médias do Paraná, os 

indicadores relativos da situação da educação em Quitandinha apontam para a necessidade do 

desenvolvimento de políticas públicas que atentem para as taxas de abandono dos estudos, 

principalmente no Ensino Médio, em que a porcentagem chega a quase 10% dos alunos.  

A taxa de analfabetismo também é mais elevada se comparada à média do Estado, bem como 

o déficit de vagas em creches (de quase 80%), sendo um percentual bastante alarmante. Esse último 

dado pode ser compreendido de forma mais detalhada através da Figura 34. A principal dificuldade 

enfrentada pela Secretaria Municipal de Educação reflete no repasse de verbas federais. Através do 

Plano de Ações Articuladas (PAR), em fase de elaboração desde 2017, estão sendo pleiteadas obras do 

governo federal.  

Como metas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o município se comprometeu em 

garantir que, até 2015, todas as crianças terminem o ensino fundamental, registrado com 70,8% de 

atingimento, além de eliminar a disparidade entre os gêneros no ensino fundamental e médio até 

2015, registrado com 0% de atingimento. 
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Figura 33: Panorama educacional de Quitandinha com relação ao estado do Paraná (2015/2016). 

 
Fonte: Sistema de Informações e Indicadores Municipais - Ministério Público do Paraná (MPPR, 2017). 

Figura 34: Déficit de vagas em creches e pré-escolas (2014-2016). 

 
Fonte: Sistema de Informações e Indicadores Municipais - Ministério Público do Paraná (2017). 

Quitandinha possui um Plano Municipal de Educação, que atualmente está em fase de avaliação 

e monitoramento; além do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação), estabelecido na Lei Municipal Nº 668/2007 e do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, criado em 2007. Ainda para esse ano (2018) está 

prevista a criação do Conselho Municipal de Educação. 
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A Secretaria Municipal de Educação desenvolve projetos de parceria com outras instituições, 

que complementam as políticas públicas educacionais de Quitandinha, sendo eles: 

� Projeto Ler e Pensar (GRPcom), curso on-line de 40h para professores cadastrados, que 

contempla distribuição de jornal para realização de atividades com os alunos; 

� Projeto Escola e Viva o Meio Ambiente (Arteris/Autopista Planalto Sul), em que 

diretores, pedagogos e professores das escolas envolvidas participam de encontros de 

formação e depois realizam atividades com os alunos; 

� Programa “União faz a Vida”, desenvolvido em todas as escolas e centros de educação 

infantil do município, também envolvendo a Escola Alice Santana Pinto (APAE) em 

parceria com Sicredi; 

� Mostra Pedagógica e Cultural, no qual as escolas apresentam para a comunidade 

atividades desenvolvidas com seus alunos, incentivando também a interação entre as 

escolas; 

� Projeto MPT nas Escolas, em parceria com o Ministério Público do Trabalho; 

� Formação SEBRAE para os professores do ensino fundamental, desenvolvimento e 

conclusão com a feira do Empreendedor realizada nas escolas; 

� Projeto Resíduos Sólidos, em parceria com ASSIPAR, que contempla a formação para 

professores de 4º e 5º anos, desenvolvimento do projeto na escola e participação do 

Concurso de Desenho e Redação, com 04 alunos premiados; 

� Projeto Agrinho. 

Vale ressaltar que é previsto um projeto a longo prazo, em parceria com as secretarias de Saúde 

e de Ação Social, de implantação de academias ao ar livre, com o objetivo de promover ações 

envolvendo esportes com idosos. Há também programas que estão sendo desenvolvidos em parceria 

com o Governo Federal: 

� PAR (Plano de Ações Articuladas); 

� PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa); 

� Mais Alfabetização; 

� Educação Conectada. 

 

Atendimento e Distribuição dos Equipamentos de Educação: 

Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (2018), Quitandinha dispõe de 

19 estabelecimentos de ensino, distribuídos da seguinte forma: 

� Rede Municipal: 9 estabelecimentos (2 CMEI, 7 EMEI, 7 EMEF, 2 Especial, 1 EJA - Ensino 

de Jovens e Adultos); 

� Rede Estadual: 7 estabelecimentos (7 EMEF, 5 EMED, e 1 EJA); 

� Ensino Particular: 2 estabelecimentos (1 EMEI, 1 EMEF e 1 Especial). 

� Ensino Superior à distância: UNINTER44 (em área urbana) - 266 matriculados (2018). 

 

                                                           

 

44 Conforme dados do MEC/Inep estavam matriculados 266 alunos no ensino superior em Quitandinha em 2015. 
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Quadro 7: Ensino Público de Quitandinha - Rede Municipal (2018). 

Rede  Nome da Escola Nível de Ensino Comunidades atendidas 
Alunos 

matriculados 

Ensino 
Municipal 

CMEI João Ribeiro de Moura Educação Infantil (EI) Área Urbana 288 

CMEI Esperança do Amanhã EI Área Urbana, Campina, Caí 129 

EM Padre Antônio Ensino Fundamental (EF) 
Área Urbana, Campina, 
Turvo 

418 

EM Leonor Moura de Andrade EF Área Urbana, Campina, Caí 248 

EM do Campo Bom Jesus EI e EF 
Turvo, Mato Branco, Caí, 
Cachoeira 

200 

ERM Dep. João Leopoldo Jacomel EI e EF Pangaré, Lagoa Verde 169 

EM do Campo Miguel Lecz EI e EF 
Lagoa Verde, Cerro Verde, 
Salso 

115 

EM do Campo São João EI e EF Ribeirão Vermelho 123 

EM do Campo Vilson Hasselmann EI, EF e Especial 
Doce Grande, Doce Fino, 
Rio da Várzea 

258 

Total de Alunos - Rede Municipal (2018) 1.948 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Secretaria de Educação do Estado (2018); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Quadro 8: Ensino Público de Quitandinha - Rede Estadual (2018). 

Rede  Nome da Escola Nível de Ensino Comunidades atendidas 
Alunos 

matriculados 

Ensino 
Estadual 

EE Doce Fino EF e EM Doce Fino  259 

EE Eleutério Fernandes de Andrade EF, EM e Especial Área Urbana 727 

EE Paulo Freire EF, EM e Especial 
Turvo, Mato Branco, Caí, 
Cachoeira 

205 

EE Dr. Caetano Munhoz da Rocha EF, EM e Especial Pangaré, Lagoa Verde 259 

EE Francisco Lechinoski EF, EM e EJA Área Urbana 279 

EE Lagoa Verde EF  Lagoa Verde 81 

EE Miguel J. Mickosz EF e EM Ribeirão Vermelho 115 

Total de Alunos - Rede Estadual (2018) 1.940 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Secretaria de Educação do Estado (2018); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Atualmente, constam 3.876 alunos matriculados nos ensinos públicos infantil, fundamental, 

médio, especial e EJA.  

Das 9 escolas da rede pública municipal de Quitandinha, 4 estão localizadas em área urbana e 5 

na área rural do município. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, todas estão em bom 

estado de conservação - necessitando apenas de pequenos reparos -, atendem à demanda de alunos 

de suas respectivas regiões, bem como são contempladas por transporte escolar45 (Quadro 7).  

A Secretaria Municipal possui demandas para a construção de novas escolas próximas das 

escolas municipais EM Leonor Moura de Andrade, que atende as comunidades Centro, Campina e Caí, 

e EM do Campo Miguel Lecz, que atende as comunidades rurais Lagoa Verde, Cerro Verde e Salso. 

                                                           

 

45 Informações detalhadas sobre o atendimento do serviço de transporte escolar são apresentadas no Capítulo 5.6 deste 
relatório.  
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O Ensino para Jovens e Adultos (EJA), é realizado em escola municipal, no período da manhã, e 

no Colégio Estadual Francisco Lechinoski, no período noturno. A Fase 2 do EJA, sob responsabilidade 

do Estado, também funciona neste colégio. 

Alunos portadores de condições especiais são atendidos na Escola Rural Municipal (ERM) Vilson 

Hasselman (localizada na comunidade de Doce Grande) e na Escola Estadual Francisco Lechinoski (na 

sede urbana). O município não possui colégio agrícola próprio, no entanto, segundo a Secretaria de 

Educação, a pequena demanda de Quitandinha para esse tipo de ensino (9 alunos) já é atendida por 

colégios em Rio Negro e na Lapa. Há necessidade de verificar, no entanto, o atendimento da população 

faxinalense, que demanda metodologias de ensino específicas para sua cultura. 

Figura 35: Estabelecimentos de Ensino na área rural de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Na área rural (Figura 35), segundo técnicos da Secretaria de Educação, permanece como 

prioridade desde a elaboração do Plano Diretor (2007), a construção de uma unidade escolar entre as 

localidades de Cerro Verde e Lagoa Verde. 
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A efetiva acessibilidade aos equipamentos, para prestação do atendimento, decresce com o 

tempo de deslocamento dispendido, relacionado à distância a ser percorrida. Para a comunidade de 

Pangaré, apesar de localizar-se muito próxima da sede urbana, é interessante a previsão de sua 

autossuficiência, sobretudo, quanto à oferta adequada de equipamentos de ensino infantil. Não há 

estabelecimentos de ensino infantil em área rural (Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI). 

Para as análises quanto à acessibilidade aos equipamentos educacionais em área urbana 

foram buscadas referências metodológicas de BRAU, MERCÊ E TARRAGO (1980), nas quais a 

determinação dos raios de abrangência segue a hierarquia dos serviços prestados e a localização das 

unidades de ensino em relação às residências, de acordo com o quadro a seguir: 

Tabela 11: Determinação das distâncias (acessibilidade) aos serviços educacionais. 

Determinação das distâncias dos serviços educacionais (distância em metros) 

Acessibilidade Educação Infantil e Fundamental 

Excelente Menos de 250m 

Ótima 250 - 500m 

Regular 500 - 750m 

Baixa 750 - 1.000m 

Péssima Acima de 1.000m 

Elaboração: VERTRAG (2016) - Fonte: BRAU, MERCÊ E TARRAGO (1980). 

Considerando as distâncias indicadas, na área urbana os bairros Bom Jesus, Engenho Velho, 

Moreiras e Vista Alegre não estão abrangidos pelos raios de cobertura dos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) - Figura 37.  

Como resposta à alta demanda não atendida de crianças, atualmente está em construção uma 

“super creche” (CMEI João Santana Pinto) no bairro Vila Prado, com recursos do Governo Federal.  

Figura 36: Terreno da CMEI João Santana Pinto e eixo da marginal prevista em branco. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  
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O projeto está localizado ao lado oposto do bairro (sede urbana), às margens da BR-116, o que 

pode gerar insegurança à circulação de entorno, à operação escolar e aos próprios alunos. No entanto, 

há previsão de construção de uma marginal para garantir o acesso à creche separado do fluxo 

rodoviário, sendo o projeto de autoria da Autopista e ANTT, mas ainda não há previsão de execução. 

Figura 37: Distribuição das CMEIs na área urbana de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Em relação à distribuição das escolas municipais e estaduais (Figura 38), ao aplicar a mesma 

metodologia de acessibilidade aos equipamentos de ensino em área urbana, faltam equipamentos 

para abranger a população dos bairros Bom Jesus, Campina, Vila Prado e parte dos bairros Vista Alegre 

e Paolini. Destaca-se, portanto, a ausência de equipamentos de educação nos bairros Bom Jesus e Vista 

Alegre, que não são contemplados nos raios de 500m de abrangência dos equipamentos de educação.  

É importante destacar ainda a demanda específica do bairro da Campina, cujos habitantes têm 

acesso dificultado aos equipamentos existentes na área urbana devido à barreira da BR-116. Essa 

demanda foi identificada em eventos participativos e pela Comissão de Acompanhamento dos Planos, 

que indicaram a necessidade de uma escola para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental 

nesse bairro. 

 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

88 

Figura 38: Distribuição das colégios e escolas na área urbana de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

 

3.5.2. Equipamentos Públicos de Saúde 

Para a análise quanto ao atendimento e distribuição dos equipamentos de saúde em 

Quitandinha é importante a verificação quanto aos indicadores gerais das condições de saúde, se 

apontam para alguma relação com a estruturação territorial do município. Além disso, cabe a análise 

de como tem sido realizado o atendimento à população, se contempla os quitandinhenses de modo 

adequado, e quais são as demandas que se fazem necessárias à estruturação de diretrizes nos Planos 

Diretor e de Mobilidade, para viabilizar o melhor alcance desta política setorial no território municipal 

e urbano. 

De acordo com a publicação Informações Municipais para o Planejamento Institucional (MPPR, 

2017), Quitandinha possui um Plano Municipal de Saúde, assim como Fundo e Conselho específicos. 

Em comparação com as médias do Paraná, os indicadores relativos da situação da saúde em 

Quitandinha apontam para a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que atentem para 
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a taxa de mortalidade materna, que representava 450,45 habitantes por 100 mil nascidos vivos, 

enquanto a média estadual era de 51,57 (DATASUS, 2015).  

A redução da mortalidade materna é uma das metas do milênio do PNUD, que previa até 2015 

a redução dos indicadores municipais em três quartos. Destaca-se também a necessidade de 

contratação de profissional da saúde para o controle de endemias (CAOP - Saúde Pública, 2012). 

As principais doenças registradas pela Secretaria Municipal de Saúde são doenças crônicas, 

hipertensão e diabetes, as quais há ocorrências, principalmente, na região rural - onde há 

concentração de atividade de fumicultura, sendo atendida pela ESF III (Equipe de Saúde da Família), 

conforme informações apresentadas nos próximos itens. 

A Secretaria de Saúde está submetida à Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (SESA) - 2ª 

Regional de Curitiba. Atualmente, a secretaria municipal está motivada a adequar as unidades de 

saúde para atingir a certificação “Selo Bronze46”, parte do Programa de Qualificação da Atenção 

Primária à Saúde no Paraná (APSUS), que busca organizar a Atenção Primária em Saúde (APS) em todos 

os municípios paranaenses. Como diretriz do programa, uma vez certificada, as unidades deverão 

passar por uma avaliação anual de monitoramento e manutenção do selo.  

Dentre os critérios avaliados para a obtenção do “Selo Bronze”, destacam-se os seguintes, que 

se relacionam com o Código de Obras e Posturas de Quitandinha, e deverão ser considerados na 

revisão dessa lei: 

� quadro com a identificação dos profissionais, dias e horários que estão em atendimento 

na unidade, em local visível à população; 

� sinalização interna (direcional) dos serviços prestados; 

� acessibilidade a pessoas com deficiência e idosos; 

� pisos, paredes e teto da unidade de saúde de superfícies lisas e laváveis; 

� computadores com acesso à internet, disponíveis, na recepção e consultórios; 

� número de consultórios da UAPS para o atendimento aos cidadãos de forma adequada; 

� a equipe gerenciando os resíduos gerados corretamente; 

� os profissionais têm controle do patrimônio da unidade. 

Recentemente, foram concluídos e certificados com o Selo Bronze os projetos de reforma nas 

UBS das localidades rurais do Turvo e de Doce Fino, enquanto as obras de Pangaré e Doce Grande 

estão em andamento. 

 

Atendimento e Distribuição dos Equipamentos de Saúde: 

A distribuição dos equipamentos públicos de saúde de Quitandinha ocorre da seguinte forma: 

� Na sede urbana, constam apenas os equipamentos ativos: 

                                                           

 

46 Os selos de qualidade do APSUS possuem três categorias: bronze, prata e ouro. Para recebê-los, é preciso que a unidade 
de saúde atinja desempenho satisfatório em uma rígida avaliação da Secretaria da Saúde. Cada categoria diz respeito a um 
nível de qualidade diferente. De acordo com o projeto de Tutoria da Secretaria de Estado da Saúde, os itens avaliados para 
obtenção do “Selo Bronze” são relacionados à gestão da unidade, ao primeiro contato, à longitudinalidade, à integralidade, 
à coordenação, à centralização familiar e à orientação comunitária. 
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� NIS I, com perspectiva a longo prazo de fechamento, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde; 

� Centro de Saúde da Sede (ESF I) - UAPSF. 

� Na área rural: 

� Centro de Saúde de Lagoa Verde (ESF II); 

� Centro de Saúde de Doce Fino (ESF III); 

� Centro de Saúde do Turvo (ESF IV); 

� UBS Água Clara de Baixo (ESF V); 

� Equipamentos complementares em área rural: 

� UBS Água Clara de Cima; 

� UBS Cachoeira do Ipanema; 

� UBS Cachoeira dos Knopik; 

� UBS Campina dos Pretos; 

� UBS Cerro Verde; 

� UBS Ribeirão Vermelho; 

� UBS Doce Grande; 

� UBS Pangaré; 

� Equipamento complementar em área urbana: 

� Centro Municipal de Fisioterapia. 

Além destes, Quitandinha possui um hospital privado na área urbana (Hospital Cristo Rei), que 

realiza atendimentos de urgência e emergência de baixa complexidade, por meio de convênio com a 

Associação dos Produtores Rurais. Os atendimentos de maior complexidade são encaminhados para 

outros municípios através de serviço realizado por meio de convênio com o Consórcio Metropolitano 

de Saúde (COMESP). 

Por meio do COMESP, Quitandinha presta apoio ambulatorial para Campo do Tenente, por meio 

das unidades Alpha do SAMU e realiza encaminhamentos de casos de pronto atendimento de maior 

complexidade para o Hospital do Rocio (em Campo Largo). A inserção de Quitandinha na RMC, além 

disso, possibilita aos quitandinhenses usufruir das funções urbanas de alta especialização disponíveis 

em Fazenda Rio Grande e Curitiba. 

O serviço público intramunicipal de saúde está estruturado de maneira hierárquica dentro de 

equipes que atendem à Estratégia Saúde da Família (ESF), conforme SESA. Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, as equipes de cada ESF, denominadas Agentes Comunitários da Saúde (ACS), se 

revezam entre os postos de saúde “Sede”, que concentram as equipes médicas com especialistas e 

“Apoio” que recebem as equipes médicas em dias da semana predeterminados. 

Atualmente, o Município possui 4 equipes para atendimento das áreas urbana e rural, conforme 

demonstrado na Figura 39 e Quadro 9. A organização das equipes no território ocorre de modo que 

cada equipe atenda cerca de 3.500 habitantes. Uma 5ª equipe está prevista para entrar em operação 

ainda no primeiro semestre de 2018, o que ocasionará a reorganização das equipes ESF, conforme 

demonstrado na Figura 40 e Quadro 10.  
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Figura 39: Organização da Estratégia de Saúde da Família em Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  
NOTA: ACS = Agentes Comunitários de Saúde; ESF = Estratégia Saúde da Família. 

Quadro 9: Organização da ESF em Quitandinha. 

Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) 

Nº de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) 

Unidades - Sede Unidade de Apoio 

ESF I 13 Centro de Saúde da Sede - UAPSF UBS Campina dos Pretos 

ESF II 10 Centro de Saúde de Lagoa Verde 
UBS Cerro Verde 
UBS Ribeirão Vermelho 

ESF III 09 Centro de Saúde de Doce Fino 

UBS Água Clara de Cima 
UBS Água Clara de Baixo 
UBS Doce Grande 
UBS Rio da Várzea 
UBS Pangaré 

ESF IV 13 Centro de Saúde do Turvo 
UBS Cachoeira 
UBS Cachoeira Ipanema 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

92 

Figura 40: Mapa de organização da ESF em Quitandinha - Proposta da ESV V. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 
NOTA: ACS = Agentes Comunitários de Saúde; ESF = Estratégia Saúde da Família. 

A UBS de Água Clara de Baixo foi inaugurada em 2018 e funcionará como “posto-sede” da ESF 

V. Contudo, segundo a Secretaria, a nova estrutura é superdimensionada e com salas pequenas. Está 

prevista ainda, a instalação de uma 6ª equipe em 2019, com previsão de atendimento à alta demanda 

do bairro da Campina. 

A comunidade rural do Salso não é coberta pelos ACS, porém, segundo a Secretaria de Saúde, 

tem acesso ao serviço de transporte público até a sede municipal. 
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Quadro 10: Organização da ESF em Quitandinha - Proposta da ESV V. 

Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) 

Nº de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) 

Unidades - Sede Unidade de Apoio 

ESF I 13 Centro de Saúde da Sede - UAPSF UBS Campina dos Pretos 

ESF II 10 Centro de Saúde de Lagoa Verde 
UBS Cerro Verde 
UBS Ribeirão Vermelho 

ESF III (*) Centro de Saúde de Doce Fino UBS Pangaré 

ESF IV 13 Centro de Saúde do Turvo 
UBS Cachoeira 
UBS Cachoeira Ipanema 

ESF V 09 UBS Água Clara de Baixo 
UBS Água Clara de Cima 
UBS Doce Grande 
UBS Rio da Várzea 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  
NOTAS: (*) Até o momento, não foi definido o número de ACS das ESF III. 

Para os habitantes de locais próximos à divisa municipal, é comum a utilização do serviço público 

de saúde de municípios vizinhos. Também, não raro, habitantes de municípios vizinhos fazem uso dos 

equipamentos de saúde em Quitandinha, principalmente por apresentar maior qualidade em algumas 

especialidades. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, habitantes de Mandirituba e de Contenda 

procuram as UBS rurais de Quitandinha, principalmente para medicações e exames, ocasionando 

sobrecarga no sistema. Além disso, recentemente, a dinâmica de venda de áreas rurais para uso 

chacreiro próximas à divisa com Mandirituba vem atraindo população para Quitandinha e somando à 

sobrecarga nos postos de saúde da região. 

Segundo apontamentos da Comissão de Acompanhamento, realizados na Capacitação Técnica 

dos Planos Integrados, os postos de saúde com melhor infraestrutura localizam-se em Água Clara de 

Cima, Doce Fino, Lagoa Verde, Ribeirão Vermelho, Sede e Turvo. 

A leitura realizada pelos técnicos da Secretaria de Saúde é de que, embora existam postos de 

atendimento em locais mais periféricos e na área rural, os habitantes de Quitandinha acabam fazendo 

uso dos postos do núcleo central urbano, devido à facilidade de transporte público para essa região e 

à ausência de transporte interbairros em determinadas áreas do município. Essa dinâmica tem 

sobrecarregado os atendimentos em determinados postos urbanos. Dessa forma, estruturar equipes 

que atendam o interior do município para diminuir a dependência dos postos urbanos é uma das 

estratégias que vêm sendo implantadas por meio da estruturação do sistema de ESF. 

Nas oficinas comunitárias realizadas na área rural, foi apontada a necessidade de deslocamentos 

longos a pé, a partir de certas comunidades, para acesso aos postos de saúde. É o caso da localidade 

de Mato Branco, onde os moradores se deslocam até o Turvo para atendimento médico. Outras 

dificuldades enfrentadas pela Secretaria são a baixa frequência de linhas de transporte público para a 

área rural e as condições das estradas municipais.  

O atendimento na área rural também é prejudicado pela ausência de redes de telecomunicação, 

como telefonia e internet. A questão da inclusão digital, contudo, tem previsão de ser solucionada pois 

é exigência do Ministério da Saúde a integração das UBS ao sistema de prontuários eletrônicos. 

Na área urbana (Figura 41), quando considerado um raio de atendimento de 500m, é perceptível 

a concentração de equipamentos de saúde nos bairros Centro e Bom Jesus; ao mesmo tempo que os 

bairros Parque Industrial (parte com uso residencial permitido) Moreiras, Engenho Velho, Vista Alegre 

(norte), Campina (sudeste), Paolini e Vila Prado não são contemplados por equipamentos de saúde 

próximos. 
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Para os moradores que se fizeram presentes nas oficinas comunitárias, a UBS da Campina 

atende bem os residentes da região e dispõe de médico plantonista e de uma clínica de odontologia. 

Figura 41: Distribuição dos equipamentos de saúde na área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  
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3.5.3. Equipamentos Públicos de Assistência Social 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) determina a organização das ações de assistência 

social, as quais visam garantir a proteção social aos indivíduos, famílias e comunidades no 

enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se 

constituem como apoio aos cidadãos.  

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o SUAS 

organiza tais ações em dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica, desenvolvida nas unidades 

públicas de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Proteção Social Especial, desenvolvida 

nas unidades públicas de Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). (MDS, 

2015) 

Os serviços principais de assistência social de Quitandinha são realizados a partir de 01 (uma) 

unidade de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e de 01 (uma) unidade de Centro de 

Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). 

Localizado na sede municipal (bairro Centro), o CRAS oferece serviços de assistência social às 

populações em situação de vulnerabilidade social, destinados à prevenção de riscos sociais e pessoais, 

com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Já o CREAS, também localizado no 

bairro Centro, é responsável pela orientação e apoio especializados e continuados a populações com 

direitos violados, por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. 

Segundo representante da Secretaria Municipal, ambas as unidades atenderam em 2017, de 110 

a 2.073 pessoas, dentre as quais se destacam os públicos de jovens e de idosos.  

O Município também conta com outras unidades da rede socioassistencial, todas na área urbana 

de Quitandinha (Figura 42), quais sejam: 

� Centro de Convivência (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV), 

localizado no bairro Bom Jesus; 

� Unidade de Acolhimento Institucional (Casa de Passagem) para Crianças e Adolescentes 

Flora Lechinoski, no bairro Centro; 

� Salão Multiuso (unidade utilizada para atendimentos complementares), no bairro 

Centro; 

� Conselho Tutelar, situado no bairro Paolini. 

Conforme Plano Municipal de Assistência Social (2014), uma vez que o município de Quitandinha 

é de pequeno porte, possui todas as dificuldades no que tange à rede prestadora de serviços, contando 

com equipamentos da rede pública e uma entidade não governamental (APAE), dentro dos padrões 

da tipificação do SUAS. 

No que diz respeito à cobertura proporcionada pelos equipamentos vinculados à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, de acordo com a equipe técnica entrevistada, atualmente as unidades 

existentes não abrangem todos os moradores vulneráveis do Município, mesmo com relação à área 

urbana, se considerada a acessibilidade universal de até 500 metros. Nas áreas norte e nordeste 

urbanas e no bairro da Campina não há equipamentos dessa tipologia. 

Dentre os equipamentos citados (Figura 42), o CRAS, Conselho Tutelar, Unidade de Acolhimento, 

Salão Multiuso e Centro de Convivência necessitam de obras de melhoria de estrutura física, mas não 

há previsão de reforma ou ampliação. 
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Figura 42: Condição dos equipamentos de Assistência Social na área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  

Neste sentido, para expandir a cobertura socioassistencial do Município, há previsão de 

implantação de um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na comunidade do 

Doce Grande, o qual também atenderá a população das comunidades de Água Clara, Rio da Várzea e 

outras localidades próximas do futuro equipamento.  

Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS, 2018), Quitandinha possui 1.696 

famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o que corresponde a 

1.408 famílias com rendimento mensal de até ½ salário mínimo e com cadastro atualizado.  

Das 1.696 famílias inscritas no Cadastro Único, constam: 

� 387 famílias com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

� 337 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

� 684 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo; 

� 288 com renda per capita acima de ½ salário mínimo. 

Conforme estimativas oficiais, entretanto, residem 2.347 famílias em Quitandinha com renda 

mensal de até ½ salário mínimo, e todas deveriam estar devidamente cadastradas. Há uma defasagem 

de cerca de 40% de pessoas ausentes do CADÚNICO. Ainda assim, a Taxa de Atualização Cadastral 
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(TAC) do município é superior à média brasileira, chegando a 77,13%, ou seja, o cadastro municipal 

está bem focalizado e atualizado. 

Figura 43: Situação dos equipamentos de assistência social e áreas com maior concentração de residentes em 

situação vulnerável. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018).  

Conforme Relatório de Informações Sociais (MDS, 2018), em Quitandinha há 601 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF)47. Essa quantia inclui cerca de 87 famílias que, sem o 

programa, estariam em condições de extrema pobreza. A cobertura do programa no município é de 

36% em relação à estimativa de famílias pobres no município (IBGE, 2010), estando abaixo da meta de 

atendimento do programa.  

                                                           

 

47 O Programa Bolsa Família (PBF) beneficia famílias extremamente pobres (com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa) 
ou pobres (com renda mensal de R$ 85,01 a R$ 170,00 por pessoa). (MDS, 2018) 
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O valor médio do benefício por família, em fevereiro de 2018, equivaleu a R$ 131,67 e o total 

transferido pelo Governo Federal em benefícios às famílias atendidas foi de R$ 79.132,00. 

Conforme informações da Prefeitura, está em implantação um projeto no Município em parceria 

com o Programa Família Paranaense, com enfoque à melhoria de vida da população de baixa renda da 

área rural: o projeto Renda Agricultor Familiar. É um benefício criado pelo Estado, que transfere um 

valor fixo às famílias para ser investido na melhoria da qualidade da água e do esgotamento sanitário, 

para a produção de alimentos para autoconsumo, e para o desenvolvimento de outras atividades para 

a geração de renda complementar. Coordenado pela Secretaria de Assistência Social em parceria com 

a EMATER, o projeto tem como meta atender 50 famílias ainda em 2018, as quais serão identificadas 

no CRAS, conforme os seguintes requisitos: famílias inclusas ao programa Família Paranaense; que têm 

na agricultura sua base principal de renda; e que possuem renda per capita mensal de até R$ 170,00.   

Financiamento estadual aplicado em serviços de atendimento à família e acolhimento de 

crianças. Projetos cadastrados: serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes 

até 18 anos, inclusão de jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas em programas sociais, 

programa Crescer em Família, e melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

 

3.5.4. Equipamentos de Esporte, Lazer, Recreação e Cultura 

De modo geral, as áreas públicas de esporte, lazer e recreação de Quitandinha estão localizadas 

na área urbana, nos bairros Centro e Paolini, próximas à rota de transporte público que passa pela Av. 

Eleutério Fernandes de Andrade.  

Na área rural, os equipamentos de lazer e recreação são os seguintes: pesque-e-pague, próximo 

ao Pangaré Velho; pesque e não pague, na divisa com Mandirituba; raias para corridas de cavalo e vaca 

mecânica; sítio com camping em Caí de Baixo; Haras Colina das Araucárias; Sítio do Sol; e a pista de 

motocross do Castelo do Matão; atividades de caiaque no Rio da Várzea; existência de rotas de ciclismo 

municipais e intermunicipais; raias particulares para corridas de cavalo. 

Figura 44: Galpão do Sítio do Sol e Pista de Motocross do Castelo do Matão. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2017-2018). 

O Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Vale, no bairro Centro, foi reformado em 2017, e é 

sede do Festival de Dança de Quitandinha, de alcance regional, com apresentações do município e 

intermunicipais. Sua localização é apropriada, se considerada a proximidade com os equipamentos de 

educação CMEI João Ribeiro de Moura, Escola Municipal Leonor M. de Andrade e os colégios estaduais 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

99 

Eleutério Fernandes de Andrade e Francisco Lechinoski - localizados na mesma quadra ou nas quadras 

vizinhas. 

Nas oficinas comunitárias foi levantada a grande demanda por espaços para atividades de lazer 

e recreação no bairro da Campina e na área rural de Quitandinha. As oficinas realizadas também 

apontaram a demanda por praças, espaços para reunião comunitárias e locais para o lazer infantil na 

Campina e nas centralidades das comunidades rurais. 

Em relação à gestão, as áreas e equipamentos públicos de lazer e recreação são geridas pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, cujos investimentos recebidos são prioritariamente 

destinados à Educação, que encabeça os assuntos da Secretaria. A Prefeitura tem recebido 

investimentos do Estado para ampliação de ações em esporte, que têm sido direcionados, sobretudo, 

à instalação de academias ao ar livre na área urbana e rural: 

� 01 instalada ao lado da Unidade de Saúde, no bairro Centro; 

� 01 instalada no bairro da Campina; 

� 01 instalada próxima do Terminal Rodoviário; 

� 04 a serem instaladas em comunidades rurais do município. 

Recomenda-se que se aproveite essa oportunidade de instalação das academias ao ar livre na 

Campina e na área rural para estruturar espaços destinados ao lazer, encontros e recreação nessas 

localidades.  

Dentre os aspectos naturais de destaque em Quitandinha, com possibilidade de exploração 

como atrativos de lazer e esporte, cabe citar: a cachoeira, ao norte do município; formações rochosas, 

próximas a Doce Fino; grutas e cavernas, próximas a Quicé dos Alves; espaços para escalada no 

Paredão do Doce Grande, na divisa com o município de Piên, região sul do Município - no local há 

demanda por constituição de uma área de Reserva Ambiental.  

Figura 45: Vista de Piên a partir de Quitandinha no Paredão do Doce Grande na divisa municipal. 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Quanto aos parques e reservas ambientais, destaca-se a existência do Parque Ambiental 

(Parque Municipal Lagoa Verde) - Figura 47, originado da doação de áreas de reserva legal da 

COHAPAR, ao lado do loteamento Vila Rural Lagoa Verde, que possui área aproximada de 96.000m². 

O Parque abriga um grande remanescente de floresta, entrecortado por um rio afluente do Rio Várzea 

e áreas úmidas. Em sua área mais central conta com churrasqueiras, quiosques, trilhas e com um 
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viveiro florestal, que produz mudas de espécies nativas como Aroeira, Cedro Rosa, Pessegueiro Bravo, 

Angico, Branquilho, Ipê Roxo, além de mudas de Pinus e Eucalipto. Apesar de dotado de boa estrutura, 

o espaço é pouco utilizado pela população.  

Tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto o Departamento de Cultura 

apontaram que há grande potencial de vinculação de atividades esportivas, turísticas, culturais e 

educacionais ao parque. O espaço ficou desativado por 6 anos e foi reativado recentemente. Sendo 

assim, necessita de diversas melhorias das quais incluem: manutenção das trilhas, dos equipamentos 

e a ampliação da capacidade de produção de mudas. 

Figura 46: Parque Municipal Lagoa Verde - Infraestrutura e viveiro florestal. 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Os espaços de cultura em escala urbana foram levantados em decorrência da revisão do Plano 

Diretor, com o objetivo de documentação e diagnóstico da situação cultural de Quitandinha. Segundo 

o IPARDES48, Quitandinha possuía em 2016, os seguintes equipamentos culturais: (i) Biblioteca Pública 

de Quitandinha, no bairro Centro; (ii) Museu Municipal, no bairro Centro - situado em imóvel alugado 

e considerado pela Secretaria de Educação como subutilizado; (iii) Museu, na comunidade do Salso; 

(iv) Espaço Multifuncional e Centro de Convivência. 

                                                           

 

48 O IPARDES levantou a existência de um auditório municipal que, segundo informações da Prefeitura de Quitandinha, não 
existe. 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

101 

Além destes, podem ser citados ainda: um café colonial, no bairro Paolini; a Casa Branca, no 

bairro Vista Alegre; o Centro de Eventos, no bairro Paolini; e um ponto de artesanato, no bairro Bom 

Jesus. Em área rural constam os seguintes locais: ponto de agricultura orgânica, no Salso; Banca 

Joaquim, próxima ao Faxinal do Salso; produção e pontos de venda de mel, pães doces e sucos, em 

Pangaré e Pepes; Cantina de Vinhos; e espaços religiosos de diversas comunidades rurais. 

Em relação à gestão regional dos equipamentos de cultura, destaca-se a recente integração do 

município de Quitandinha ao Fórum de Gestores de Cultura da RMC para fomento de projetos 

intermunicípios, dentre outras parcerias em potencial. 

No que diz respeito às demais áreas livres públicas com atividades diversas, o município abriga 

a Praça da Bíblia, em área urbana, sendo o principal ponto de encontro municipal. A praça é um local 

de convergência regional, palco dos principais eventos do município, que reúnem grandes públicos. 

Figura 47: Público na Praça da Bíblia nos eventos do Natal Luz e Festa do Produtor Rural. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2017); Click Rio Mafra (2012). 

Quitandinha conta com um calendário anual de ações vinculadas ao Departamentos de Cultura 

e Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que dispõe das seguintes atividades: 

(a) Quitandinha Musical - Projeto de Musicalização: abertas aos munícipes na Casa Branca - 

iniciativa conjunta das Secretarias de Assistência Social e de Educação, Cultura e Esportes; 

(b) Cavalgada da Independência 49 : em parceria com o Departamento de Esportes e a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, reúne 800 cavaleiros de Quitandinha e de 

municípios vizinhos. Demanda estrutura para refeições (café da manhã) e para recepção 

de bandeiras e imagens de santos; 

(c) Corrida de caiaque em trecho de 7km no Rio da Várzea: reúne cerca de 50 participantes e 

200 espectadores; 

(d) Encontro de Trocas de Mudas e Sementes; 

(e) Encontro de Veículos Antigos (na praça da Bíblia); 

(f) Encontro do Fórum de Gestores de Cultura da RMC: recebe os 28 gestores municipais da 

cultura da Região Metropolitana de Curitiba, membros da Fundação Cultural de Curitiba - 

                                                           

 

49  Em 2017, Quitandinha entrou para o Calendário de Eventos do Estado, com a Cavalgada da Independência, evento 
tradicional, realizado em comemoração ao dia da Independência. 
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FCC e representantes da Secretaria de Estado da Cultura, com o intuito de discutir ações 

conjuntas entre as instituições públicas; 

(g) Feira do Artesanato; 

(h) Feira Literária: parceria com a FCC, que realizará o repasse de parte de suas doações 

literárias ao município de Quitandinha; 

(i) Festa do Produtor Rural: em parceria com todas as Secretarias do município; reúne cerca 

de 35 mil pessoas em 2 dias de evento e demanda estruturas para abrigar praça de 

alimentação, parque de diversões e shows na praça e no Salão Paroquial; 

(j) Festival da Cultura Polonesa: em parceria a BRASPOL e outros grupos poloneses do Paraná, 

o Departamento de Cultura busca promover o resgate dos alicerces culturais do município; 

(k) Festival de Cinema: em parceria com a Prefeitura de Pinhais e o SESC/PR; 

(l) Festival de Dança: promovido pelo Departamento de Cultura, busca trazer grupos 

profissionais e amadores de outros municípios para o evento; 

(m) Quitandinha Teatral - Festival de Teatro: em parceria com o Fórum dos Gestores de Cultura 

da RMC, busca trazer inúmeros grupos teatrais profissionais e amadores para o evento; 

(n) Gincana da Família: parceira entre os Departamentos de Esportes e Cultura com o SESC, 

com objetivo de buscar a interação entre a população e a gestão pública municipal; 

(o) Mês Mundial do Meio Ambiente: em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente e o Departamento de Biologia da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

serão promovidas atividades educativas e campanhas; 

(p) Natal Luz: reúne anualmente cerca de 10 mil pessoas; 

(q) Projeto Esporte na Praça; 

(r) Seleção de atores para formação do Grupo de Teatro: formação do primeiro Grupo de 

Teatro do município, pelo Departamento de Cultura, a fim de promover espetáculos 

educacionais e institucionais, disseminando informações relevantes sobre o meio 

ambiente, saúde e cultura; 

(s) Semana da Cultura Afro: parceria entre o Departamento de Cultura e o Departamento 

Pedagógico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; 

(t) Semana do Meio Ambiente: necessita de mais divulgação, segundo técnico local. 

 

Considerando o porte dos eventos realizados em Quitandinha em área urbana, os quais 

recebem grande contingência de pessoas de fora do município, destaca-se a necessidade de 

regulamentação do horário de realização desses eventos em locais públicos, além do funcionamento 

de estabelecimentos - questão levantada pelos moradores em evento público realizado. 

  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

103 

Figura 48: Imagem aérea da Praça da Bíblia. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Imagem Aérea da COPEL (2012). 

Está prevista a compra de uma área a noroeste do perímetro urbano para a construção de um 

novo Centro de Eventos Municipal, que poderá constituir um espaço alternativo para os eventos de 

grande porte, atualmente realizados na Praça da Bíblia.  

Figura 49: Área prevista para receber o novo Centro de Eventos de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Google Earth (2017); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

É importante que o espaço tenha uma estrutura flexível o bastante para comportar diferentes 

tipos de eventos (culturais, rodeios, esportivos), reforçando essa potencialidade de Quitandinha.  
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A compra do imóvel para tanto está em estudo e a previsão é que o novo espaço concentre 

atividades de rodeios, canchas de esportes, campo de futebol, entre outras. Chama-se a atenção para 

a necessidade de execução de um estudo de impacto previamente ao licenciamento da construção do 

espaço, que considere minimamente o impacto ambiental e no tráfego de veículos da região. 

É importante registrar que a partir do ano corrente (2018), a Praça da Bíblia também será sede 

da Casa do Produtor Rural. Por ora, até o término da construção desse equipamento e o futuro 

deslocamento de eventos de porte para o novo Centro de Eventos (em estudo), a praça ainda constitui 

o principal ponto de encontro dos moradores de Quitandinha e dos municípios próximos (em 

festividades), sendo um dos principais polos geradores de viagens e de tráfego na cidade.  

Em resposta à demanda popular por áreas de lazer para os jovens, estão em projeto a Praça da 

Juventude e o Parque Esportivo, destinados a atividades esportivas na Rua Olívio Kemp, em terreno 

de propriedade do município, porém, em área de risco à inundação na área de influência do rio Areia 

Branca. A área destinada aos equipamentos esportivos não é indicada à ocupação, a não ser que sejam 

feitas obras de drenagem junto da construção da praça e do complexo esportivo. Essas propostas 

corroboram com a demanda levantada em oficina comunitária, para a recuperação da mata ciliar do 

rio Areia Branca e de estruturação de nova área de lazer e esportes. A construção do parque e da praça 

está prevista ainda para esse ano (2018), com recursos do Governo do Estado e Ministério do Esporte 

e, segundo a Prefeitura, contará com pistas de caminhada e corrida, cancha de futebol de areia, vôlei, 

pista de skate, piscina e palco para eventos, podendo receber parte da demanda hoje concentrada na 

Praça da Bíblia. 

Verificou-se a demanda para a construção, ou adaptação de espaço existente, para a construção 

de um Teatro Municipal de Quitandinha. Além disso, considerando essa demanda e o fato do Museu 

Municipal se encontrar em um imóvel alugado, seria interessante a aquisição pública dos casarões 

históricos para abrigar tais funções, caso seja avaliado que possuem estrutura adequada para tanto - 

como de fato foi proposto nos estudos do PD vigente (2007). 

Também faltam equipamentos culturais na área rural, inclusive nas maiores comunidades, bem 

como no bairro urbano da Campina. Frente a essa deficiência, o representante do Departamento de 

Cultura sugere a descentralização cultural no município, com a utilização de espaços existentes nas 

principais comunidades rurais para a realização de eventos, além da viabilização de projetos 

itinerantes. Como opção alternativa, a utilização de linhas do transporte público municipal (ou a frota 

do próprio transporte escolar) para conduzir a população rural até os eventos da sede urbana.  

De forma a contemplar todo o território do município, a Prefeitura clama pela descentralização 

das atividades culturais e expansão do aparelho cultural para tornar a cultura acessível também na 

área rural.  Estão cientes da necessidade de construção de praças nas localidades rurais - o que de fato 

se mostrou uma demanda durante as oficinas comunitárias realizadas em março de 2018. Esta última 

proposta aqui apresentada preliminarmente, mas que poderá ser alvo de estudo para um Plano 

Cultural em Quitandinha. Atualmente, o Projeto Cultura e Esporte na Praça vem de encontro à ideia 

de descentralização, promovendo atividades culturais e esportivas nas praças do município. 
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3.5.5. Equipamentos de Interesse Patrimonial 

Quitandinha possui um inventário municipal de bens culturais e imóveis de interesse patrimonial 

e de preservação, realizado pela gestão 2000-2004.  

O Departamento de Cultura, vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Educação, iniciou 

em 2017 o levantamento histórico-cultural do Município e de seus imóveis de interesse histórico-

cultural para a constituição de um futuro inventário, atualizado e mais detalhado. Através desse estudo 

e da atualização das estruturas de interesse histórico e patrimonial, materiais e imateriais, objetiva-se 

também a conformação de uma lei municipal de tratamento do patrimônio histórico-cultural, em que 

pode incidir o tombamento ou não. 

Em entrevista com o técnico responsável pelo Departamento de Cultura, foi possível identificar 

imóveis de interesse de preservação, a serem inventariados: 

� Casarão histórico dos Ferreiras, próximo da área urbana, com indícios de ser o local onde 

nasceu o médico, educador e político brasileiro Victor Ferreira do Amaral e Silva; 

� Primeira sede da Prefeitura Municipal; 

� Casarão, construção de madeira localizada na Estrada para Pangaré; 

� Fachadas dos imóveis próximos à Igreja Matriz, possíveis alvos de tombamento;  

� Casa Branca, no bairro Vista Alegre. 

Figura 50: Casarão histórico dos Ferreiras. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Figura 51: Casario próximo da Igreja Matriz. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 
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3.5.6. Questões Turísticas 

O desenvolvimento do turismo tem a capacidade de criação de postos de trabalho e de geração 

de renda para os municípios. Diante disso, o setor deve ser visto de forma estratégica para a economia 

municipal e a cultura quitandinhense é uma atração turística em potencial.  

Conforme indicado pelo Departamento Municipal de Cultura, é fundamental que as atividades 

culturais providenciem apoio ao turismo e sejam incentivadas, promovendo cultura e turismo 

conjuntamente.  

Quitandinha carece da instituição de instrumentos como o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Cultural e Turístico Sustentável, o qual pode fornecer subsídios e ações para os setores econômicos 

municipais. Outro instrumento importante, o inventário turístico municipal, já foi desenvolvido, 

porém, não consta na base de dados municipal atualmente e, portanto, não foi dada sua correta 

continuidade ou atualização. 

Quitandinha possui baixa inserção em programas de turismo desenvolvidos pelo órgão 

metropolitano da COMEC. No entanto, os estudos do Plano Diretor vigente (2007) já previam a 

possibilidade de exploração de um possível nicho turístico regional, indicado para ser buscado no setor 

primário avançado, que incentiva atividades de caráter urbano na zona rural (turismo rural e produção 

alternativa de produtos agropecuários). Para isso, apontou como fundamental a promoção e 

divulgação da imagem de potenciais turísticos disponíveis no município de Quitandinha.  

Conforme reconhecido pelo técnico do Departamento de Cultura, além dos recursos e paisagens 

naturais, Quitandinha tem potencial na área de turismo histórico. Situada aos arredores do Caminho 

de Viamão, em área de fronteira com a Lapa, Quitandinha tem parte de sua história e tradições ligadas 

ao tropeirismo e à fundação com bases polonesas. Dentre as possibilidades sugeridas, a exploração da 

passagem histórica do Monge João Maria no município - personalidade de grande relevância histórica 

paranaense e a valorização de personalidades nascidas em território quitandinhense, como é o caso 

de Victor Ferreira do Amaral. São curiosidades municipais pouco exploradas que podem fomentar, por 

exemplo, a memória das rotas tropeiras, que envolveriam parcerias com Fazenda Rio Grande, Piên e a 

Lapa, com a promoção de passeios ciclísticos, caminhadas e cavalgadas no trajeto histórico. 

Além dos pontos de lazer e recreação identificados (Capítulo 3.5.4), são pontos de interesse 

para o turístico histórico em Quitandinha: a Igreja Matriz, a rota tropeira, armazéns de entreposto de 

erva-mate, vestígios do caminho de Peabiru, o Buraco de Bugres (casas subterrâneas dos Bugres); e o 

Rio Lambari.  

Recentemente, foram iniciadas atividades para capacitação de munícipes, nas áreas da música, 

teatro e dança, e em um segundo momento, ocorrerão investimentos nas artes plásticas, artes visuais, 

patrimônio material e imaterial, artesanato e cinema, buscando formas de profissionalizar a população 

em áreas correlatas à cultura e turismo.   

Está em projeto um portal turístico no acesso ao município pela Av. Eleutério Fernandes de 

Andrade. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ainda não há previsão de data para seu 

projeto e instalação.  

Não há rota de transporte turístico no município, sendo as questões logísticas da área cultural e 

turística as maiores deficiências, além da falta de estruturação da gestão, falta de pessoal, e 

equipamentos (se existentes), constam apenas na sede urbana.  
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Cabe mencionar ainda que o relatório técnico para a elaboração do Plano Diretor vigente (STCP, 

2007) já indicava como uma proposta econômica interessante para a Quitandinha de 2007-2017, que 

não foi explorada, mas que considerava seu contexto de inserção metropolitana: “(...) usufruir das 

funções urbanas de alta especialização disponíveis em Curitiba e ofertar um produto no mercado 

metropolitano diferenciado. A determinação deste produto com clareza, fundamentado em análises 

de mercado e apoiadas por programas de incentivo de forma continuada podem garantir o sucesso 

dessa inserção regional. O nicho possível de diferenciação regional deve ser buscado no setor primário 

avançado, ou seja, no chamado Novo Rural. Com isso, tem-se uma possibilidade de se trabalhar 

questões relativas ao turismo rural e à produção alternativa de produtos agropecuários.” 

Figura 52: Equipamentos de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo existentes em área rural. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 
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Ademais, o Macrozoneamento vigente indicou duas macrozonas de caráter turístico não 

exploradas, apesar de constarem na legislação, conforme Figura 52, o Circuito Turístico do Pangaré, 

ao longo da estrada rural de mesmo nome da comunidade e a Área de Interesse Turístico, ao sul. As 

figuras a seguir localizam os principais equipamentos esportivos, de lazer, recreação e cultura 

existentes na área urbana e rural, públicos e privados, que também correspondem a potenciais 

turísticos de Quitandinha. 

Figura 53: Equipamentos de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo existentes em área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

 

3.5.7. Uso do Espaço Público 

Em relação ao uso do espaço público, faz-se importante analisar o uso das áreas livres, praças, 

calçadas e a segurança nesses locais - fatores que ambientam e qualificam o espaço urbano e a 

experiência na cidade de Quitandinha. 

Quanto à segurança dos espaços públicos, existem câmeras de monitoramento, geridas pelo 

Departamento da Polícia Militar (DPM), sendo 5 distribuídas na sede urbana, 2 nas entradas principais 

da cidade e uma na estrada para a comunidade de Pangaré (situada a 100m ao sul da sede, a partir da 
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interseção com a BR-116). O sistema implantado em 2016 contribuiu para a diminuição da insegurança 

em Quitandinha: há menos registros de roubos, furtos e ocorrências no geral segundo a Polícia Militar. 

Há previsão de instalação de 2 (duas) novas câmeras no bairro da Campina, em áreas com maior 

registro de ocorrências. Além das câmeras de monitoramento posicionadas em locais estratégicos, 2 

(dois) policiais fazem o patrulhamento da cidade, e no restante do município, quando são informadas 

ocorrências.  

Segundo dados do SESP/PR50 (2016), a maioria das ocorrências em Quitandinha advém das 

residências e o número total é significativamente inferior à taxa média de municípios de mesmo porte 

que Quitandinha. Os números mais expressivos são dos casos de roubo (20,99 ocorrências por 10 mil 

habitantes, sendo a média para municípios semelhantes de 24,97), em termos relativos, e de violência 

doméstica (37,68 ocorrências por 10 mil habitantes) e furtos (82,89 ocorrências por 10 mil habitantes), 

em termos absolutos. De fato, conforme eventos participativos, foi mencionado que na área rural falta 

policiamento e há registros de casos de violência à mulher e roubos de maquinário agrícola. 

Há necessidade de contratação de efetivos e a aquisição de equipamento apropriado para a 

realização da patrulha rural e para o monitoramento das imagens das câmeras citadas. De todo modo, 

estas questões podem ser melhor trabalhadas em um Plano Municipal de Segurança Pública, que pode 

ser proposto pelo DPM, já que Quitandinha já possui Fundo e Conselho municipais de segurança 

pública.  

Também são demandas das oficinas comunitárias realizadas em decorrência deste Plano a 

melhoria da iluminação pública e a necessidade da instalação de câmeras de segurança nos espaços 

públicos. Está prevista a instalação de iluminação pública nas academias ao ar livre para permitir a 

prática de atividades no período noturno, o que pode contribuir para a melhoria da segurança nesses 

espaços. 

 

3.5.8. Patrimônio Público 

A distribuição dos equipamentos públicos está sujeita à disponibilidade de terrenos de 

propriedade do município. A escassa disponibilidade de imóveis públicos em Quitandinha e o 

panorama atual identificado indicam a propagação desse cenário, considerando que: 

� nos loteamentos implantados até o momento em área urbana, não foi exigida a doação 

de área pública para o Município, apesar das exigências legais; 

� os loteamentos mais recentes vêm sendo realizados de modo clandestino, sobretudo, 

nas áreas de borda da ocupação urbana; não há, portanto, a doação de terrenos para a 

implantação de equipamentos públicos exigida por lei federal (Nº 6.766/79) e municipal; 

� para a implantação de equipamentos públicos, o Município tem adotado a prática de 

desapropriação de áreas de interesse público que possuem imóveis devedores de IPTU, 

por meio do abatimento destas dívidas como “moeda de troca” pela doação do imóvel 

ao patrimônio público municipal. Tal prática tem se concentrado em terrenos do bairro 

                                                           

 

50 SESP/PR: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná. 
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Centro, condicionando a locação e a consequente concentração de equipamentos 

públicos comunitários nesta área. 

Para os loteamentos que se encontram em processo de aprovação, é importante que o 

Município preveja a doação de área pública para a locação de equipamentos, com privilégio de escolha 

e dimensão da área, em conformidade com a Lei Municipal de Parcelamento do Solo (Capítulo 8.7). 

Frente a esse contexto, é necessário que não somente a revisão do Plano Diretor proponha 

soluções nos Códigos de Obras e Lei de Parcelamento para que o município disponha de terras para a 

política habitacional e a distribuição de equipamentos públicos e comunitários, mas que a Prefeitura 

Municipal aplique de fato as medidas em relação à exigência de execução de loteamentos dentro da 

sua normativa. 

A análise da situação e distribuição dos lotes públicos se mostrou necessária, pois a escassez de 

terrenos para a implantação de serviços e equipamentos públicos, bem como para habitação de 

interesse social, foi uma questão reforçada como entrave para o desenvolvimento de políticas públicas 

em Quitandinha. Portanto, é uma questão de interesse para a elaboração dos Planos Integrados. 

Registra-se que as informações sobre patrimônio público, aluguéis e imóveis cedidos não estão 

organizadas em um único setor na Prefeitura Municipal. Para compor a situação de propriedade dos 

terrenos ocupados por equipamentos e serviços públicos, foi necessário a realização de uma oficina 

técnica específica para essa finalidade, e a consulta a diversos setores técnicos da Prefeitura. 

Para que o município consiga firmar a função social de suas propriedades, é importante que essa 

informação esteja organizada em um cadastro municipal atualizado. Adianta-se que esta situação se 

soma às demais apontadas neste relatório, que indica a necessidade de contratação de um profissional 

arquiteto-urbanista para gerir a estruturação e o planejamento das áreas urbanizadas de Quitandinha. 

As informações apresentadas a seguir foram construídas a partir do conjunto de dados 

encaminhados pelo Paranacidade - que atualizou as informações cartográficas do município em 2017 

-, junto da conferência de informações quanto a localização de equipamentos públicos encaminhadas 

pela Prefeitura (representadas através da demarcação de pontos sobre imagem aérea), e posterior 

verificação com os técnicos da Prefeitura Municipal. 

Conforme quadro anterior e figura seguir, a Prefeitura dispõe atualmente de 65 lotes urbanos 

para a localização de funções públicas, como equipamentos públicos e comunitários. Destes, ocupa 60 

imóveis e 05 estão vagos. Dos 60 lotes ocupados, 09 lotes próprios possuem ocupações irregulares e 

ocupam uma área de aproximadamente 12.065m², estando aptos à regularização fundiária, desde que 

não haja impedimento ambiental que proporcione risco à vida dos moradores das áreas. Dos 05 lotes 

vagos (ver Figura 54): 

� 01 lote se encontra fora do limite do perímetro urbano, em um remanescente vegetal 

no bairro Vista Alegre, próximo ao Rio dos Brancos; 

� 01 lote se localiza no bairro Paolini e já está previsto como local da Praça da Juventude 

(em fase de projeto); 

� 01 lote se localiza no Centro, possui área aproximada de 503m², profundidade de 7m e 

serve de acesso ao Rio da Várzea; 

� 01 lote se localiza no bairro Vila Prado, possui 464m² e está cedido a um particular; 

� 01 lote se localiza no bairro Vista Alegre e possui 2.971m² desocupados. 

  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

111 

Figura 54: Localização dos lotes destinados a uso público. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em dados do Cadastro Municipal (2018), Patrimônio Municipal (2018) e verificações junto à 
Prefeitura Municipal. 

Portanto, atualmente, o Município possui 01 lote público, no bairro Vista Alegre, disponível para 

ocupação. Segundo SMDU, há demanda por áreas públicas sobretudo no bairro da Campina, que tem 

se estruturado de modo irregular. A regularização fundiária, o monitoramento da ocupação e a adoção 

de estratégias para a melhoria da qualidade urbanística desta região, que segue crescendo, são 

estratégicos para melhor do acesso dos cidadãos aos espaços e serviços públicos e para a melhoria da 

qualidade de vida na cidade.  
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Quadro 11: Uso dos lotes públicos na área urbana de Quitandinha. 

SITUAÇÃO 
QUANTIDADE LOTES COM USOS PÚBLICOS 

USO 
OCUPADOS VAGOS TOTAL 

IMÓVEL PRÓPRIO 
31 lotes  

96.100 m² (*)  
04 lotes 

11.831 m² 
35 

imóveis 

� Biblioteca 
� CAMI / NIS I / Unidade de Atenção Primária à 

Saúde 
� CAAIF / Auditório 
� Cancha de esportes 
� Casa Branca 
� Casa de Passagem 
� Centro de Convivência 
� Cemitério 
� CETEQUI 
� CRAS 
� Colégio Padre Antônio 
� Escola Engenho Velho 
� Ginásio de Esportes 
� Paróquia 
� Praça da Bíblia 
� Rodoviária 
� SAMU Bravo 
� Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
� 9 lotes próprios com ocupação irregular 

EMPRESTADO A 
PARTICULARES 

02 lotes 
4.009 m² (*) 

01 lote 
464 m² 

03 
imóveis 

- 

ALUGADO 
22 lotes 

26.771 m² (*) 
-- 

22 
imóveis 

� APAE 
� Associação Dos Servidores Públicos 

Municipais De Quitandinha 
� CMEI Esperança do Amanhã 
� COPEL 
� Hospital Cristo Rei 
� Museu Municipal de Quitandinha 
� PROVOPAR 
� SANEPAR 
� Secretarias de Ação Social e de 

Desenvolvimento Econômico 
� Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
� Torre Telefônica 
� UNINTER 
� Vigilância Sanitária 

ESTADUAL, 
OUTROS 

05 lotes  
11.494 m² (*) 

-- 
05 

imóveis 

� Colégio Estadual Eleutério Fernandes 
� Delegacia de Polícia 
� EMATER 
� UBS Campina dos Pretos 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em dados do Cadastro Municipal (2018), Patrimônio Municipal (2018) e verificações junto à 
Prefeitura Municipal. 
NOTA: (*) Área aproximada, com base no desenho de lotes do cadastro do Paranacidade, atualizado em 2017.  
Descartado valor de área em região rural, por falta de precisão. 
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Mapa 7: Equipamentos Públicos - Área Urbana.  
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3.6. Aspectos Habitacionais 

Este subcapítulo tem como objetivo orientar as diretrizes e propostas do Plano Diretor de 

Quitandinha no que se refere à questão da moradia, da regularidade fundiária e das ocupações em 

áreas sujeitas a risco. Foi identificada a demanda por habitação de interesse social no município; 

caracterizadas as tipologias de risco das ocupações irregulares; construído um cenário institucional 

quanto ao valor da terra; e identificadas as deficiências da gestão habitacional.  

As principais fontes de referência utilizadas para o estudo foram o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS, 2014), o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS, 2012), dados 

e informações da Prefeitura Municipal, IBGE e Fundação João Pinheiro (FJP). 

 

3.6.1. Política Habitacional em Quitandinha 

Quitandinha integra o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) desde 2007. 

Possui Fundo de Habitação de Interesse Social (2008), Plano Habitacional (2014) e respectivo Conselho 

(2017), ou seja, condições para receber reembolsos de contratos já firmados e pleitear novos recursos 

federais voltados à habitação de interesse social (HIS). O Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS, 2014) foi realizado em decorrência da inserção de Quitandinha no SNHIS em 2007. 

Em relação à organização institucional do tema, atualmente a Prefeitura não dispõe de estrutura 

dedicada à execução de políticas habitacionais e o PLHIS não possui responsáveis por seu 

acompanhamento ou implantação. As ações voltadas a melhorias habitacionais são desenvolvidas por 

uma funcionária da Secretaria de Ação Social e outra da Secretaria de Agricultura, que acumulam 

funções e não integram as atividades ligadas à política habitacional. Como consequência, ações e 

investimentos aportados não são devidamente gerenciados. O PLHIS, que deveria ser referência para 

a política habitacional em Quitandinha, é um exemplo de recurso aplicado que não produziu 

resultados. Além do PLHIS, o Conselho Municipal de HIS está inativo. Tal desestruturação institucional 

inviabiliza o desempenho da política habitacional e prejudica o trabalho realizado pelos técnicos 

municipais nos últimos anos, por meio de ações vinculadas a programas próprios de suas secretarias 

(de ação social e agricultura), com vistas a melhorar as condições de moradia de famílias 

quitandinhenses em situação de vulnerabilidade social. 

A falta de opções ou programas municipais que atendam às demandas estruturais de habitação, 

condicionantes ao acesso à moradia segura, sobretudo na área rural, induzem e agravam a situação 

de irregularidade habitacional, fundiária e inclusive jurídica no Município. Atualmente, devido à 

ausência de uma estrutura institucional destinada à pauta e da falta de integração entre as ações das 

Secretarias, Quitandinha atua sobre uma “realidade residual” e não se antecipa à regularização 

fundiária.  

 

3.6.2. Plano Local de Habitação de Interesse Social 

Em 2010, os estudos para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS, 

2014) indicaram a falta de uma política de habitação de interesse social integrada em Quitandinha e 

apontaram para a ausência de uma tradição de organização social focada na moradia. Após a 
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elaboração do PLHIS, não houve implantação das ações propostas e, segundo a Secretaria Municipal 

de Ação Social, até o momento, as estratégias de ação apontadas pelo PLHIS não foram iniciadas. 

A proposta de estabelecimento de um setor no quadro administrativo da Prefeitura Municipal 

com dedicação exclusiva à HIS não foi executada. Segundo avaliação dos próprios técnicos municipais, 

devido à falta de um setor da administração pública com dedicação exclusiva à questão. A instituição 

de um setor como tal é entendida pela Prefeitura como uma prioridade para o adereçamento da 

questão habitacional no Município. Além da organização institucional da pasta permanecer uma 

prioridade, são demandas dos técnicos que atuam neste tema: 

� Criação de uma pessoa jurídica responsável pela questão habitacional em Quitandinha; 

� Regularização fundiária; 

� Estabelecimento de processos dentro da Prefeitura para o cadastro de famílias; 

� Ações municipais que visem a viabilização de programas e projetos de HIS, com 

definição de responsáveis, beneficiados, condições claras, articuladas com ações de 

regularização fundiária e de planejamento urbano. 

� Programas de informação à população em geral e capacitação de técnicos da Prefeitura 

quanto aos procedimentos para cadastro de famílias e às condições para o 

beneficiamento destas por programas de HIS. 

 

3.6.3. Déficit Habitacional 

Com a finalidade de qualificar o déficit habitacional por situação de moradia, foram analisados 

os dados de 2010 dos estudos desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro (FJP)51, que considera como 

déficit habitacional o somatório dos seguintes componentes: 

(1) Domicílios precários: considera tanto domicílios improvisados (imóveis sem fins 

residenciais e lugares que servem como moradia alternativa), quanto domicílios rústicos 

(imóveis sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, em condição de insalubridade); 

(2) Coabitação familiar: corresponde ao total de famílias conviventes em uma mesma 

habitação, com a intenção de construir um domicílio exclusivo; 

(3) Ônus excessivo com aluguel: corresponde ao número de famílias urbanas com renda de 

até 3 salários mínimos, que moram em casa ou apartamento alugados (domicílios urbanos 

duráveis) e que despendem 30% ou mais da sua renda com aluguel52; e 

(4) Adensamento excessivo em domicílios alugados: corresponde ao número de domicílios 

com mais do que 3 moradores em um mesmo dormitório. 

                                                           

 

51 Estudo “Déficit Habitacional no Brasil”, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com o Ministério das 
Cidades, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
por meio do Programa Habitar/Brasil/BID. Para mais informações sobre a metodologia do estudo, consultar o documento: 
Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010, disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/. 
52 Segundo o estudo, “o índice de comprometimento máximo de renda familiar” foi definido tendo em vista o parâmetro 
tradicional do antigo Banco Nacional de Habitação, ainda hoje seguido pela Caixa Econômica Federal, que considera essa 
porcentagem o máximo tolerável de gasto direto no financiamento habitacional. 
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O resultado do estudo para Quitandinha está contabilizado nas tabelas apresentadas na 

sequência.  

Com base em dados censitários (2010), o estudo aponta os principais componentes que 

contribuíam para o déficit habitacional no município: a “precariedade dos domicílios” e a “coabitação 

familiar” (Tabela 12), que alcançavam até 45% das situações de déficit, considerando o total de 347 

habitações. Se analisados os resultados relativos, isto é, os números totais proporcionalmente ao total 

de domicílios existentes nas áreas urbanas e rurais, é possível perceber que estas questões têm pesos 

e importâncias semelhantes nas duas áreas. Considerando o total de domicílios no município (5.235 

domicílios), os componentes “ônus excessivo com aluguel” e “adensamento de domicílios alugados” 

(ou “cortiços”) não chegam a representar 1% da situação dos domicílios municipais. 

A predominância da coabitação familiar e da precariedade domiciliar evidencia uma parcela da 

população quitandinhense em situação de fragilidade econômica, para as quais comprar ou construir 

imóveis em áreas irregulares é uma das poucas ou únicas opções de moradia. Tal resultado acusa a 

necessidade de desenvolvimento de políticas habitacionais pelo município, tanto de melhoria das 

condições de moradia existentes, por meio de complementações e reformas, quanto de viabilização 

da construção de novas moradias. 

Em relação ao componente “domicílios precários”, o mesmo estudo aponta como principal fator 

contribuinte para a inadequação habitacional (Tabela 13) a ausência de infraestrutura, sobretudo no 

que diz respeito a soluções de esgotamento sanitário - sendo importante a adoção de medidas que 

visem trabalhar o atendimento a tal carência pelo Município. 

Tabela 12: Qualificação do Déficit Habitacional de Quitandinha (2010). 

COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL DISTRIBUIÇÃO EM QUITANDINHA 

TOTAL DE DOMICÍLIOS (*) 5.235 domicílios 

 

Domicílios Urbanos 1.532 

Domicílios Rurais 3.703 

DÉFICIT HABITACIONAL 347 domicílios 

1. Domicílios precários 140 

Urbano 25 

Rural 115 

2. Coabitação familiar 155 

Urbano 47 

Rural 108 

3. Ônus excessivo com aluguel 43 

4. Adensamento de domicílios alugados 9 

Urbano 3 

Rural 6 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em FJP (2010). 
NOTA: Total de Domicílios = Domicílios particulares permanentes. 
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Tabela 13: Qualificação da inadequação habitacional de Quitandinha (2010). 

ESPECIFICAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 

INFRAESTRUTURA  
(mín. de um componente) 

1.132 

 

Água 44 

Esgotamento sanitário 1.118 

Energia Elétrica - Luz 14 

Coleta de resíduos sólidos 19 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO EXCLUSIVO 43 

ADENSAMENTO EM DOMICÍLIO PRÓPRIO 23 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em FJP (2010). 

Com o objetivo de demonstrar a magnitude do déficit habitacional em relação ao estoque de 

domicílios, utiliza-se o déficit habitacional relativo, representado pela relação entre o déficit total e o 

número total de domicílios particulares permanentes nos municípios (Tabela 14).  

O déficit habitacional relativo em Quitandinha foi comparado ao déficit habitacional dos 

municípios vizinhos e às médias da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e ao Paraná, para situá-lo 

em relação à realidade na qual está inserido. 

Tabela 14: Déficit habitacional total e relativo de domicílios particulares permanentes no Brasil, Paraná, RMC 

e municípios limítrofes a Quitandinha (2010). 

LOCALIDADES 

DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL (2010) 

ABSOLUTO (domicílios) RELATIVO (%) 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Agudos do Sul 106 64 42 4,1 7,3 2,4 

Campo do Tenente 177 86 31 8,7 7,1 3,7 

Contenda 345 275 70 7,4 10,2 3,5 

Lapa 1.088 702 386 7,7 8,2 6,9 

Mandirituba 392 215 178 5,8 9,8 3,9 

Piên 239 107 132 7,1 7,7 6,6 

Quitandinha 347 118 229 6,6 7,7 6,1 

RMC 85.706 80.334 5.372 8,6 8,7 7,2 

Paraná 287.466 253.589 33.877 8,7 8,9 7,4 

Brasil 6.940.691 5.885.528 1.055.163 12,1 11,9 13,0 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em FJP (2010 - Tabelas 1 e 12) e IBGE (2010). 
NOTA: Os valores relativos comparam o déficit habitacional ao total de domicílios particulares permanentes da unidade de análise.  
Para os valores relativos de Quitandinha vide Tabela 9. 

Quitandinha apresenta menores déficits relativos se comparado ao Paraná e à média dos 

municípios da RMC. Com relação aos municípios vizinhos possui um dos menores déficits habitacionais 

relativos totais (6,6%), mas um dos maiores déficits relativos na área rural (6,1%). Em termos 

absolutos, é o segundo município com maior déficit em área rural (229 domicílios), em comparação 

com os municípios vizinhos, apenas atrás da Lapa.  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

118 

A comparação entre os déficits habitacionais dos municípios lindeiros à Quitandinha se faz 

importante pois na RMC é conhecido que as necessidades habitacionais ultrapassam fronteiras 

municipais, sendo comum que funções distintas e complementares, como habitação ou trabalho, 

sejam realizadas em municípios vizinhos. Assim, é importante que o déficit habitacional seja tratado 

como função pública de interesse comum entre os municípios que possuem dinâmicas socioespaciais 

interdependentes - não eximindo da responsabilidade a instância intramunicipal. Portanto, a provisão 

habitacional e a melhoria das moradias, sobretudo na área rural - como os estudos apontam, - é 

prioridade para o desenvolvimento da qualidade de vida em Quitandinha. 

Em relação aos números, o Plano Estadual de HIS (PEHIS - COHAPAR, 2012) apontou que, no ano 

2000, o déficit em Quitandinha era de 841 domicílios em assentamentos urbanos precários. Estes 

números foram atualizados quando o PLHIS apontou para um déficit total de 1.578 domicílios em 2013, 

sendo 437 na área urbana (27,7%) e 1.141 na área rural (72,3%).  

Tabela 15: Quadro geral de necessidades habitacionais em Quitandinha em 2013. 

NECESSIDADES 
ÁREA 

URBANA 

ÁREA RURAL 

TO
TA

L 

Rio da 
Várzea 

Ribeirão 
Vermelho 

Turvo 
Cerro 
Verde 

Pangaré 
Doce 
Fino 

Sub 
Total 

D
ÉF

IC
IT

 H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

B
Á

SI
C

O
 

Domicílios Rústicos 171 56 49 35 39 43 34 256 427 

Coabitação Familiar 287 76 61 68 53 48 47 353 640 

Domicílios Improvisados 15 - - - - - - - 15 

Ônus excessivo com aluguel 91 - - - - - - - 91 

Reassentamento 130 - - - - - - - 130 

TOTAL 694 132 110 103 92 91 81 609 1.303 

IN
A

D
EQ

U
A

Ç
Ã

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

Ausência de Banheiro 17 - - - - - - -  

Densidade Excessiva por 
Dormitório 

137 - - - - - - -  

Saneamento Básico 1.300 - - - - - - -  

Inadequação Fundiária 437 126 245 140 200 250 180 1.141 1.578 

TOTAL 1.891 126 245 140 200 250 180 1.141 1.578 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: PLHIS (2013). 

As necessidades habitacionais foram definidas pelo PLHIS conforme apresentado na Tabela 15. 

Os números levantados para as mesmas componentes do estudo da FJP (2010) foram drasticamente 

superiores no estudo do PLHIS (2014). Para atender ao cenário identificado, o Plano definiu ações, 

prazos, responsáveis, estimativa de recursos necessários, fontes de recursos, dentre outras medidas 

que viabilizavam a implantação dos programas e projetos. Dentre elas, destacam-se: 

� Programa de Regularização Fundiária; 

� Implantação de infraestrutura de rede coletora e de tratamento de esgoto na área 

urbana; 

� Produção de 1.303 unidades habitacionais, sendo 694 na área urbana e 609 na área 

rural; 

� Reforma e ampliação de 154 domicílios urbanos: 17 domicílios com ausência de 

banheiro e 137 domicílios com densidade excessiva por dormitório; 

� Capacitação para o planejamento urbano.  

Quatro anos depois da elaboração do Plano (PLHIS, 2014), tem-se que o município: 
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� Não iniciou a implantação das ações do PLHIS, concluído em 2014; 

� Não possui Cadastro Municipal da Habitação; 

� Não possui organização administrativa, recursos ou reserva fundiária para a 

implantação de programas habitacionais; 

� Acompanha a evolução da demanda habitacional por meio de listas informais que 

deixaram de ser atualizadas em 2017, pois a estrutura administrativa não atende à 

demanda devido à não concretização de programas estaduais ou federais de assistência 

social e rural.  

A Prefeitura não possui registro do déficit habitacional atual (2018) do município. Para sua 

estimativa, considera-se a taxa de crescimento domiciliar anual (2000-2010) de 0,79% a.a. Aplicando-

se essa taxa sobre o déficit apontado pelo PLHIS em 2013 (1.578 domicílios), estima-se que em 2018 o 

déficit habitacional de Quitandinha seja de 1.640 domicílios. Idealmente, para o levantamento do 

déficit com maior precisão, é necessário que o PLHIS seja atualizado e posto em prática. 

Em termos de demandas futuras, estima-se o aumento do déficit habitacional e das áreas 

ocupadas irregularmente. Este cenário pode se alterar caso o Município crie condições favoráveis à 

ampliação e melhoria, tanto das políticas habitacionais quanto de gestão do território e das políticas 

públicas. 

 

3.6.4. Irregularidade Fundiária 

De acordo com os dados fornecidos pelo município à COHAPAR, por ocasião da elaboração do 

PEHIS (2012) em 2010, o município possuía 01 loteamento clandestino com 99 domicílios (Quadro 12). 

O mesmo estudo indicou, na época, a existência de uma área particular de 70.000 m² em Quitandinha, 

disponível para o desenvolvimento de políticas habitacionais. Esta área, contudo, não foi localizada na 

base de dados municipal. 

Quadro 12: Precariedade Habitacional (2000-2010). 

PRECARIEDADE HABITACIONAL 2000 2010 FONTE (ANO) 

Conjuntos habitacionais parcial ou 
integralmente degradados 

- 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de domicílios nos conjuntos - 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de favelas - 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de domicílios nas favelas - 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de cortiços - 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de domicílios nos cortiços - 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de loteamento clandestinos - 1 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de edificações nos 
loteamentos clandestinos 

- 99 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de lotes vazios nos 
loteamentos clandestinos 

- 0 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de assentamentos precários - 99 Informações fornecidas pelo Município ao PEHIS PR (2010) 

Total de domicílios em setores 
subnormais ou precários 

841 - 
Levantamento do Centro de Estudo da Metrópole (2007), com 
base em dados do IBGE/CENSO (2000) 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em COHAPAR (2012). 
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Atualmente, conforme dados coletados com Secretarias Municipais, tem-se conhecimento das 

seguintes áreas com ocupação irregular, sujeitas a riscos ambiental, dominial ou jurídico, listadas a 

seguir e apresentadas na figura na sequência: 

(1) ZEIS sobre área de propriedade dos herdeiros do Pe. Miguel José Mickosz, ao lado da 

CMEI João Santana Pinto (“super creche”); 

(2) Áreas na R. do Pescador, próximas ao Rio da Várzea, no bairro Bom Jesus, sujeitas a 

alagamentos; 

(3) Áreas sob propriedade dos herdeiros do Pe. Miguel José Mickosz, nos bairros Centro e 

Paolini, com ocupação irregular e venda ilegal de lotes nas ruas Av. E. Fernandes de 

Andrade e R. José de Sá Ribas; 

(4) Proximidades da área na qual está prevista a ampliação do Cemitério Municipal; 

(5) Área no Morro da Antena; 

(6) Áreas sob a linha de transmissão da COPEL, na área rural. 

Figura 55: Ocupações irregulares na área urbana de Quitandinha, conhecidas pelo Município. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 
NOTA: O ponto (*) refere-se a casas destinadas à permanência provisória de moradores desabrigados, mas que se encontram ocupadas 
permanentemente devido à não continuidade da ação. 

Além destas, tem-se conhecimento da prática de venda ilegal de lotes em novos loteamentos 

clandestinos que vêm sendo implantados sem permissão da Prefeitura Municipal, concentrados no 
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bairro Campina (7). Em visita de campo, foram contabilizados seis loteamentos clandestinos já em 

estado de implantação e de demarcação de lotes. 

As áreas 01 e 03 referem-se a áreas de espólio, sob propriedade de herdeiros do mesmo 

proprietário legal. A área 01 está demarcada como ZEIS no Plano Diretor vigente e deve receber um 

projeto de regularização fundiária, conforme mencionado no item Programas e Projetos Habitacional, 

ao final deste capítulo. A área 03 está ocupada e já foi objeto de processo de usucapião, negado e 

extinto. Atualmente consta na área um loteamento clandestino, com venda ilegal de lotes a baixos 

preços. Estes lotes se situam em frente às vias Av. E. Fernandes Andrade e R. José de Sá Ribas. Segundo 

a Procuradoria do Município, a ocupação não possui perfil de baixa renda. Informa-se também a 

existência de limitantes ambientais à ocupação, como pontos de alagamento, registrados no Capítulo 

2 - Eixo Ambiental. 

 

3.6.5. Ocupações Irregulares e em Situação de Risco 

Diante da desatualização dos dados municipais com relação à irregularidade de ocupações, e 

considerando o aumento do número de loteamentos clandestinos e ao elevado número de domicílios 

com necessidades habitacionais em Quitandinha (PLHIS, 2014), fez-se necessária a realização de um 

estudo preliminar53 para dimensionar as áreas em situação irregular ou sob risco na sede urbana. 

Os principais riscos vinculados às ocupações irregulares são: 

� Risco Ambiental: em áreas de preservação permanente (APPs); áreas ambientalmente 

frágeis; áreas com risco potencial de inundação (inseridas na bacia de inundação de 

córregos); áreas com presença de solos hidromórficos ou terrenos brejosos ou encharcados; 

e áreas com risco potencial de sofrer processos erosivos ou deslizamentos de terra. 

� Risco Urbanístico - Dominial: áreas com restrição à ocupação por motivos de segurança 

pública ou ordenamento territorial. Estão incluídas nesta categoria as faixas de domínio e 

faixas não edificáveis estabelecidas para rodovias, além das zonas de restrição à ocupação 

estabelecidas pelo zoneamento municipal; e áreas públicas invadidas e/ou aglomerados 

subnormais. 

Foram identificadas, sobrepostas e analisadas as seguintes informações: 

� Risco Ambiental: 

� Ortofoto (COPEL, 2012) e imagem de satélite (Google Earth, 2017); 

� Áreas com risco e com base em interpretação de imagem de satélite, confirmação 

geológica, geomorfológica, altimetria e declividade (COPEL, 2012); 

� Áreas com declividade maior do que 30%, traçadas na área urbana a partir das cotas 

de risco de inundação, com equidistância de 01 metro para áreas urbanas, conforme 

interpretação de imagem aérea (COPEL, 2012); 

                                                           

 

53  A metodologia original de análise considera, além dos aspectos citados ao longo desse subcapítulo, as áreas de 
aglomerados subnormais segundo censo demográfico (IBGE, 2010), porém, esse dado não consta para Quitandinha. 
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� Buffer de 30m para cada lado das margens de cursos d’água, perenes ou 

intermitentes, com até 10m de largura, que correspondem às APP definidas pela Lei 

Federal Nº 12.651/2012, art. 4º, inciso I; 

� Buffer de 50m nas nascentes dos cursos d’água, correspondentes às APP definidas 

na Lei Federal Nº 12.651/2012, art. 4º, inciso XI. 

 

� Risco Urbanístico / Dominial: 

� Faixa de domínio da rodovia BR-116 (35m), que atravessa a área urbana de 

Quitandinha, segundo informações do DER-PR54; 

� Faixa não-edificável da rodovia BR-116 (15m) delimitada a partir das faixas 

dominiais rodoviária, conforme Lei Nº 6.766/79, salvo maiores exigências da 

legislação específica; 

� Faixa de abrangência das caixas viárias previstas pela Lei do Sistema Viário Municipal 

Nº 701/2007; 

� Ocupações irregulares e loteamentos clandestinos, identificados junto à Prefeitura 

Municipal de Quitandinha (2018); 

� Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), demarcadas na Lei Municipal de Uso e 

Ocupação do Solo Nº 700/2007. 

Devido às condições naturais e socioeconômicas da área de intervenção, reconhece-se que uma 

mesma edificação pode apresentar mais de uma situação de risco. Neste sentido, salienta-se que o 

número de construções classificadas na tabela a seguir deve ser analisado apenas por segmento de 

risco (coluna). A localização destas por bairro áreas pode ser conferida no Mapa 8, apresentado ao 

final deste estudo. 

Tabela 16: Levantamento preliminar das ocupações irregulares segundo situação de risco. 

BAIRRO 
ÁREA TOTAL (ha)  

SUJEITA A RISCO AMBIENTAL 
ÁREA TOTAL (ha)  

SUJEITA A RISCO URBANÍSTICO/DOMINIAL 

Bom Jesus 9,85 2,29 

Campina 6,94 6,74 

Centro 14,79 1,88 

Engenho Velho 8,25 2,10 

Moreiras 9,02 0,00 

Paolini 15,02 10,04 

Parque Industrial 2,54 2,60 

Vila Prado 7,36 3,24 

Vista Alegre 1,27 7,85 

TOTAL 75,04 36,74 

NOTA: Alerta-se que o levantamento realizado deve ser considerado como preliminar, tendo em vista a precariedade das bases e informações 
utilizadas para o dimensionamento das ocupações irregulares (desatualização da base cartográfica municipal, imprecisão da hidrografia, 
estrutura viária e rede de alta tensão, desatualização de imagens satélites). Reforça-se a necessidade de realização do levantamento 
detalhado de cada área identificada para a revisão do PLHIS. 
 

                                                           

 

54 Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). 
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Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em PMQ (2018), COPEL (2012), Google Earth (2017), DER-PR, Leis Municipais Nº 700/2007 e Nº 
701/2007 e Leis Federais Nº 12.651/2012 e Nº 6.766/79. 

O mapeamento do uso e ocupação do solo atuais, realizado com base em imagem aérea da 

COPEL (2012) e em imagens de satélite (Google Earth, 2017), apontou para uma área urbana ocupada 

de aproximadamente 216 ha. Partindo-se dessa área total, os dados da Tabela 16 indicam que 35% das 

áreas urbanas ocupadas em Quitandinha estão sujeitas a riscos ambientais e 17% a riscos urbanístico-

dominiais.  

No que se refere ao risco dominial, as principais ocupações encontram-se às margens da BR-

116 no bairro Paolini, em áreas identificadas pela Prefeitura como de ocupação irregular, e no bairro 

da Campina. Ao todo, foram identificadas 32 áreas de ocupação irregular nas faixas de domínio e não 

edificável da rodovia federal (Mapa 8). Concentram ocupações sujeitas a risco dominial as regiões do 

Vista Alegre, devido à existência de ZEIS de regularização fundiária - ou seja, onde a população ainda 

não possui segurança jurídica da posse de seus terrenos –; do Centro (em área de ocupação irregular); 

e do Bom Jesus, também em área de ZEIS. O bairro Vista Alegre concentra 121 lotes sujeitos a risco 

dominial, cerca de 50% do total deste risco. 

Com relação ao risco ambiental, observou-se que é expressiva a ocupação nas proximidades do 

Rio Areia Branca, sobretudo nos bairros Paolini e Vila Prado que, sozinhos, contabilizam 16 ha de área 

sujeita a este risco - um quarto do total das áreas sujeitas a risco ambiental. Destacam-se ainda as 

regiões dos bairros Centro, Engenho Velho e Moreiras, que abrigam uma das áreas de ocupação de 

risco ambiental mais extensas ao longo do Rio da Várzea, se estendendo até o bairro Paolini; e o bairro 

Bom Jesus, com ocupações em áreas com declividade acentuada, superiores aos 30% limites para 

loteamentos, conforme a Lei Federal Nº 6.766/79. 

De modo geral, as regiões central e norte da área urbana, ao longo do Rio da Várzea, concentram 

o maior número de ocupações irregulares sob riscos ambientais, coincidentes com as áreas com 

declividades mais acentuadas e com riscos de inundação.  

Apesar desse panorama identificado, conforme apresentado no item Patrimônio Público (3.5.8), 

as áreas conhecidas com ocupações irregulares são, muitas vezes, de propriedade pública, o que pode 

auxiliar no processo de regularização fundiária, após observadas as restrições ambientais e jurídicas 

existentes.  

O Capítulo 2.1.5 - Cobertura Vegetal deste produto apresenta uma quantificação mais detalhada 

dos lotes urbanos, conforme cadastro municipal, edificados ou não, e sujeitos a risco ambiental em 

áreas de APP de rios e de nascentes. 

Cabe destacar também que este estudo apontou carências no bairro da Campina, que está em 

situação irregular pela falta de um projeto de regularização fundiária na área e devido à dinâmica 

cultural e contínua de implantação de loteamentos clandestinos. De fato, em visita à área, verificou-

se a não execução de recuos frontais mínimos nas edificações e a ocupação de áreas que 

correspondem às faixas de domínio das vias, comprometendo a viabilidade de estruturação das vias e 

a circulação de veículos e pessoas. 

Nas oficinas comunitárias, foi levantado pelos munícipes a falta de fiscalização das obras e das 

construções na área urbana e a necessidade de programas de conscientização da população em 

relação à obrigatoriedade de aprovação de projetos de obras, de reforma e emissão de alvarás junto 

à Prefeitura Municipal de Quitandinha. 
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Atualmente, o procedimento oficial para a emissão de alvará de construção junto à Prefeitura 

tem início com o protocolo do projeto para análise pelo corpo técnico municipal; encaminhamento de 

plantas para a análise da SMDU; anotação de responsabilidade técnica (ART) pelo responsável pela 

edificação e de documentos pessoais do interessado na ocupação. A análise para emissão de alvarás é 

realizada com base em parâmetros urbanísticos de inserção do projeto no lote, o que inclui a análise 

da adequação dos recuos, taxa de ocupação e condicionantes ambientais conforme exigido em lei. 

Ocorre que, conforme relatado pela SMDU e pelo setor de Tributação Municipal, parte pouco 

representativa das edificações realizadas em Quitandinha passaram por estes procedimentos. Ainda 

segundo os técnicos municipais, predomina no município uma situação de contratos de gaveta e de 

negociação entre particulares, sem consentimento e aprovação pela Prefeitura. 

A fiscalização de situações irregulares em loteamentos e obras urbanas é realizada por um fiscal 

da SMDU, que emite notificações àqueles que constroem sem anuência do Município. As notificações 

solicitam a regularização nos prazos subsequentes de 30 e 60 dias após o ato de notificação. Ocorre 

que, segundo técnicos da própria SMDU, não é dado prosseguimento à fiscalização para além da 

notificação, sendo raros os casos de embargo (houve apenas 01, em obra iniciada sem aprovação de 

loteamento, na PR-511 - km 01). Também, não se exige o pagamento de multa ou a demolição do 

imóvel, apesar do constante no Código de Obras (Capítulo 7.6). 

A maior parte das notificações é emitida para irregularidades na construção de edifícios. Desde 

a aprovação do PD vigente, a Prefeitura possui registro de somente uma notificação de loteamento 

irregular no bairro Bom Jesus, em 2013, e 2 notificações para regularização de ampliação de obra 

iniciada sem autorização nos bairros Vila Prado (2012) e Paolini (2015). A maior parte das notificações 

para a regularização de construções foram emitidas no bairro Centro (17), a partir do ano 2012, 

seguido pelos bairros Bom Jesus (9) e Paolini (7). Nenhuma notificação foi realizada na Campina e 

Parque Industrial, chamando atenção para a falta de fiscalização destas áreas urbanas - necessária uma 

vez que estes espaços compõem o tecido urbano da sede e estão crescendo em população e área 

ocupada. 

Desconsiderando a Campina, para onde não se realiza a emissão de notificações, o número de 

emissões emitidas nos demais bairros aponta para a maior dinâmica construtiva no Centro e no Bom 

Jesus. 
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Figura 56: Número de notificações emitidas pela fiscalização municipal para a regularização de obras iniciadas 

sem alvará, por bairro, desde 2010. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Cabe destacar que o levantamento apresentado se trata de um referencial para a revisão do 

Plano Diretor Municipal e que, em função da desatualização e imprecisão das bases existentes55, será 

necessária a realização de levantamentos mais detalhados e complementares para a revisão do PLHIS. 

É necessário que se efetue o cadastro dos imóveis, levantamento socioeconômico censitário, 

mobilização comunitária, e se estabeleça o desenvolvimento, monitoramento e detalhamento das 

ações e de projetos de melhoria para essas áreas, conforme recomendações do Ministério das Cidades. 

Além disso, para a efetivação do PLHIS, torna-se fundamental a estruturação institucional da pauta HIS 

e a definição dos responsáveis pela implantação de políticas habitacionais. 

O cenário das ocupações em situação irregular e/ou sob riscos na área urbana de Quitandinha 

consta no Mapa 8 a seguir.  

  

                                                           

 

55 A planta cadastral de Quitandinha está desatualizada, sendo necessário a complementação do trabalho com levantamentos 
em campo para a delimitação exata de lotes, faixas centrais de rodovias, localização das nascentes e dos rios, e situação dos 
corpos d’água (abertos ou canalizados). 
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Mapa 8: Ocupações irregulares e sob riscos em Quitandinha. 
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3.6.6. Valor da Terra 

A disponibilidade de terras é fundamental para a produção de moradia e para a efetividade das 

políticas habitacionais do município. Assim, em conjunto com o acompanhamento da dinâmica do 

mercado – tanto formal (que respeita as normas municipais), quanto informal (que se conforma em 

detrimento das leis) -, o acompanhamento do valor da terra é importante para definir a aplicação de 

ferramentas que apoiem as políticas públicas no sentido de garantir o cumprimento do direito à 

cidade.  

A ausência de uma política fundiária em Quitandinha e a falta de integração de propostas de HIS 

com soluções de regularização fundiária, é entendida pela Prefeitura Municipal como um entrave para 

o avanço da implementação de programas de HIS. Foi relatado pela Secretaria de Ação Social que 

Quitandinha deixou de se enquadrar em programas estaduais de provisão de habitações por não 

dispor de imóveis para onde locá-las/executá-las. 

O Município não possui - ou tem previsão de possuir - reserva de terras para a produção de 

novas unidades habitacionais, além das áreas delimitadas como ZEIS. Sendo assim, não acompanha o 

valor de áreas que possam ser de interesse para políticas habitacionais.  

Para a identificação do valor da terra, foram utilizados os valores por m² (metro quadrado) dos 

terrenos, por rua e seção de logradouros, conforme estabelecido no Anexo I do Decreto Nº 

1.063/2017, aplicados para fins de incidência de impostos sobre a propriedade territorial urbana 

(IPTU).  

Ressalva-se que, devido à localização no interior do perímetro urbano, apenas os loteamentos 

da Sede de Quitandinha possuem valores definidos para o cálculo do IPTU. Também, vale o registro de 

que a atualização mais recente da Planta de Valores Genéricos de Quitandinha foi realizada em 2017, 

mas está incompleta, pois o trabalho superou em tempo o prazo da licitação. Para continuar, o serviço 

deve ser relicitado. Este trabalho é prioridade para a atualização da base de lançamento do IPTU, 

Contribuição de Melhoria e para que o município possa acompanhar com maior precisão o valor de 

áreas de interesse para a implantação de políticas públicas. 

Conforme se observa no Mapa 9, apresentado na sequência desse estudo, um raio com valores 

decrescentes parte da Rua José de Sa Ribas, que detém o maior R$/m² (R$ 42,47/m²), em direção às 

áreas mais distantes do bairro Centro. As vias no bairro Centro que concentram equipamentos, 

serviços públicos e atividades comerciais (Av. Eleutério Fernandes de Andrade, R. Dias de Moraes e R. 

Estanislau Socek) são aquelas que apresentam os maiores valores venais. Todas estão dentro de uma 

área de 1km de abrangência a partir do Centro (raio de 500m). São vias que apresentam infraestrutura 

instalada e estão contidas na ZC (Zona Comercial), onde predominam usos comercial ou residencial 

misto, os maiores coeficientes de aproveitamento (CA=4,0) e recuo frontal 0. 

Comparando o valor venal por metro quadrado dos terrenos com a renda por domicílio (IBGE, 

2010), verifica-se que a população em situação de menor poder aquisitivo se localiza nos bairros da 

Campina e Parque Industrial, mais afastados da área central, na região sudeste, onde não ocorre 

fiscalização e onde está grande parte dos terrenos mais baratos e das áreas não atendidas por 

esgotamento sanitário e equipamentos comunitários, situação que reflete a característica 

socioambiental destes loteamentos. Parte da população sujeita a características socioeconômicas 

semelhantes está nos arredores da R. Pedro Zolner, no bairro Bom Jesus, localizado em Zona Especial 
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de Serviços e Indústria (ZESI), com lotes mínimos maiores do que a média (750m), coeficiente de 

aproveitamento alto (CA=3,0), porém, na outra margem do Rio da Várzea. 

Comparando o preço da terra com a localização dos novos empreendimentos habitacionais 

implantados no Município - loteamentos clandestinos (Campina) e uma consulta para construção fora 

do limite do perímetro urbano, na continuidade do eixo da Av. E. Fernandes de Andrade - identifica-se 

que estes estão sendo desenvolvidos em áreas de menor valor venal, carentes de infraestruturas e de 

serviços públicos. Também é onde está concentrada a população em situação de menor renda da área 

urbana. 

É evidente que a localização de empreendimentos distantes de serviços e equipamentos 

públicos influencia o custo global de implantação de programas habitacionais. Todavia, cabe ao poder 

público restringir o espraiamento da ocupação urbana, evitando o adensamento de áreas afastadas e 

desconectadas do centro urbanizado. Para isso, é necessária a implantação de uma política de gestão 

habitacional que contemple: (i) projetos de qualidade e inseridos na malha urbana; (ii) a ocupação de 

vazios urbanos; e (iii) a aplicação de instrumentos que regulem o uso do solo. 
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Mapa 9: Planta de Valores Genéricos - Área Urbana. 
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3.6.7. Programas e Projetos Habitacionais 

Conforme levantado no início deste capítulo, a pauta da habitação de interesse social está 

desorganizada dentro da estrutura institucional da Prefeitura, sendo os agentes que atuam com 

projetos que visam o atendimento às necessidades habitacionais os seguintes: 

� Secretaria Municipal de Ação Social; 

� Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria de Ação Social desenvolve ações por meio do Programa de Atendimento à 

População Carente (PROACAR) e a Secretaria de Agricultura por meio do Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR) e Renda Agricultor, atrelado ao programa estadual Família Paranaense. 

Não há cadastro habitacional municipal atualizado. No entanto, ambas as secretarias possuem 

listas informais de interessados em beneficiamentos por programas federais/estaduais. Ambas as 

listas pararam de ser atualizadas em 2017, pois os programas federais/estaduais não estavam dando 

conta do atendimento da demanda em Quitandinha, devido ao recente cenário nacional de desmonte 

de políticas públicas. Já que Quitandinha não possui programas habitacionais próprios e está 

paralisada a atualização do cadastro, as ações de divulgação dos programas foram interrompidas para 

não frustrar expectativas de beneficiamento. O fato de Quitandinha não possuir programa habitacional 

próprio submete seus cidadãos aos movimentos políticos estaduais e federais. 

Não há projeto ou programa municipal específico de habitação de interesse social em operação. 

Os programas que vêm sendo desenvolvidos em Quitandinha atendem algumas questões do déficit 

habitacional, mas não são voltados para este propósito exclusivamente, mas ao atendimento de outras 

situações que implicam na vulnerabilidade social. Por isso, entende-se que são ações de solução 

imediatista, que não buscam atuar sobre os problemas estruturais do déficit no Município e não 

combatem a irregularidade fundiária primeiramente. As ações se caracterizam também por se 

aplicarem de modo pulverizado no território municipal. 

 

(1) Programa de Atendimento à População Carente (PROACAR): 

O PROACAR é um programa municipal de assistência social regido pela Lei Nº 506/2001, que 

prevê uma série de ações emergenciais com vistas a contribuir para a efetivação da cidadania de 

famílias consideradas carentes. O auxílio moradia para reformas, ampliação e construção de imóveis é 

uma das ações do PROACAR (art. 2º).  

Desde 2001, por meio do programa, a Secretaria de Ação Social realiza a provisão de materiais 

para a autoconstrução de banheiros e outras reformas a munícipes em situação de vulnerabilidade. 

Para ter acesso ao programa, deve-se requerer o auxílio junto à Secretaria, que é responsável pela 

vistoria do imóvel, avaliação e fornecimento do material de construção. Em casos de o requerente ser 

idoso ou apresentar deficiência, é comum que a Secretaria seja acionada por mandado judicial a 

construir novas unidades habitacionais completas. Atualmente, o PROACAR atende demandas 

pontuais e não é enquadrado pela Secretaria como um programa de atendimento de habitação de 

interesse social. 
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(2) Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR): 

O Programa Nacional de Habitação Rural é um programa da Caixa Econômica Federal, criado no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, através da Lei Nº 11.977/2009, com subsídio do 

Orçamento Geral da União, com vistas a fornecer subsídios ao trabalhador rural, agricultor familiar e 

comunidades tradicionais para construir, concluir ou reformar sua casa. Em Quitandinha, o PNHR é 

executado junto à Emater e inclui o tratamento de efluentes e águas cinzas nos domicílios rurais.  

O beneficiamento depende do envio de propostas pelo município e de processo de seleção pelo 

Ministério das Cidades - devendo o município se enquadrar de acordo com os critérios definidos pelo 

Ministério. Para cada projeto realizado deve haver um agente administrador, responsável por sua 

implantação, pela engenharia (projetos) e pelo acompanhamento pós obra. Atualmente, o Governo 

Federal concede R$28.500,00 por beneficiário, que realiza a contratação da sua própria mão-de-obra 

para a construção da habitação. O material para tanto é fornecido pelo Governo Federal.  

O PNHR tem como objetivo a manutenção da população rural no campo. Assim, não é concedido 

para não-agricultores, por mais que haja demanda e o requerente do beneficiamento habite em área 

rural. 

Para se enquadrar como beneficiário do programa federal é exigida a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP), o enquadramento no CADÚNICO e o título de propriedade do terreno onde está o imóvel 

que será beneficiado. As diretrizes do PNHR possibilitam que posseiros com domínio de terrenos sejam 

beneficiados, porém, exige que isto seja provado por documentação cartorária, cuja emissão é muitas 

vezes negada pelos cartórios. Assim, por mais que a lista de famílias interessadas no programa seja 

grande, somente as famílias proprietárias de imóveis rurais são enquadradas para o beneficiamento. 

A Prefeitura Municipal estima que cerca de 70% das famílias rurais de Quitandinha sejam posseiras, o 

que limita grandemente a aplicação do PNHR e exige o desenvolvimento de programas municipais que 

atendam ao déficit rural.  

Até 2018 foram beneficiadas 31 famílias pelo PNHR em Quitandinha, em diversas localidades. 

Foram 14 famílias no período 2013-2015 e dois grupos de 9 e 8 famílias no período 2014-2018. Não foi 

realizado acompanhamento do pós-obra para o monitoramento e avaliação do programa. Em abril de 

2017, data da última atualização da lista municipal de interessados no beneficiamento, o Município 

enviou ao Ministério das Cidades um projeto para o beneficiamento de mais 50 famílias, mas não foi 

atendido. Além destas 50 famílias interessadas, havia mais 160 famílias registradas na listagem da 

Prefeitura, a maioria das quais possui demanda habitacional, mas não se enquadra nas exigências do 

PNHR por não ser proprietária de seu terreno. 

 

(3) Renda Agricultor: 

O programa Família Paranaense, gerido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do 

Estado do Paraná, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), possui o 

projeto “Renda Agricultor”, realizado no município em conjunto com a Emater, que visa beneficiar 

famílias agricultoras em relação a melhorias habitacionais e desenvolvimento agrário. 

O projeto fornece recursos e instrução técnica (via Emater) para a construção ou reforma de 

banheiros, instalação de fossas sépticas, instalação de caixa de gordura e fomento agropecuário. 

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, os beneficiários recebem do governo do Paraná entre 
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R$2.000,00 e R$3.000,00 para a compra de material. O programa não fornece recursos para 

contratação de mão-de-obra. 

Em Quitandinha, o projeto está em operação desde 2012. As famílias são selecionadas por 

técnico do CRAS por indicação ou por meio de consulta realizada ao CADÚNICO. São aptas para 

enquadramento no programa as famílias classificadas como em situação de alta vulnerabilidade social 

(índice de vulnerabilidade social > 359) no CADÚNICO.  

Como requisito do programa, a Prefeitura pode selecionar até 100 famílias por vez. Atualmente, 

estima-se haver 396 famílias cadastradas no CADÚNICO em situação de alta vulnerabilidade social, 

aptas ao beneficiamento. Porém, não há previsão para a realização da próxima etapa do programa em 

Quitandinha. O programa é bem avaliado pela Prefeitura, que realiza a atualização do diagnóstico de 

vulnerabilidade social municipal a cada 6 meses e, até agora, vem percebendo como positiva a 

contribuição do programa com a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas. 

 

(4) Zonas Espaciais de Interesse Social (ZEIS): 

À parte aos programas citados, o município possui 3 ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) 

de regularização fundiária em área urbana e uma série de moradias emergenciais na Rua Bom Jesus, 

que foram cedidas a título precário para habitação provisória de famílias que necessitam de moradia. 

Em relação a essas, contudo, não houve o adequado monitoramento e continuidade do programa e a 

Prefeitura não tem controle sobre quem atualmente as ocupa. 

Quadro 13: ZEIS vigentes na área urbana de Quitandinha 

Localização 
Situação 

Inicial 

Lei de 
Zoneamento 

(Nº 2007/2013) 

Perímetro* 
(m) 

Área* 
(ha) 

Regulamentação 

Bairros Vista Alegre e Engenho Velho Ocupada ZEI 1 2.079,99 m 12,59 ha Não regulamentada 

Bairro Paolini Ocupada ZEI 2 991,29 m 5,95 ha Não regulamentada 

Bairro Bom Jesus Ocupada ZEI 3 804,39 m 3,41 ha Não regulamentada 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2017; 2018). 
NOTA: (*) Dimensões aproximadas, considerando a escala de precisão da base cartográfica urbana disponível. 

A ZEI 2 foi traçada sobre uma área particular que acumula dívidas do IPTU. Está irregularmente 

ocupada e possui infraestrutura pública de água e iluminação. Parte da área foi desapropriada para a 

construção da nova creche CMEI João Santana Pinto. O restante da área está sendo destinada à 

regularização fundiária, porém, ainda não foi realizado o projeto urbanístico. O processo de 

desapropriação foi iniciado em 2014, mas não está finalizado, devido a outras prioridades dentro da 

agenda da Prefeitura. Segundo a Procuradoria do Município, é intenção da Prefeitura aplicar a 

Concessão Especial para Fins de Moradia nesta área, sendo necessário regulamentar melhor este 

instrumento no Plano Diretor em revisão.  

Segundo a SMDU, não foram realizados planos de urbanização nas ZEI 1 e 2. Ainda, avalia que a 

demarcação destas está equivocada, com necessidade de revisão. 

A concepção básica das ZEIS é incluir no zoneamento da cidade uma categoria de zoneamento 

que permita, mediante um plano especifico de urbanização, o estabelecimento de um padrão 

urbanístico próprio para os assentamentos, ou seja, a simplificação de procedimentos de regularização 

fundiária. Por ser um instrumento de zoneamento, o município deve estabelecer diretrizes e regras 
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para a aplicação das ZEIS por meio do Plano Diretor e das leis complementares, observados o Estatuto 

da Cidade e a Lei Nº 11.977/2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes. 

Embora a Lei do Plano Diretor (2007) faça menção às ZEIS, as leis complementares e projetos 

específicos de urbanização não foram elaborados. Ressalta-se ainda que o Plano Diretor não 

regulamentou as ZEIS disponíveis para a construção de novas HIS (habitações de interesse social) - 

política habitacional necessária em Quitandinha visto ao déficit de coabitação.  

 

(5) Projetos e programas da COHAPAR em Quitandinha: 

Quitandinha dispõe da possibilidade de acessar programas da Companhia de Habitação do 

Paraná (COHAPAR), mas está condicionada à disponibilização de terras para participar dos editais - os 

quais preveem a realização de projetos com recursos próprios da Companhia, cabendo ao município a 

oferta de terra. Nesse sentido, a COHAPAR presta auxílio à vistoria de áreas prospectadas pelo 

município para o desenvolvimento de projetos de HIS, no sentido de avaliar a adequabilidade ou não 

para a implantação dos seus projetos, mas não auxilia no processo de aquisição de terras. 

Atualmente, a COHAPAR não possui terrenos, projetos habitacionais ou de regularização 

fundiária previstos em Quitandinha. A Prefeitura Municipal também não tem participado dos editais 

de HIS da Companhia por não possuir terrenos para o desenvolvimento dos programas. 

Em 1998, a COHAPAR desenvolveu no município 2 projetos de Vilas Rurais - glebas doadas ou 

adquiridas pela Companhia para a realização de loteamentos para fins rurais, com lotes mínimos de 

5.000m². Segundo a COHAPAR, a situação fundiária das vilas rurais, atualmente, é a seguinte: 

� Vila Rural Lagoa Verde: loteamento rural registrado e com matrículas individualizadas. A 

área institucional já foi transferida ao município, bem como as áreas de reserva legal (parte 

das quais que constitui o Parque Ambiental). A previsão é de que os lotes rurais, 

comercializados e financiados, sejam transferidos definitivamente aos mutuários ao término 

do contrato, ou seja, ainda são de propriedade da COHAPAR;  

� Vila Rural Pangaré: apesar de ocupado, o loteamento ainda está em processo de registro e 

não há matrículas individualizadas. Segundo a COHAPAR, logo que seja concluído o registro 

do loteamento, as áreas institucionais e áreas verdes serão transferidas ao município. Assim 

como na Vila Rural Lagoa Verde, os lotes rurais foram comercializados e estão financiados. 

Serão transferidos definitivamente ao término do contrato. 

Além dos projetos mencionados, foram realizadas algumas iniciativas pulverizadas para a 

regularização fundiária no Município, as quais não tiveram desfecho: 

1. Processo de inventário judicial (levantamento dos bens e divisão entre sucessores) em 

trâmite na Vara Cível de Rio Negro/PR desde 1989, de imóvel de propriedade particular, 

atualmente em espólio (objeto da matrícula Nº 3271, com área remanescente próxima a 

90.000,00m², que se estende entre a Av. E. Fernandes de Andrade e a R. José de Sá Ribas). 

Nesta área existe ocupação e venda irregular de lotes, que também está sendo questionada 

na justiça pelos herdeiros do proprietário; pretendendo eles futuramente, após a conclusão 

de todas as ações, lotearem e colocarem para venda. As famílias ocupantes residem na área 

há 30-40 anos e requerem a propriedade das porções ocupadas.  
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2. Quitandinha manifestou interesse de participação no projeto Morar Legal para a 

regularização de lotes urbanos em 2017, mas não foi dada continuidade ao processo. 

Estimava-se que a ação beneficiaria, na época do projeto, cerca de 250 famílias residentes 

no bairro da Campina. A Diretoria de Regularização Fundiária da COHAPAR se colocou à 

disposição para dar continuidade ao projeto. 

3. Na área rural, o Município entrou em contato com o ITCG para elaborar um projeto de 

regularização fundiária, mas este projeto não teve continuidade. 

 

 

3.7. Síntese do Eixo Sócioespacial 

Visando uma análise integrada dos elementos considerados anteriormente, ao longo do 

Capítulo 3, o quadro a seguir apresenta uma síntese das principais questões que caracterizam os 

aspectos demográficos e o cenário atual de uso e ocupação do solo municipal e urbano de 

Quitandinha, destacando deficiências e potencialidades.  
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Mapa 10: Síntese do Eixo Sócioespacial - Escala Municipal   
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Mapa 11: Síntese do Eixo Sócioespacial - Área Urbana. 
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Quadro 14: Síntese do Eixo Socioespacial. 

Potencialidades  Deficiências  

� Quitandinha já cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio da ONU: mortalidade infantil abaixo de 17,9 óbitos por mil pessoas 
(registro de 15,0 óbitos por mil nascidos vivos em 2010). 

� Além disso, verificou-se um relativo incremento da ocupação nos bairros 
Paolini, Vila Padro, Vista Alegre e na Campina. 

� Densidade demográfica urbana mantém-se baixa desde 2010. 

� Loteamentos são intercalados por uma quantidade considerável de vazios 
urbanos. 

� O crescimento urbano verificado é horizontalizado, não tendo sido constatada 
cultura ou demanda pelo crescimento vertical da cidade. 

� Área rural ao norte com maior concentração populacional do município (2010): 
região das comunidades de São Gabriel e Uvaraneiras (5,5% da população 
total). 

� O compartimento rural sul concentra a maior parte das comunidades (25 das 
40 comunidades), além de constituir a área do município com maior população 
absoluta (43,7% do total: 7.469 residentes em 2010). É a área que concentra 
também os povoados rurais mais estruturados com relação à serviços e 
equipamentos. Os residentes das comunidades rurais da área do extremo sul 
de Quitandinha, mais distantes da sede urbana, são menos dependentes dos 
serviços da sede urbana, conforme comprova-se pela concentração de 
estabelecimentos de comércio e serviços na área sul, segundo o CNEFE (IBGE, 
2010). 

� Comunidades com maior densidade ocupacional são: Doce Grande, Lagoa 
Verde, Água Clara de Cima, Cerro Verde, e a conformação das comunidades de 
Rio da Várzea e Água Clara de Baixo. 

� Renda per capita média, apesar da evolução no período 1991-2010, ainda se 
mantém inferior às médias da RMC e do Estado do Paraná: R$ 452,08 em 2010 
(abaixo de 1 SM). 

� Em 2010, 41% da população estava em situação de vulnerabilidade à pobreza 
(renda mensal inferior a 1SM), sendo 11.245 pessoas, ou seja, 65,8% da 
população com renda inferior a ½ SM, considerando o valor de um salário 
mínimo de R$ 510,00.  

� A população considerada em situação vulnerável à pobreza (que recebe menos 
de 1 SM) residia na área central urbana (Centro, Paolini e Vila Prado), também 
local da faixa média salarial mais alta do município - entre 3 e 4 SM. 

� O setor censitário correspondente ao bairro da Campina registrou a maior taxa 
de crescimento municipal no período 2000-2010. Sua população aumentou 
3,3% a.a., sendo local de oferta de loteamentos irregulares e de ocupação 
desordenada. 

� Proliferação de loteamentos clandestinos em zona rural, nas áreas próximas 
do urbano (“periurbanas”), com maior incidência de desmembramentos de 
chácaras e venda clandestina de lotes. Expansão da ocupação prematura, não 
planejada ou controlada pelo poder público: ocupação é fragmentada, 
dispersa e descontínua, estendendo-se ao longo dos principais ramais viários 
e estradas do entorno urbano.  

� População rural, ao contrário da urbana, sofreu decréscimo (2000-2010), 
apresentando taxa geométrica de crescimento quase nula ou negativa, como 
a Vila Rural do Pangaré, Nova Descoberta e Tamborete (-2,4% a.a). 

� Territórios dos povos faxinalenses vêm sendo reduzidos e expropriados. Há 
necessidade de atendimento por escolas, transporte público e formação 
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� Faxinal do Salso em vias de ser reconhecido como ARESUR (Área Especial de 
Uso Regulamentado), com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da 
comunidade e preservar seu patrimônio cultural e produtivo. O cadastro como 
ARESUR no CEUC (Cadastro Estadual de Unidades de Conservação) garantiria 
o repasse de recursos do ICMS Ecológico ao município e a implantação de 
projetos de desenvolvimento no faxinal. 

� As demandas do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde no 
Paraná (APSUS) para a estruturação das edificações públicas comunitárias de 
saúde e o número significativo de idosos, e consequente necessidade de 
atendimento ao Estatuto do Idoso, em Quitandinha são oportunidades para a 
atualização do Código de Obras e Parcelamento. 

� As equipes de ESF vêm sendo estruturadas para aliviar a procura da população 
rural por atendimento em equipamentos de saúde na área urbana. 

� A exigência do Ministério da Saúde de integração das UBS ao sistema de 
prontuários eletrônicos é um incentivo à provisão de internet na área rural. 

� O momento de estudo e previsão de um novo Centro de Eventos Municipal é 
oportuno para que o município crie um instrumento de regulamentação e 
avaliação de impactos urbanos para equipamentos de porte e geradores de 
tráfego, nos moldes do EIV/RIV. 

� O Centro de Eventos (em estudo) e a Praça da Juventude (em projeto) são 
oportunidades para distribuir os eventos municipais ao ar livre na área urbana 
e sediar com infraestrutura pública eventos que incentivem a cultura 
municipal. 

� Praça da Bíblia é um equipamento de eventos regionais, principal 
equipamento de lazer e cultura de Quitandinha. 

� A Praça da Juventude apresenta também uma oportunidade para a 
recuperação da mata ciliar em um trecho urbano do rio Areia Branca. 

� O uso do Paredão Doce Grande para escaladas apontou para uma demanda 
por um projeto de reserva ambiental no local. 

técnica voltada à cultura tradicional faxinalense, para preservação e 
fortalecimento das comunidades. 

� Possibilidade de reconhecimento dos faxinais e de seus territórios através de 
leis municipais - Quitandinha não possui lei que trate do tema atualmente. 

� Áreas rurais próximas à área urbanizada: inviabiliza-se a atividade produtiva 
agrícola convencional; fragmentação de propriedades rurais; espaço agrícola 
fragmentado para o desenvolvimento de atividades de lazer (chácaras 
particulares); e oferta de imóveis irregulares (loteamentos clandestinos) com 
deficiência de infraestrutura, irregularidade dominial e informalidade 
contratual na venda. 

� Maiores densidades habitacionais (IBGE, 2010) estão nos bairros Vista Alegre, 
Vila Prado e Bom Jesus, sobre as Zonas de Intensificação de Ocupação (ZIO), e 
parte expressiva da ocupação dos bairros Bom Jesus, Centro e Paolini está 
sobre áreas ambientalmente inaptas à ocupação.  

� Os loteamentos clandestinos localizam-se em maior número nas áreas que 
concentram população em situação de menor renda mensal (até 2 SM), no 
bairro da Campina, apontando para um perfil de ocupação com residências 
menores e de menor qualidade construtiva. 

� Há demanda para a construção de novas escolas próximas das escolas 
municipais EM Leonor Moura de Andrade, que atende as comunidades Centro, 
Campina e Caí, e EM do Campo Miguel Lecz, que atende as comunidades rurais 
Lagoa Verde, Cerro Verde e Salso; e de uma escola de EF no bairro Campina. 

� Periculosidade do acesso à “super creche”, localizada ao lado da BR-116. 

� Necessidade de revisão de rotas e do contrato de concessão de transporte 
público, e melhoria das condições viárias para possibilitar que moradores de 
comunidades mais afastadas dos postos de saúde rurais visitados pelas ESF 
tenham melhor acesso às equipes realizam os atendimentos.  

� Ausência de equipamentos de educação nos bairros Parque Industrial, Bom 
Jesus e Vista Alegre. 
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� O investimento recente em academias ao ar livre é um potencial para 
estruturar espaços de lazer e recreação sobretudo nos bairros Campina e na 
área rural, inclusive com iluminação noturna. 

� A variedade de atrativos rurais em Quitandinha é um potencial para a 
exploração de um possível nicho turístico regional, que considere os pontos de 
turismo rural identificados. 

� Há um projeto de Lei estruturado para a Política Municipal da Cultura, que cria 
o Sistema Municipal de Cultura, com Conselho e Fundo, necessário para o 
repasse de recursos próprios. 

� A Secretaria de Educação, Esporte e Cultura tem consciência da necessidade 
de descentralização das atividades culturais e expansão do aparelho cultural 
para tornar a cultura acessível também na área rural. 

� 09 dos lotes ocupados irregularmente na área urbana são de propriedade do 
Município, o que facilita o processo de regularização fundiária destas áreas. 

� A Prefeitura de Quitandinha entende como uma prioridade para o 

adereçamento da questão habitacional no Município a instituição de um setor 

dedicado a regularização fundiária e à questão habitacional.  

� A população identificou a necessidade de programas de conscientização 

popular em relação à obrigatoriedade de aprovação de projetos de obras e de 

reforma e de emissão de alvarás junto à Prefeitura Municipal de Quitandinha. 

� As áreas conhecidas de ocupação irregular são muitas vezes de propriedade 

pública, o que pode auxiliar no processo de regularização fundiária, após 

observadas as restrições ambientais e jurídicas existentes. 

� Apesar de não integrarem uma política habitacional municipal, há programas 

e projetos de outras Secretarias que atuam sobre a precariedade de domicílios, 

sobretudo os rurais: 

� PROACAR: auxílio moradia para reformas, ampliação e construção de 

imóveis; 

� Ausência de equipamentos de saúde nos bairros Parque Industrial (oeste), 
Moreiras, Engenho Velho, Vista Alegre (norte), Campina (leste), Paolini e Vila 
Prado. 

� Necessidade de regulamentar horários para a realização de eventos em locais 
públicos. 

� A Casa do Produtor Rural, em construção, tem potencial para conferir à Praça 
da Bíblia o caráter de polo gerador de tráfego de veículos pesados e de carga. 

� Demanda por espaços para atividades de lazer no bairro Campina. 

� Demanda por praças, espaços para reunião e locais para o lazer infantil nas 
centralidades das comunidades rurais. 

� Demanda por arborização viária e iluminação noturna nos espaços públicos. 

� Temática da cultura não é tratada como prioridade no direcionamento de 
recursos na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. 

� Devido à pouca disponibilidade de imóveis, os equipamentos urbanos tendem 
a se concentrar em locais determinados da área urbana. 

� A escassez de terrenos para a implantação de serviços e equipamentos 
públicos, bem como habitação de interesse social, foi uma questão reforçada 
como entrave para o desenvolvimento de políticas públicas em Quitandinha. 

� As informações sobre patrimônio público, aluguéis e imóveis cedidos não estão 
organizadas em um único setor na Prefeitura Municipal. 

� A ausência de uma estrutura institucional dedicada a políticas habitacionais 
tem afetado o desempenho da política habitacional no município e 
prejudicado o trabalho realizado pelos técnicos municipais, sobrecarregados. 

� Atualmente, as ações desenvolvidas para a melhoria habitacional ocorrem de 
modo desintegrado sobre uma “realidade residual” e não se antecipam à 
regularização fundiária. 
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� PNHR: subsídios ao trabalhador rural, agricultor familiar e 

comunidades tradicionais para construir, concluir ou reformar sua casa 

e tratamento de efluentes e águas cinzas nos domicílios rurais; 

� Renda Agricultor: fornece recursos e instrução técnica (Emater) para a 

construção ou reforma de banheiros, instalação de fossas sépticas, 

instalação de caixa de gordura e fomento agropecuário. 

� A ZEI 2 deve receber projeto de regularização fundiária, porém ainda não foi 

realizado projeto urbanístico. 

� Apesar de ainda não terem desfecho, a Prefeitura de Quitandinha possui 
iniciativas para a regularização fundiária, a exemplo do projeto elaborado em 
parceria com o ITCG para a regularização fundiária da área rural. 

� O PLHIS (2013) não possui responsáveis por seu acompanhamento e 
implantação e, de fato, suas ações não foram implantadas. 

� O CMHIS e o FMHIS estão inativos. 

� Ausência de tradição de organização sob bandeira da moradia no município. 

� A Prefeitura não possui registro do déficit habitacional do município. Estima-
se que atualmente seja de 1.685 domicílios, e que este número e o número de 
áreas ocupadas irregularmente aumente.  

� 57% do território urbanizado é ocupado de forma irregular e apresenta algum 
risco para a população envolvida. 

� Questiona-se o alcance da opção de cadastro direto no site da COHAPAR em 
Quitandinha, onde o acesso à internet na área rural - onde se concentra o 
déficit habitacional - é precário. 

� Os principais componentes que contribuem para o déficit habitacional são a 
“coabitação familiar” e a “precariedade dos domicílios”. Estes evidenciam uma 
população em situação de fragilidade econômica, para as quais comprar ou 
construir imóveis em áreas irregulares é uma das poucas, ou únicas, opções de 
moradia. 

� A ausência de infraestrutura sanitária é o principal fator contribuinte para a 
inadequação habitacional. 

� Quitandinha possui um dos maiores déficits habitacionais relativos na área 
rural (6,1%) em comparação com os municípios vizinhos. 

� As regiões central e norte da área urbana, ao longo do Rio da Várzea, 
concentram o as ocupações irregulares e a maior extensão de áreas riscos 
ambiental e socioeconômico, com importantes áreas de preservação 
ambiental, declividade acentuada e riscos de inundação ocupadas.  

� Parte pouco representativa das edificações realizadas em Quitandinha passam 
por procedimentos legais de emissão de alvará. 
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� Não há registro recente de notificação de irregularidades no bairro Campina e 
no Parque Industrial, chamando atenção para a falta de fiscalização das áreas 
urbanas do outro lado da BR116. 

� O Município não possui - ou tem previsão de possuir - reserva de terras para a 
produção de novas unidades habitacionais, além das ZEIS. 

� A Prefeitura não tem participado dos editais da COHAB por não ter terrenos 
próprios disponíveis. 

� Os empreendimentos habitacionais recentemente implantados no Município 
estão sendo desenvolvidos de modo clandestino em áreas de menor valor 
venal, carentes de infraestruturas e de serviços públicos, que concentram 
população em situação de menor renda urbana. A localização de 
empreendimentos e ZEIS distantes de serviços e equipamentos públicos 
influencia o custo global de implantação de programas habitacionais. 

� PNHR: somente as famílias proprietárias de imóveis rurais são enquadradas 
para o beneficiamento. A Prefeitura Municipal estima que cerca de 70% das 
famílias rurais de Quitandinha sejam posseiras e não proprietárias de seus 
imóveis, o que limita grandemente a aplicação do PNHR e exige o 
desenvolvimento de programas municipais que atendam o déficit rural.  

� SMDU avalia que a demarcação das ZEI 1 e 2 está equivocada. Também, 
embora a Lei do PD faça menção às ZEIS, as leis complementares e projetos 
específicos de urbanização não foram elaborados. 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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4. EIXO SOCIOECONÔMICO 

O perfil socioeconômico do município, exposto no presente capítulo, revela as principais 

características das atividades produtivas e do mercado de trabalho da população residente no 

Município, bem como a situação do desenvolvimento local em termos econômicos. A avaliação destes 

dados demonstra a dinâmica econômica local e possibilita o estabelecimento de ações que visam 

contribuir para o fortalecimento do planejamento socioeconômico municipal. 

 

4.1. Atividade Econômica: Composição do PIB 

O Estatuto da Cidade exige que os planos diretores considerem todo o município, tanto a área 

urbana como a rural (art. 40, parágrafo 2º), buscando a integração e a complementaridade entre as 

atividades desenvolvidas nesses dois espaços, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico do 

município. A base econômica de Quitandinha é fortemente atrelada às atividades desenvolvidas no 

meio rural. As principais atividades agropecuárias identificadas são o cultivo de batata inglesa, feijão, 

soja, fumo e a criação e abate de aves de corte56, conforme apresentado na tabela a seguir.  

Tabela 17: Participação da produção rural no VA Agropecuário de Quitandinha (2016). 

Composição do VAB Agropecuário (2016) 
Participação no 
VAB Total (%) 

Valor Bruto (R$) 

Feijão (*) 14 35.468.361 

Soja 14 33.861.883 

Frango de Corte (Aves de Corte) 13 31.315.696 

Batata Inglesa 13 31.341.360 

Fumo / Tabaco 11 26.134.460 

Outros  35 86.648.985 

Milho (**) 4 10.225.450 

Batata Salsa 5 13.265.296 

Cebola 6 13.891.680 

Outros 20 49.266.559 

 Total 100 244.770.744,44 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - Economia Rural/PR (SEAB/DERAL, 2016). 
NOTA: (*) Feijão: Feijão Safra Seca e Safra Normal; (**) Milho: Milho Verde (espiga) e Milho Safra Normal. 

A distribuição territorial da produção agropecuária pode ser subdivida nos compartimentos 

rurais ao norte e ao sul da BR-116, que intercepta o Município de leste a oeste.  

Na área rural norte é maior a concentração do plantio de feijão, soja e milho (que perdeu 

participação na matriz produtiva municipal nos últimos anos e por esse motivo não consta dentre os 

principais produtos da tabela anterior, apesar de abarcar grandes áreas produtivas). Cabe levantar que 

as empresas de beneficiamento de feijão e de batata estão instaladas dentro do quadro urbano ou 

próximos ao perímetro, situação semelhante às madeireiras (Capítulo 3.4.2). Na área ao sul do eixo 

rodoviário federal há maior concentração das atividades de plantio e secagem do fumo, florestas de 

                                                           

 

56 O Paraná é o principal produtor de galináceos do país, com 22,1% da participação nacional (2013). 
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Eucaliptus, plantio de hortaliças, arroz, feijão, grãos, batatas e agricultura familiar de subsistência. O 

plantio florestal de Pinus aparece em todo o município, no entanto, é na região sul que estão 

concentrados os maiores plantios. As áreas com avicultura aparecem esparsas também, com maior 

concentração na parte rural central. Há iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento de 

atividades alternativas às vinculadas ao plantio e secagem do fumo, como o plantio de cogumelos e 

aquicultura, mas ainda são incipientes em Quitandinha (Capítulo 2.1.5). 

Cabe destacar que, neste contexto, o plantio de soja tem ganhado relevância dentro da cadeia 

produtiva quitandinhense nos últimos anos, registrando grande acréscimo no volume municipal 

produzido entre os períodos de 2012-2013 e 2014-2016. O plantio do feijão e das folhas de fumo, por 

outro lado, registraram grandes queda nas safras de 2015-2016, conforme dados do IBGE (2016).  

Assim como em Quitandinha, a cadeia agroindustrial fumageira brasileira está estruturada no 

cultivo do tabaco em pequenas propriedades, com o uso intensivo de mão-de-obra familiar e indústrias 

de grande porte para a manufatura do produto, que sustentam a atividade fumageira através da 

assistência técnica aos agricultores, fornecimento de insumos e atividades de pesquisa. Segundo 

técnicos da Prefeitura, em Quitandinha é grande a concentração de trabalhadores informais atuando 

nesse segmento.  

O plantio e a comercialização do fumo claro de estufa - atividades nas quais o Brasil é o segundo 

maior exportador mundial, têm suas produções em solo metropolitano concentradas em Quitandinha 

e nos municípios de Agudos do Sul, Piên e Rio Negro57. Conforme relatório da SEAB (Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento), a produção paranaense tem crescido e sua participação 

na produção nacional passou de 11% nos últimos 8 anos para 21,4% na safra de 2016-2017, ocupando 

a 3ª posição do país. 

Figura 57: Plantio de fumo na área rural de Quicé de Ribas e plantio de soja em Campestre. 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Avaliando-se a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de Quitandinha entre os anos de 2005 

a 2015 (Gráfico 4), observa-se uma representativa variação da atividade econômica municipal. 

Conforme demonstra o gráfico a seguir, no período 2005-2015, o PIB municipal apresentou taxas de 

crescimento anual superiores a 30%: entre os anos de 2007 e 2008 (32%) e entre 2009 e 2010 (48%). 

Estes períodos foram seguidos de um crescimento mais moderado da economia municipal. 

 

                                                           

 

57  Os maiores produtores de fumo do Paraná são: São João do Triunfo, Rio Azul, Ipiranga, Imbituva e Prudentópolis. 
(SEAB/DERAL, 2015-2016) 
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Gráfico 4: Evolução do PIB de Quitandinha - Período de 2005 a 2015. 

 
NOTA: PIB a preços correntes (valor em mil reais). 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2005-2015). 

A partir da análise da evolução dos setores econômicos que compõem o PIB (Gráfico 5), verifica-

se que, tanto a queda quanto o fortalecimento econômico municipal advêm das variações do setor 

agropecuário. De acordo com os dados apresentados, desde 2009 o Valor Adicionado (VA) das 

atividades agropecuárias tem se mantido a frente dos demais setores, inclusive ao de serviços, 

chegando a representar 46,8% do VA total em 2013 (Gráfico 6).  

Gráfico 5: Evolução do PIB por Setor Econômico - Período de 2005 a 2015. 

 

NOTA: PIB a preços correntes (valor em mil reais).  
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2005-2015). 

As atividades vinculadas à agricultura, inclusive o apoio às atividades e a pós colheita, são as 

maiores agregadoras ao valor adicionado bruto municipal - panorama semelhante a grande parte dos 

municípios do país e do Paraná, o que indica a importância dessa atividade em território nacional. O 

segundo segmento de maior representatividade municipal é o de Prestação de Serviços que, em 2015, 
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equivaleu a cerca de 32% do VA municipal (Gráfico 6). O setor terciário é o maior gerador de empregos 

no Município e registra o maior número de estabelecimentos.  

Gráfico 6: Representatividade percentual de cada Setor Econômico - Período de 2005 a 2015. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2005-2015). 

Com relação à exploração minerária em Quitandinha, segundo dados do DNPM, a Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) no ano de 2017 obteve dos maiores arrecadadores o 

recolhimento de R$ 130.296,80 para água mineral, R$ 7.736,59 para gnaisse (brita), R$ 3.177,93 para 

areia e R$ 730,00 para saibro, sendo a arrecadação financeira total de R$ 126.033,01 e a distribuição 

da compensação financeira ao Município de R$ 85.947,72. Se considerado o período 2007-2017 

(Tabela 18), pode-se inferir que houve crescimento na arrecadação advinda dessa atividade em 

território municipal.  

A proporção obtida por material indica o ganho de relevância da extração de água mineral: de 

49% do total da arrecadação por substância em 2011, para 92% do total em 2017. De 2013 a 2017, as 

demais substâncias (areia, saibro, gnaisse e migmatito) tem apresentado uma participação ínfima na 

arrecadação municipal advinda da extração minerária. 

Tabela 18: Arrecadação por substância extraída em Quitandinha (2007-2017). 

Arrecadação 
por Ano 

Água Mineral Areia Saibro Gnaisse (Rocha) Migmatito 
Total (R$) 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

2007 3.348,04 22,32  -  -  -  - 3.618,47 24,12 8.035,18 53,56 15.001,69 

2008  -  -  -  -  -   - 4.023,99 22,75 13.667,53 77,25 17.691,52 

2009  -  -  -  -  -   - 1.356,47 8,02 15.560,07 91,98 16.916,54 

2010  -  -  -  -  -   - 2.275,03 6,21 34.377,14 93,79 36.652,17 

2011 30.231,85 49,15  -  -  -   -  -   - 31.277,16 50,85 61.509,01 

2012 37.786,93 59,04  -  -  -   - 7.396,75 11,56 18.815,77 29,40 63.999,45 

2013 82.219,10 93,42 192,41 0,22  -   - 1.721,30 1,96 3.880,50 4,41 88.013,31 

2014 105.009,34 87,44 347,76 0,29 6.207,90 5,17 8.526,37 7,10  -  - 120.091,37 

2015 117.470,40 86,56  -  - 6.742,55 58,62 11.502,85 8,48  -  - 135.715,80 

2016 117.379,93 93,13 419,00 0,33  -  - 8.234,08 6,53  -  - 126.033,01 

2017 130.296,80 92,27 3.177,93 2,25 730,00 0,52 7.736,59 5,48  -  - 141.211,32 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: DNPM (2007-2017). 
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Gráfico 7: Arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral, por substância (2007-2017). 

 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: DNPM (2007-2017). 

No Capítulo 2.1.3 (Atividade Mineral) foram identificados e localizados os principais locais de 

exploração mineral e a situação dos 94 processos de Quitandinha, dos quais apenas 7 tem concessões 

de lavra. O panorama apresentado indica a necessidade prioritária de maior controle e fiscalização da 

exploração, sobretudo da extração de areia ao longo dos rios de Quitandinha. Além disso, o município 

perde em arrecadação pela compensação financeira da atividade minerária ilegal.  
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4.2. Mercado de Trabalho: Emprego e Renda 

A população economicamente ativa (PEA) compreende o potencial de mão de obra com que o 

setor produtivo pode contar, isto é, a população ocupada e a população desocupada, assim definidas: 

população ocupada (aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalhavam) e 

população desocupada (aquelas pessoas que não tinham trabalho, mas estavam dispostas a trabalhar 

tendo, para isto, tomado medidas concretas de procura por emprego). 

Dados da Tabela 19 indicam que, em 2010, 7.944 pessoas eram economicamente ativas em 

Quitandinha, sendo 68% destas residentes em área rural. Se comparados os registros entre 2000 e 

2010, infere-se que há tendência de decréscimo gradual desse percentual de trabalhadores rurais, com 

variação negativa de cerca de 4% entre os períodos censitários, enquanto a PEA urbana acresceu em 

44%. A população ocupada segue proporção semelhante quanto à localidade dos trabalhadores em 

idade ativa, sendo cerca de 30% residentes em área urbana e 69% em área rural.  

Tabela 19: População Economicamente Ativa (PEA) e População Ocupada (POA) - (2000-2010). 

PEA 2000 2010 Variação (%) 2000-2010 

PEA (10 anos ou mais) - Urbana  1.409 20,0 2.512 31,6 43,91 

PEA (10 anos ou mais) - Rural  5.648 80,0 5.433 68,4 -3,96 

PEA (10 anos ou mais) - Total  7.057 100,0 7.944 100,0 11,17 

PO 2000 2010 Variação (%) 2000-2010 

População Ocupada - Urbana  1.215 18,7 2.301 30,4 47,2 

População Ocupada - Rural  5.283 81,3 5.270 69,6 -0,2 

População Ocupada - Total  6.498 100,0 7.571 100,0 14,2 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE (2000-2010). 

Segundo dados divulgados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD) - Tabela 

20, a taxa de atividade da população em Quitandinha (percentual economicamente ativo dos 

residentes adultos) decresceu entre 2000 e 2010. Ao mesmo tempo, porém, sua taxa de desocupação 

decresceu de 6,54% (em 2000) para 4,30% (em 2010).  

Considerando apenas a população em maioridade etária, a proporção economicamente ativa e 

ocupada em Quitandinha abrangia 62,7% (7.443 habitantes) de um total de 11.864 habitantes com 

mais de 18 anos (2010). Se considerada a população menor de idade (a partir dos 10 anos) e ocupada, 

são agregados mais 128 residentes a esse contingente (totalizando 7.571 pessoas).  

Os demais residentes em maioridade etária encontravam-se em situação de desocupação (4,3%) 

ou em inatividade econômica (33%) - correspondente a 510 e 3.915 pessoas, respectivamente. 

Tabela 20: Situação da População Economicamente Ativa em maioridade etária (2000-2010). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de Atividade (18 anos ou mais) 66,13 62,74 

Taxa de Desocupação (18 anos ou mais) 6,54 4,3 

Grau de Formalização dos ocupados (18 anos ou mais) 24,48 39,08 

Nível educacional dos ocupados 2000 2010 

% dos ocupados com fundamental completo (18 anos ou mais) 27,72 47,41 
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% dos ocupados com médio completo (18 anos ou mais) 9,56 28,29 

Rendimento médio 2000 2010 

% dos ocupados com rendimento de até 1 SM (18 anos ou mais) 70,77 43,35 

% dos ocupados com rendimento de até 2 SM (18 anos ou mais) 88,62 85,02 

% dos ocupados com rendimento de até 5 SM (18 anos ou mais) 96,35 97,32 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD (2013); IBGE (2000-2010). 

De maneira geral, o rendimento dos trabalhadores de Quitandinha tem evoluído desde o ano 

2000, bem como o nível educacional da mão de obra acrescido consideravelmente - apesar do nível 

médio completo ainda abranger apenas 28% da população economicamente ativa (PEA). 

Com relação ao grau de formalização58 dos trabalhadores, apesar do registro de incremento 

entre 2000-2010, de 24% para 39%, o índice encontra-se bastante aquém da RM de Curitiba (72%), 

Paraná (65%) e Brasil (59%). Esse panorama indica o alto grau de informalização do trabalho em 

Quitandinha com relação às atividades de agricultura familiar, plantio e secagem do fumo, atividade 

minerária, dentre outros. O número médio de assalariados também está bastante aquém da média 

nacional, com registro de 4,06 assalariados por unidade empresarial de Quitandinha no período 2006-

2015.  

A dinâmica econômica municipal também pode ser representada pela atuação dos setores 

produtivos locais, composta por empresas instaladas no município e pessoas ocupadas no mercado de 

trabalho. No período 2006-2015, a variação anual do número de pessoas ocupadas e assalariadas 

sofreu oscilações, com um cenário menos favorável registrado em 2008-2009, recuperado em 2010-

2011.  

Tabela 21: Empresas, unidades locais e Pessoal Ocupado Assalariado em Quitandinha (2006-2015). 

Ano 
Número de 
empresas 
atuantes 

Variação 
Anual (%) 

Número de 
unidades 

locais 

Variação 
Anual (%) 

Pessoal 
Ocupado 

Assalariado 

Pessoal Ocupado 
Assalariado (% do 

Total Ocupado) 

Variação 
Anual (%) 

2006  -   277  - 852 80,68  - 

2007  -   260 -6,14 914 79,62 7,28 

2008 264   267 2,69 997 77,53 9,08 

2009 245 -19 250 -6,37 994 79,14 -0,30 

2010 223 -22 228 -8,80 1.039 80,17 4,53 

2011 292 69 294 28,95 1.155 77,21 11,16 

2012 294 2 296 0,68 1.222 77,24 5,80 

2013 306 12 308 4,05 1.351 78,32 10,56 

2014 299 -7 303 -1,62 1.447 79,86 7,11 

2015 317 18 319 5,28 1.427 77,85 -1,38 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: CEMPRE - Cadastro Central de Empresas (IBGE, 2006-2015). 

                                                           

 

58 O grau de formalização corresponde à razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais formalmente ocupadas, e o 
número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 
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Em 2010, dentre as pessoas ocupadas, 49,3% trabalhavam no setor agropecuário, 23,17% no 

setor de Serviços, 10,1% no Comércio, 8% na Indústria de Transformação, e 7% no setor da Construção. 

Considerando a quantidade de empresas atuantes (Tabela 22), destacam-se as de atividades 

comerciais (44% das unidades em 2015) e da indústria da transformação (13% das unidades 

empresariais em 2015).  

Tabela 22: Número de empresas atuantes em Quitandinha - Período 2006 a 2015. 

Setores de Atividades de Empresas e outras organizações 
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A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2 1 2 4 - 3 4 3 4 5 

B Indústrias extrativas 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

C Indústrias de transformação 20 24 26 27 26 34 33 35 31 38 

E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação - - - - - - 1 - - - 

F Construção 4 4 7 5 4 10 10 14 14 13 

G Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 141 122 124 117 100 127 129 131 118 125 

H Transporte, armazenagem e correio 11 12 13 15 18 25 23 25 26 26 

I Alojamento e alimentação 7 9 13 10 9 10 13 12 12 13 

J Informação e comunicação - - 4 3 2 2 2 1 3 3 

K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados - 1 - - - - - - - - 

L Atividades imobiliárias - - - 1 3 3 1 - - 1 

M Atividades profissionais, científicas e técnicas 4 4 7 5 6 8 8 5 8 9 

N Atividades administrativas e serviços complementares 7 7 7 4 5 4 5 4 4 3 

O Administração pública, defesa e seguridade social 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 

P Educação 6 6 5 6 4 3 3 4 4 17 

Q Saúde humana e serviços sociais 3 3 3 2 3 8 7 6 9 8 

R Artes, cultura, esporte e recreação 3 2 2 1 - 1 2 2 2 2 

S Outras atividades de serviços 42 37 25 25 14 31 25 36 29 18 

Total 253 235 242 229 199 274 269 281 270 287 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: CEMPRE - Cadastro Central de Empresas (IBGE, 2006-2015). 

A Tabela 23 apresenta o número de unidades locais de empresas em Quitandinha e o número 

de empregos formais gerados por cada setor de atividade econômica nos anos de 2015 e 2016.  

Tabela 23: Número de empregos formais por setor econômico (2015-2016). 

Empregos Formais por Setores  2015 2016 Variação 2015-2016 (%) 

Administração Pública 600 532 -11,33 

Agropecuária 42 33 -21,43 

Comércio 460 503 9,35 

Construção Civil 26 22 -15,38 

Extrativista Mineral 10 7 -30,00 

Indústria da Transformação 177 143 -19,21 

Serviços 206 206  - 

Total de Empregos Formais 1.521 1.446 -4,96 

Número de Unidades Locais 319 243 -3,29 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: MTE - RAIS (2015-2016). 
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As atividades de comércio e administração pública abarcaram, respectivamente, 34,8% e 36,8% 

dos empregos formais de Quitandinha (2016), enquanto o setor de serviços 14,2%. Nota-se queda na 

geração de empregos formais em todos os setores e no número de unidades, com exceção do 

comercial, concentrado na área urbana de Quitandinha e no extremo sul do Município em Doce Fino, 

Doce Grande, Rio da Várzea, Água Clara de Cima e de Baixo.  

O setor industrial obteve ganhos apenas se considerado o cenário 2010-2016, o qual registrou 

8,36% em 2010 para 10,37% em 2016 - com destaque para a indústria da transformação que encabeça 

95% desse percentual (subsetores de produtos minerais não metálicos; madeira e mobiliário; indústria 

química e matérias plásticas; produtos alimentícios e bebidas).  

Conforme Cadastro Geral de Empresas (CAGED - IBGE), o período recente com registro do maior 

número de abertura de empresas foi entre 2013 e 2015 (46 empresas), seguido de 2010-2012 (45) e 

1996-2000 (44 empresas). Essas transformações contaram com forte indução por parte da Prefeitura 

Municipal, a exemplo da estruturação do Parque Industrial e da legislação de cessão de uso gratuito 

de imóveis para fins empresariais, junto de incentivos fiscais, a partir de 2008-2009. 

 

4.3. Parque Industrial 

O Parque Industrial de Quitandinha (PI) possui área útil total de 286.830m², sendo integrante do 

quadro urbano de Quitandinha, situado à margem da BR-116. Criado em 1997, instituído em 1998 e 

declarado de utilidade pública pelo Decreto Nº 518/2009.  

Atualmente, o Parque Industrial comporta 17 (dezessete) empresas59, identificadas no Quadro 

15 a seguir. Dentre os segmentos instalados no complexo, constam estabelecimentos de comércio 

atacadista de grãos e cereais; metalúrgicas; unidades de fabricação (de ferramentas, estruturas de pré-

moldado de concreto armado, peças em plástico, metal e madeira); além de uma indústria química e 

um abatedouro com fábrica de embutidos. São 3 (três) empresas de grande porte, 6 (seis) de médio e 

8 (oito) de pequeno porte, conforme representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

com destaque para: Porflex, Cooperativa Bom Jesus, Asia Stands e a Eloivana Fábrica de Embutidos. 

Quadro 15: Empresas instaladas no Parque Industrial por porte e atividade. 

Empresa Segmento  Área (m²) 

Asia Stands Indústria e Comércio de 
Stands e Displays Ltda 

Fabricação e serviços de montagem de móveis 11.259 

Casa do Milho Comércio de Cereais Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 12.500 

Cooperativa Agroindustrial Bom 
Jesus 

Serviços relacionados às atividades agroindustriais 30.000 

Dell Group do Brasil Ltda Fabricação de vela de aquecimento para motores a Diesel 8.120 

Eloivana Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Abatedouro - Fabricação de produtos de carne e abate de suínos 31.500 

Ferramentas França Ltda Fabricação de ferramentas de corte 3.950 

Four Face Madeiras Ltda Desdobramento de madeira e processo de tratamento em autoclave 2.200 

                                                           

 

59  Cabe indicar que duas das empresas de maior porte e importância estão paralisadas e em processo de fechamento das 
atividades em Quitandinha: Juntas Seal do Brasil e Dell Group. 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

151 

Empresa Segmento  Área (m²) 

Irmãos Almeida Fabricação de artefatos de madeira e beneficiamento 13.508 

JL Assis Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado 24.500 

Juntas Seal do Brasil Fabricação de juntas de motor e afins  34.000 

LLD Comércio e Beneficiamento de 
Grãos Ltda 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 4.000 

Maria Valdete da Silva - Tornearia Empresa metalúrgica prestadora de serviços no ramo de usinagem 10.400 

Marmoraria Padilha Beneficiamento de pedras e granitos 4.240 

Porflex Fabricação de portas e cortinas em plástico para câmaras frigoríficas  10.000 

Quimitiba Indústria química de polidores e produtos de limpeza automotiva 13.658 

Styropor Termotécnica Indústria e 
Comércio Ltda 

Fabricação de resinas termoplásticas e poliestireno expandido 26.654 

Tornearia Ideal Empresa metalúrgica prestadora de serviços no ramo de usinagem 5.760 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

As primeiras empresas foram instaladas em 2005. Foi a partir de 2009-2010, com a 

regulamentação da Lei Municipal Nº 643/2006 e Decreto Nº 4.396/2008, que outras empresas se 

instalaram no Parque Industrial, através da outorga de concessão de direito real de uso60 aos imóveis 

públicos da área (ou dos imóveis desapropriados para fins industriais). No período 2009-2010 houve, 

de fato, um crescimento maior do valor adicionado da indústria à composição do PIB municipal, 

chegando a 55% (Gráfico 5). 

O instrumento de concessão de outorga de uso tem sido utilizado desde então, para incentivar 

a instalação de estabelecimentos industriais e de comércio de maior porte no Parque Industrial, junto 

de isenções tributária e fiscal às empresas. O procedimento adotado é a CDRU temporária pelo prazo 

de 10 a 15 anos, após o cumprimento de um conjunto de requisitos (a depender de lei específica), para 

assim proceder à doação do terreno à empresa. Dentre as empresas que obtiveram a doação dos 

imóveis através da aplicação do instrumento estão: a Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, Juntas 

Seal e Porflex. A reversão de terras à Prefeitura Municipal é uma questão importante que ainda está 

sem definição, conforme técnico da Prefeitura. 

Esse conjunto de empresas abrange cerca de 83% da área útil do Parque e a metragem restante 

comporta as vias de circulação e outras instalações. A capacidade do complexo industrial está esgotada 

- desde a elaboração do Plano Diretor vigente (2007) foi constatada a necessidade de ampliação dessa 

área industrial para a instalação de uma incubadora empresarial e de novas empresas, como potenciais 

fontes de geração de novos empregos no Município.  

  

                                                           

 

60 A análise do instrumento de Concessão de Direito Real de Uso é apresentada no Capítulo 7.2. 
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Figura 58: Situação do Parque Industrial de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Os parâmetros de ocupação da área foram instituídos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei 

Nº 700/2007), orientando a instalação prioritária de indústrias e a permissão da instalação de 

estabelecimentos de comércio ou serviços de grande porte, conforme regulamentação da ZI (Zona 

Industrial). No entanto, há algumas residências nos arredores dos imóveis industriais, configurando-se 

como uso conflitante à atividade industrial e de médio a grande porte. 

Figura 59: Acesso principal ao Parque Industrial: silos da Cooperativa Bom Jesus e comércio atacadista.  

Fonte: FUNPAR (2018); Cooperativa Bom Jesus (2018). 
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Com relação às condições de infraestrutura existentes na área, a situação geral é deficitária. As 

vias de circulação não estão adequadamente pavimentadas ou sinalizadas e necessitam de roçada, 

com destaque para o acesso principal pela Avenida Altair Kerico (Figura 59), que se comporta como 

marginal da BR-116; a Rua Antenor Massaneiro, que contorna e delimita a área industrial ao norte; e 

a Rua Antenor Vieira de Moura, que interliga as vias citadas (Figura 60). Ademais, as redes de energia 

elétrica, iluminação e de telefonia são instáveis e o acesso à internet é inexistente (atualmente 

disponível apenas via sinal de rádio). 

Figura 60: Av. Altair Kerico e cruzamento entre a Rua Antenor Massaneiro e a Rua Antenor Vieira de Moura. 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Em 2017, a Prefeitura recebeu autorização para aplicação de investimentos do Estado, via 

operação de crédito do Fomento Paraná, para execução de melhorias na área industrial e obras de 

infraestrutura no Município. Dentre os objetivos estavam a aquisição de terreno para implantação de 

novas indústrias no Parque Industrial, obras de recapeamento de vias urbanas e o novo portal de 

acesso à cidade. Não houve, entretanto, ampliação representativa da área industrial. 

 

4.4. Programas e Projetos de Desenvolvimento Econômico 

Com relação ao Plano de Ação e Investimentos do Plano Diretor vigente (2007), dentre as ações 

previstas para economia municipal, nenhuma foi efetivada até o presente momento, porém, essas 

ainda permanecem relevantes para o desenvolvimento econômico de Quitandinha. São elas: 

� Ampliar o Parque Industrial através de desapropriação de áreas circunvizinhas; 

� Construir um Centro de Profissionalização; 

� Criar um vídeo institucional municipal, apresentando os pontos fortes do município; 

� Adquirir um veículo para Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Com relação aos programas e projetos do município, em março de 2018, foi lançada a primeira 

etapa do Programa de Distribuição de Calcário gratuita aos pequenos produtores rurais, via 

cadastramento, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com investimentos de 

recursos próprios. Esse programa depende da autorização da Câmara Municipal para iniciar o processo 

licitatório para compra do insumo.  

De março a setembro de 2018 é prevista a construção da Casa do Produtor Rural, localizada na 

praça da Bíblia, com área construída de 282,04m², na qual funcionarão serviços ligados à agropecuária 
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municipal, como a comercialização de produtos da agricultura familiar. O equipamento poderá: (i) 

dificultar a realização dos eventos no espaço público, que perderá área livre (cancha de vôlei); (ii) 

impactar as vias locais de entorno, cujo porte (caixa viária) não comporta incremento de tráfego, 

sobretudo de caminhões para acesso à Casa; (iii) impactar a segurança dos usuários da praça. 

Figura 61: Imagens ilustrativas do projeto da Casa do Produtor Rural em construção na praça da Bíblia. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Outras iniciativas públicas importantes, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destinadas aos pequenos produtores rurais 

de Quitandinha, são: 

� a oferta de cursos técnicos periódicos em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural);  

� a ampliação dos atendimentos pelo Programa de Inseminação Artificial de Bovinos (em 

2017 foram realizadas 215 inseminações em rebanhos do Município); 

� o apoio gratuito para elaboração de projetos técnicos visando a obtenção de créditos 

para financiamento de atividades agropecuárias da safra 2018-2018, como os projetos 

para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), laudos de 

avaliação de maquinário agrícola, atestado de produtor (Ceasa) e o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR); 

� Programa de Distribuição de Alevinos para incentivo à piscicultura; 

� Projeto Renda Agricultor, em operação via parceria com a Emater desde 2012, que visa 

beneficiar famílias agricultoras, fornecendo recursos e instrução técnica para a 

construção ou reforma de banheiros, instalação de fossas sépticas, instalação de caixa 

de gordura e fomento agropecuário (vinculado também às Secretarias de Ação Social e 

Desenvolvimento Urbano - Departamento de Obras). 

Em relação ao desenvolvimento empresarial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 

parceria com o Sebrae, dispõe da Sala do Empreendedor, cujo objetivo é oferecer uma estrutura de 

repasse informações e orientações sobre negócios e o processo de registro e legalização de 

empreendimentos. Esse espaço é previsto pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, instituído pela Lei Federal Nº 123/2006, que confere tratamento diferenciado para o 

desenvolvimento e fortalecimento de pequenos negócios.  

A Lei Municipal Nº 01/2009 vigente, também em conformidade com o Estatuto, institui 

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito de 

Quitandinha, além de tratar do alvará de localização e funcionamento (provisório e definitivo), da 

consulta prévia, tributação, fiscalização, incentivos fiscais e de formalização, e de benefícios e créditos. 

Porém, não há correlação dessa Lei com o Código de Obras e Posturas (Nº 702/2007) e Decreto Nº 
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1.091/2018, que tratam da expedição de alvarás de localização e funcionamento de empreendimentos 

no município. 

Uma deficiência enfrentada pela Secretaria Municipal é a descontinuidade do programa “Cidade 

Empreendedora” em parceria com o SEBRAE. Além de bem recebido pela população, contava com a 

realização de consultorias, capacitações e palestras técnicas para os empreendedores locais e o uso da 

plataforma Portal do Empreendedor. 

Cabe indicar que a análise das atividades turísticas municipais será tratada juntamente das áreas 

de esporte, cultura e lazer no Capítulo 3.5 deste documento, tendo em vista que, atualmente, a 

estrutura da Prefeitura direciona o departamento turístico à composição da Secretária de Educação. 

 

4.5. Síntese do Eixo Socioeconômico 

Visando uma análise integrada dos elementos considerados anteriormente, ao longo do 

Capítulo 4, o quadro a seguir apresenta uma síntese das principais questões que caracterizam o cenário 

atual com relação aos aspectos socioeconômicos de Quitandinha, destacando deficiências e 

potencialidades.  
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Quadro 16: Síntese do Eixo Socioeconômico. 

Potencialidades  Deficiências  

� Localização de Quitandinha ao longo da BR-116 significa um potencial 

importante para garantir o acesso ao mercado emissor representado por 

Curitiba e pelos demais municípios de grande volume demográfico da RMC.  

� A evolução dos setores econômicos que compõem o PIB (2005-2015) indica 

que a economia municipal é baseada no setor Agropecuário, o qual chegou a 

representar 46,8% do Valor Adicionado Bruto Total do PIB em 2013. 

� O setor terciário (Serviços) é o maior gerador de empregos e registra o maior 

número de estabelecimentos no Município. 

� Crescimento da arrecadação advinda da atividade minerária em território 

municipal (2007-2017), com ganho de relevância da extração de água mineral: 

de 49% (2011) para 92% (2017). 

� Identificadas iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento de atividades 

alternativas às vinculadas ao plantio e secagem do fumo, como o plantio de 

cogumelos, frutíferas e aquicultura, mas ainda são incipientes em Quitandinha. 

� Na área rural norte é maior a concentração do plantio de feijão, soja e milho. 

Ao sul é maior a concentração das atividades de plantio e secagem do fumo, 

florestas de Eucaliptus e Pinus, plantio de hortaliças, arroz, feijão, grãos, 

batatas e agricultura familiar de subsistência.  

� As áreas com avicultura e aquicultura aparecem esparsas em todo o Município, 

com maior concentração na parte rural central. 

� A população ocupada municipal segue proporção semelhante à disposição 

demográfica de Quitandinha: dos trabalhadores em idade ativa, 30% eram da 

área urbana e 69% da área rural (2010). 

� Rendimento dos trabalhadores tem evoluído desde 2000, bem como o nível 

educacional da mão de obra.  

� Queda da participação da Indústria na composição do PIB municipal (2005-

2015). 

� Apesar da evolução do PIB, o crescimento da economia municipal é bastante 

moderado.  

� O plantio de soja tem ganhado relevância dentro da cadeia produtiva 

quitandinhense nos últimos anos, registrando grande acréscimo no volume 

municipal produzido entre 2012-2013 e 2014-2016. 

� O plantio de milho, feijão e das folhas de fumo tem perdido participação na 

matriz econômica municipal, os quais registraram grandes quedas nas safras 

de 2015-2016 (IBGE, 2016). 

� Dentre os 94 processos minerários (DNPM), apenas 7 tem concessões de lavra, 

o que indica a necessidade prioritária de maior controle e fiscalização da 

exploração, sobretudo, da extração de areia ao longo do rio da Várzea em 

áreas urbana e rural. Quitandinha perde arrecadação financeira das atividades 

minerárias praticadas de maneira ilegal. 

� 68% das pessoas economicamente ativas (PEA) eram residentes em área rural 

e, conforme tendências demográficas, há tendência de decréscimo gradual 

desse percentual de trabalhadores.  

� A taxa de atividade da população quitandinhense decresceu entre 2000 e 2010 

(PNUD). 

� Apenas 28% da população economicamente ativa (PEA) tinha nível escolar 

médio completo (IBGE, 2010). 

� População economicamente ativa e ocupada abrangia apenas 62,7% dos 

habitantes em maioridade etária (2010). Os demais encontravam-se em 

situação de desocupação ou inatividade econômica - 33% desse contingente.  
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� Atuação das empresas Font Life, Porflex, Asia Stands, Eloivana Fábrica de 

Embutidos e da Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus - com filial e unidade de 

armazenamento de cereais instaladas no Município. 

� Parque Industrial: área específica para o desenvolvimento de atividades 

industriais e de grande porte no município, com localização privilegiada às 

margens da BR-116. 

� Casa do Produtor Rural (em construção na Praça da Bíblia): importante espaço 

de integração das atividades rurais na sede urbana, com previsão de 

comercialização de produtos agropecuários municipais. 

� Programas municipais importantes ao desenvolvimento socioeconômico 

municipal: oferta de cursos técnicos em parceria com SENAR; Programa de 

Inseminação Artificial de Bovinos; Programa de Distribuição de Alevinos para 

incentivo à piscicultura; e Projeto Renda Agricultor; e apoio gratuito para 

projetos para o Pronaf, laudo de avaliação de máquinas agrícolas, atestado de 

produtor (Ceasa) e CAR. 

� Sala do Empreendedor: oferecimento de estrutura para informatizar e orientar 

a população sobre negócios e o processo de registro e legalização de 

empreendimentos.  

 

� Número médio de assalariados está bastante aquém da média nacional: 4,06 

assalariados por unidade empresarial de Quitandinha (2006-2015). 

� Alto grau de informalização do trabalho, com destaque para a mão de obra 

vinculada às atividades do fumo. Nota-se queda na geração de empregos 

formais em todos os setores econômicos municipais e no número de unidades 

instaladas em Quitandinha. 

� Dentre as empresas atuantes (2015), destacam-se as de atividades comerciais 

(44%) e da indústria da transformação (13% das unidades).  

� Parque Industrial com necessidade de ampliação e infraestrutura deficiente: 

ausência de pavimentação e de acesso à internet; redes de energia elétrica, 

iluminação e telefonia ineficientes. 

� Empresas Juntas Seal do Brasil e Dell Group estão paralisadas e em processo 

de fechamento das atividades em Quitandinha. 

� Aplicação do instrumento de concessão de outorga de uso temporária 

incentivou a instalação de estabelecimentos industriais e de comércio de porte 

no Parque Industrial, porém, as contrapartidas e os parâmetros de reversão de 

terras à Prefeitura Municipal são questões a serem melhor definidas e/ou 

revistas. 

� Casa do Produto Rural: localização pouco favorável sob o ponto de vista da 

circulação de cargas em área urbana e com relação ao uso de um espaço 

público livre importante ao desenvolvimento de eventos (Praça da Bíblia). 

� Descontinuidade do programa “Cidade Empreendedora” em parceria com o 

SEBRAE.  

� Desvinculação das questões turísticas municipais à estrutura da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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5. EIXO DE MOBILIDADE 

As temáticas relativas aos sistemas de mobilidade apresentadas nesse capítulo serão analisadas 

sob os aspectos da contextualização regional e da acessibilidade universal, além de sua vinculação com 

a infraestrutura disponível em Quitandinha para cada meio de transporte: modos não motorizados 

(“transportes ativos”), motorizados, coletivo público, e de cargas, bens e mercadorias.  

Entende-se por mobilidade a condição criada para que os habitantes se desloquem de maneira 

adequada, segura e confortável entre as diferentes áreas de uma região. É uma condicionante que 

influi nos aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento municipal, uma vez que, a maior ou a 

menor demanda por deslocamentos é definida pela localização das atividades fins, apresentando uma 

relação direta com a inclusão social, sustentabilidade ambiental, gestão participativa e democratização 

do espaço público - conforme objetivos da Lei Federal da Política de Mobilidade Urbana - PNMU (Nº 

12.587/2012). 

Portanto, o presente capítulo propõe-se a avaliar o atendimento às necessidades específicas de 

Quitandinha em relação à mobilidade, estando subdividido em 8 subcapítulos, dos quais os conteúdos 

correspondentes são: 

� Pesquisas de Mobilidade: breve explanação, conteúdo e resultados provenientes das 

pesquisas e levantamentos de campo realizados, dos quais obteve-se o embasamento 

estatístico para as temáticas da mobilidade analisadas; 

� Sistemas de Circulação Viária: caracterização e descrição dos componentes do sistema 

de vias regional, municipal e urbano, com enfoque à tratativa e atendimento aos modais 

motorizados - como a adequação à hierarquia e classificação funcional, pavimentação, 

sinalização, dimensionamento, estacionamentos, entre outros aspectos; 

� Acessibilidade e Modais Ativos: caracterização e descrição dos componentes das vias 

destinadas aos pedestres, ciclistas e veículos de tração animal, como situação da 

calçada, acessibilidade, ciclorrotas e caracterização dos veículos de tração animal;  

� Polos Geradores de Viagens: caracterização, identificação e tratativa adequada aos 

empreendimentos capazes de produzir viagens significativas de pessoas e cargas;  

� Serviço de Transporte Público Coletivo: análise do atendimento e da abrangência 

metropolitana e municipal do serviço de ônibus à população; 

� Serviço de Transporte Escolar: análise do atendimento e da abrangência rural e urbana 

do transporte de alunos aos estabelecimentos de ensino do Município; 

� Serviço de Táxis: análise do transporte individual de passageiros em automóvel de 

aluguel; 

� Síntese do Eixo de Mobilidade: principais potencialidades e oportunidades, deficiências 

e ameaças identificadas nos subcapítulos anteriores. 

A articulação entre mobilidade e a ocupação e usos do solo deverá ser analisada frente às 

características territoriais, centralidades existentes, áreas de novos empreendimentos e vetores de 

expansão. Através da Análise Temática Integrada, abarcando tanto análises de temáticas do Plano 

Diretor quanto do Plano de Mobilidade, será possível conhecer a situação dos deslocamentos no 

município e sua relação com vetores econômicos, políticos, técnicos e culturais, possibilitando delinear 

alternativas para a política local de mobilidade. 
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Como breve contextualização, Quitandinha possuía uma frota de 6.073 veículos em 2010 e de 

9.681 veículos em 2018, registrando um aumento de 37,3% da frota veicular motorizada municipal nos 

últimos 8 anos, segundo dados do DENATRAN (2010-2018) - Tabela 24.  

Tabela 24: Frota veicular de Quitandinha (Comparativo 2010-2018). 

Frota veicular de Quitandinha  2010 2018 
Variação (%) 
2010-2018 

Automóvel 3.104 5.207 40,4 

Caminhão 481 574 16,2 

Caminhão / Trator 75 114 34,2 

Caminhonete 297 948 68,7 

Camioneta 262 307 14,7 

Micro-Ônibus 8 12 33,3 

Motocicleta 1.495 1.923 22,3 

Motoneta 180 231 22,1 

Ônibus 49 91 46,2 

Utilitário 2 11 81,8 

Outros 120 263 54,4 

Total 6.073 9.681 37,3 

IM 35,54 51,12   

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Ministério das Cidades - Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN (2010 - abril/2018). 

Para o cálculo do índice de motorização (IM), toma-se como base a população censitária de 

17.089 habitantes (2010) e a projeção do IPARDES de 18.939 habitantes (2018). Neste panorama, o IM 

de Quitandinha passou de 35,5 em 2010 para 51,12 veículos por grupo de 100 habitantes em 201861.  

Tanto o aumento da frota veicular anual, quanto a evolução da taxa de motorização indicam um 

aumento significativo do número de viagens por veículo motorizado em Quitandinha, principalmente 

o individual. O automóvel abrange 54% da frota de veículos registrada em 2018 e as motocicletas, 20% 

do total. Caminhonetes e utilitários são os que veículos que registraram maior crescimento de 

aquisições no período 2010-2018, chegando a 81%. 

A maior concentração populacional na área rural de Quitandinha, sua ocupação esparsa e a 

baixa densidade habitacional são aspectos que contribuem para a alta motorização. No entanto, a 

renda média per capita pouco expressiva também indica a dependência da população de outros modos 

de transporte mais acessíveis economicamente, como o transporte público coletivo, a caminhada ou 

a bicicleta. 

 
  

                                                           

 

61 É importante indicar que os dados correspondem apenas aos veículos registrados no Município, não necessariamente os 
veículos que circulam diariamente no sistema de vias de Quitandinha. 
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5.1. Pesquisas de Mobilidade 

Conforme previsto pelo Plano de Trabalho (Produto 01), as pesquisas e levantamentos de campo 

de mobilidade foram realizados entre janeiro e abril de 2018, segundo o seguinte planejamento: 

� Inventário físico do sistema de circulação viária: análise, coleta em campo e registro de 

informações acerca da situação física atual, capacidade viária e características gerais da 

infraestrutura dos principais trechos que compõe a hierarquia vigente (vias estruturais 

e coletoras) definidas pela Lei Nº 701/2007 - Sistema Viário Municipal (revista em 2009). 

Realizado entre fevereiro e março de 2018; 

� Pesquisa de contagem volumétrica de tráfego: levantamento e registro de dados 

quanto à quantidade, sentidos e composição do fluxo veicular em interseções viárias 

críticas do sistema de circulação de Quitandinha, através do uso de gravações das 

câmeras de monitoramento de tráfego. Realizada entre fevereiro e março de 2018; 

� Pesquisa de transportes e mobilidade em Quitandinha: distribuição de questionários 

impressos para compilação de dados de amostra representativa da população de 

Quitandinha, visando a coleta de dados acerca dos principais meios de transporte 

utilizados pela população, seus deslocamentos diários e sua satisfação com relação aos 

modos, serviços e infraestrutura disponíveis no município. Disponibilizada em 

estabelecimentos de ensino público de março a abril de 2018. 

 

5.1.1. Inventário Físico 

O inventário físico refere-se ao levantamento das condições da infraestrutura quanto à 

circulação para o tráfego em geral, pedestres, transporte coletivo, transporte de cargas e os sistemas 

de controle e sinalização de tráfego. Os levantamentos de campo objetivaram localizar as principais 

condicionantes, potencialidades e deficiências no meio físico, sendo fundamental para a elaboração e 

embasamento de ações, projetos e programas que constituirão o Plano de Mobilidade Municipal.  

As vias inventariadas foram as seguintes: as vias estruturais - Av. Eleutério Fernandes de 

Andrade, Rua Germano Czek e Rua José de Sá Ribas (incluso seu prolongamento no bairro da Campina); 

e as 5 vias coletoras: Rua do Expedicionário, Rua Aníbal Paolini, Rua Pedro Zolner, Trav. Marinho de 

Almeida Prado e Rua Sete62. 

De forma a otimizar a logística dos inventários, todos os levantamentos in loco, incluindo vias 

estruturais e coletoras, foram realizados de forma conjunta, através do preenchimento de formulários 

com diagramas e mapas dos trechos a serem estudados (Anexo II). Nestes formulários, aspectos como 

a situação das vias e das calçadas, bem como a presença e a situação do mobiliário urbano, foram 

classificados conforme os padrões encontrados em Quitandinha. 

 

                                                           

 

62  Essa via faz parte da Campina, região na qual outras vias urbanas também estão igualmente sem identificação. 
Considerando essa situação, o presente estudo já propõe o aproveitamento da revisão do Plano Diretor para que o poder 
público municipal decrete, junto à comunidade local, o nome das vias desse bairro urbano. 
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Figura 62: Critérios para qualificação do estado de conservação. 
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Fonte: Plano de Mobilidade de Araucária (2017) - Adaptado pela FUNPAR (2018). 

 

Resultados do Inventário Físico 

Considerando os parâmetros gerais do sistema viário de Quitandinha, pode-se indicar que a 

condição dos itens avaliados pelo levantamento físico está em situação regular (Quadros 17 e 18).  

Dentre as 9 vias levantadas, que correspondem a 10,57km de extensão e representam 13,5% do 

total de vias urbanas no município, a largura da caixa viária mostrou-se variável, com estreitamentos, 

incompatível com a largura estipulada pela legislação na maioria dos trechos viários. Quanto às 

larguras das faixas de rolamento, a Rua Germano Czek, Trav. Marinho de Almeida Prado, Rua Pedro 

Zolner e a Rua Aníbal Paolini apresentam largura de via constante em todo o seu comprimento.  

Os indicadores de declividade das vias demonstraram-se baixos, considerando seu trecho de via 

inteiro. Com valor de inclinação média acima de 4%, destaca-se a Rua do Expedicionário, seguida da 

Rua José de Sá Ribas e da Rua Germano Czek. Cabe indicar que as ruas principais, componentes do 

inventário, são justamente as vias adequadas sob o ponto de vista da inclinação e adequabilidade à 

circulação veicular e pedonal, diferentemente de outras vias mais externas à malha urbana, como a 

Rua Brasil, que possui trechos chegando à inclinação máxima de 23,5% - superior à recomendada por 

normas técnicas. 

A maioria das vias coletoras e estruturais possuem pavimento asfáltico. Quanto aos demais 

tipos de pavimentação, a fresa asfáltica se faz presente em 29% da Rua Germano Czek, o bloco de 

concreto em 10% da Rua do Expedicionário e o leito natural, em 10% da Rua Pedro Zolner e 43% da 
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Rua do Expedicionário. Os locais que possuem rede de drenagem coincidem com as vias pavimentadas 

em asfalto.  

Sobre o sentido das vias, em sua totalidade, são 2 pistas sendo 1 faixa de rolamento por sentido. 

Em locais onde a faixa de rolamento dispõe de mais de 4m de largura, há vagas de estacionamento de 

veículos - exceto quando a rua possui meio-fio pintado com faixa amarela, representando a linha de 

indicação de proibição de estacionamento e/ou parada (LPP). Assim, a grande maioria dos tipos de 

estacionamento da cidade são paralelos ao meio-fio. O estacionamento de 45º encontra-se presente 

na Av. Eleutério Fernandes de Andrade, na Rua José de Sá Ribas e na Rua Aníbal Paolini. 

A largura das calçadas é variável em toda a cidade e o tamanho independe da classificação no 

sistema viário, ou seja, há calçadas com 2m de largura em vias estruturais, coletoras e também nas 

vias locais. A região da cidade mais crítica com relação ao calçamento é o bairro da Campina onde, no 

prolongamento da Rua José de Sá Ribas e na Rua Sete, os passeios são estreitos e há locais que não 

têm calçada, ou seja, a testada do lote vai até a faixa de rolamento.  

Pode-se dizer que as calçadas possuem um padrão de pavimentação, pois o bloco de concreto 

(no geral, duas lajotas quadradas de 45cm cada) está presente na totalidade dos passeios das vias da 

área central. Encontra-se também, em menor cobertura, o concreto alisado e pavimento asfáltico no 

passeio. Em trechos da Rua Germano Czek, Rua José de Sá Ribas, Rua Aníbal Paolini e Rua Sete, não 

consta pavimentação de passeios. 

Em relação às guias rebaixadas para pessoas com mobilidade reduzida63, a situação constatada, 

na maior parte dos trechos viários, está entre regular e ruim. Os principais agravantes são o mau estado 

de conservação, como a pavimentação quebrada e a pintura desgastada; a descontinuidade do 

passeio; e a presença de obstáculos, como degraus e buracos.  

No tocante aos mobiliários urbanos verificou-se que há pouquíssimas lixeiras públicas na 

cidade, sendo que as existes - em frente à sede da Prefeitura e na Av. Eleutério Fernandes de Andrade 

- não possuem um padrão oficial. As demais lixeiras existentes nas calçadas são residenciais. Com 

relação aos pontos de parada do transporte público, estes localizam-se, na maior parte, nas vias 

estruturais e os pontos de táxi da cidade, são apenas 2, nas proximidades da rotatória. 

Poucas ruas na cidade possuem arborização planejada64. Apenas a Rua José de Sá Ribas possui 

em seus canteiros centrais a plantação de palmeiras. Pode ser observada também a presença de 

arborização em vias coletoras e locais. 

As pontes desempenham uma importante função de ligação entre os bairros, devido à presença 

dos cursos d’água interceptando a cidade. Nas vias estruturais e coletoras inventariadas existem 5 

pontes que se encontram em situações variáveis de uso e conservação, cuja análise consta no Capítulo 

5.2. Enfim, demais abordagens quanto às características e situação dos sistemas de circulação são 

tratadas nos Capítulos 5.2 e 5.3. A seguir, o quadro “Levantamento Físico das Vias Estruturais e 

Coletoras”, apresenta a síntese da relação dos aspectos analisados para cada rua.  

                                                           

 

63  Pessoa com mobilidade reduzida: pessoas que apresenta condição, temporária ou permanente, de limitação de sua 
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo - pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante, entre outros (ABNT 
NBR 9050:2004). 
64 Conforme Ministério Público (MP/PR), todos os municípios do Paraná necessitam elaborar o Plano de Arborização. 
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Quadro 17: Levantamento Físico das Vias Estruturais e Coletoras: Características e Faixas de Rolamento. 

Cód. Nome da via Hierarquia Trecho da via 
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B
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 d

e
 

C
o

n
cr

e
to

 

Le
it

o
 

N
at

u
ra
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1 R. Germano Czek 
Via 

Estrutural 

Av. Eleutério Fernandes 

de Andrade 
PR-511 1.150 15 - 16,5 20 8 71% 29% - - 2 2 

1,2% |   

- 4,5% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio 

2 
Av. Eleutério 
Fernandes de Andrade 

Via 

Estrutural 
Estrada do Turvo BR-116 2.760 12 - 20 20 7,5 - 12 100% - - - 2 2 

2,0% |   

- 2,0% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio / Em 

45° 

3 Rua José de Sá Ribas  
Via 

Estrutural 

Av. Eleutério Fernandes 

de Andrade 
BR-116 1.600 16,5 20 6 - 12,5 100% - - - 2 2 

4,9% |   

- 4,02% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio / Em 

45° 

4 
Prolongamento da 
Rua José de Sá Ribas  

Via 

Estrutural 
BR-116 Rua Sete 1.670 12,5 - 14 

20 - 25 

(**) 
7 100%   - - 2 2 

1,4% |   

- 2,8% 
Sim - 

5 
Tv. Marinho de 
Almeida Prado 

Via 

Coletora 

Av. Eleutério Fernandes 

de Andrade 

Rua Pedro 

Zolner 
140 12 - 16 16 m 8,5 100% - - - 2 2 0% Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio 

6 Rua Pedro Zolner 
Via 

Coletora 

Tv. Marinho de Almeida 

Prado 

Estrada São 

Gabriel 
1.400 12 - 16 16 6,5 - 7 90% - - 10% 2 2 

2,0% |   

- 2,6% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio 

7 Rua do Expedicionário 
Via 

Coletora 

Av. Eleutério Fernandes 

de Andrade 
PR-511 2.226 5 - 16 16 5 - 9,5 47% - 10% 43% 2 2 

6,4% |   

- 3,1% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio 

8 Rua Aníbal Paolini 
Via 

Coletora 

Av. Eleutério Fernandes 

de Andrade 

Rua José de Sá 

Ribas 
655  14 - 15 16 6,5 100% - - - 2 2 

3,0% |   

- 3,3% 
Sim 

Paralelo 

ao meio 

fio / Em 

45° 

9 Rua Sete 
Via 

Coletora 

Prolongamento da Rua 

José de Sá Ribas  
BR-116 625 11 16 7 - 7,5 100% - - - 2 2 

2,6% |   

- 3,7% 
Sim - 

Elaboração: FUNPAR (2018). NOTA: (*) Google Earth (2018); (**) O Prolongamento da Rua José de Sá Ribas possui dupla classificação na Lei: Via Estrutural (20m) e Via de Penetração Rural (25m).  
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Quadro 18: Levantamento Físico das Vias Estruturais e Coletoras: Calçadas, Equipamentos e Classificação. 

Cód. Nome da via Hierarquia 

Calçada Equipamento Urbano Situação: Classificação (Bom, Regular, Ruim) 

Situação 
Geral 
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1 Rua Germano Czek 
Via 

Estrutural 
3,5 - 5 - - Sim Sim Sim - - - Sim Bom (3) Bom (3) Bom (3) - 

Regular 

(2) 
Ruim (1) 

Regular  
(Total: 12) 

2 
Av. Eleutério Fernandes de 
Andrade 

Via 

Estrutural 
2 - 5 - - Sim - Sim Sim Sim Sim Sim Bom (3) 

Regular 

(2) 
Bom (3) Bom (3) 

Regular 

(2) 
Bom (3) 

Bom 
(Total: 16) 

3 Rua José de Sá Ribas 
Via 

Estrutural 
1,85 - 5 - - Sim Sim - Sim - Sim Sim 

Regular 

(2)  
Ruim (1) 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 
Bom (3) 

Regular 
(Total: 12) 

4 
Prolongamento da Rua José 
de Sá Ribas 

Via 

Estrutural 
0 - 3 - - Sim Sim Sim - - Sim - Bom (3) Ruim (1) Ruim (1) Ruim (1) Ruim (1) - 

Regular 
(Total: 7) 

5 
Tv. Marinho de Almeida 
Prado 

Via 

Coletora 
1,80 - 4 - Sim Sim - - - - - Sim 

Regular 

(2) 
Bom (3) Bom (3) - Ruim (1) 

Regular 

(2) 

Regular 
(Total: 11) 

6 Rua Pedro Zolner 
Via 

Coletora 
2 - 5,30 - - Sim - Sim - - - - 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 
Ruim (1) - Ruim (1) - 

Ruim 
(Total: 6) 

7 Rua do Expedicionário 
Via 

Coletora 
1,5 - 4 Sim - Sim - Sim - - - Sim Bom (3) 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 
- Ruim (1) Ruim (1) 

Regular 
(Total: 9) 

8 Rua Aníbal Paolini 
Via 

Coletora 
3,80 - - Sim Sim - - - Sim - 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 

Regular 

(2) 
Bom (3) Ruim (1) - 

Regular 
(Total: 10) 

9 Rua Sete 
Via 

Coletora 
0 - 2 - - Sim - Sim - - - - Bom (3)  Ruim (1) Ruim (1) - Ruim (1) - 

Ruim 
(Total: 6) 

Elaboração: FUNPAR (2018). NOTA: (*) A situação geral das vias classifica-as conforme a situação de cada elemento analisado em campo, sendo a pontuação final de 0-6: Situação Ruim; 7-12: Situação 

Regular; e 13-18: Situação Boa. 
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5.1.2. Contagem Volumétrica de Tráfego 

As contagens volumétricas, por sua vez, fazem parte das pesquisas de engenharia de tráfego, 

necessárias para os Planos de Mobilidade. Destinam-se ao levantamento da quantidade, do sentido e 

da composição do fluxo de veículos que passam numa interseção ou eixo viário crítico, durante 

determinado período. Tais levantamentos servem para a identificação do volume veicular e do horário 

de pico do tráfego, além de determinar a variação do volume durante esse período de pico, a fim de 

analisar possíveis alternativas para a melhoria da fluidez do trânsito, como, por exemplo: o 

aperfeiçoamento da circulação, dimensionamento do pavimento, projetos de canalização do tráfego, 

sinalização para diminuição de conflitos, como congestionamentos e acidentes, entre outros. 

Para o procedimento da pesquisa de contagem volumétrica foram adotadas as orientações do 

Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006). Pelo fato de Quitandinha dispor de um sistema de 

monitoramento por câmeras, instaladas em cruzamentos críticos da cidade e em seus acessos, foi 

dispensada a necessidade de pesquisadores in loco, uma vez que a equipe de consultoria obteve acesso 

às gravações em vídeo. Foi determinado, junto das autoridades locais, a realização de contagens em 6 

interseções viárias, abrangendo os acessos mais importantes às zonas urbana e rural e os cruzamentos 

críticos em área urbana, conforme quadro e figura a seguir.  

Quadro 18: Pontos de contagem por câmeras de monitoramento. 

Ponto de Contagem Cruzamento / Eixo Viário Correspondente 

1 ACESSO CAMPINA BR-116 Prolongamento da Rua José de Sá Ribas 

2 ACESSO AV. E. FERNANDES DE ANDRADE Av. E. Fernandes de Andrade 

3 ACESSO R. JOSÉ DE SÁ RIBAS Rua José de Sá Ribas  

4 ACESSO PANGARÉ Estrada do Pangaré  

5 PONTE PEDRO ZOLNER Rua Pedro Zolner Travessa Marinho de Almeida Prado 

6 ROTATÓRIA CENTRAL Av. E. Fernandes de Andrade Rua José de Sá Ribas 

Figura 63: Localização das câmeras de monitoramento.  

 
Elaboração: FUNPAR (2018).  
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As contagens volumétricas foram realizadas entre a última semana de fevereiro e primeira 

semana de março, em dias úteis análogos ao período de maior movimentação sazonal da população 

rural em área urbana, para uso dos estabelecimentos de serviços e comércio disponíveis na sede.  

Foi estipulado período de contagem seguido das 7h00 às 19h00, a fim de identificar o horário 

de pico do tráfego. Para isso, foram preparadas fichas para a coleta de dados e planilhas com as 

contagens detalhadas, permitindo a classificação quanto ao tipo de veículo, por faixas, por períodos e 

por conversão. Estes dados resultaram em fluxogramas de tráfego de cada interseção e planilhas de 

análise dos volumes de carregamento, como Volumes Médios Diários (VMD), apresentados a seguir e 

no Capítulo 5.2. 

 

Resultados da Pesquisa de Contagens Volumétricas de Veículo 

As filmagens dos locais escolhidos foram analisadas e tabuladas com a identificação da 

quantidade de automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas e bicicletas que passaram por cada um 

dos fluxos dos cruzamentos ou eixos viários em determinada faixa de tempo.  

Diante disso, como produto final, foram obtidos os fluxogramas de tráfego de cada interseção, 

adaptados pelos fatores de equivalências para unidades de carro de passeio (UCP), contando 1 veículo 

para automóvel, 3 para caminhões e ônibus, e 1 veículo para cada 3 motocicletas e cada 3 bicicletas. 

Os dados obtidos da tabulação de cada fluxo pesquisado em UCP, a cada 15 minutos, possibilitou 

a caracterização do total dos fluxos que trafegaram em cada ponto, ao longo do dia. 

A análise dos dados identificou os seguintes horários de picos de circulação de veículos: 

Tabela 25: Horários de pico de circulação de veículos. 

Ponto de Contagem Pico da manhã Pico do Horário de Almoço Pico da tarde 

1 ACESSO CAMPINA 8:15 às 9:15 (142 UCP) 13:15 às 14:15 (167 UCP) 15:30 às 16:30 (163 UCP) 

2 ACESSO AV. E. FERNANDES ANDRADE 8:00 às 9:00 (177 UCP) 13:15 às 14:15 (200 UCP) 17:45 às 18:45 (207 UCP) 

3 ACESSO R. JOSÉ DE SÁ RIBAS 8:45 às 9:45 (110 UCP) 12:30 às 13:30 (151 UCP) 17:15 às 18:15 (125 UCP) 

4 ACESSO PANGARÉ 7:00 às 8:00 (176 UCP) 13:00 às 14:00 (162 UCP) 18:00 às 19:00 (217 UCP) 

5 PONTE PEDRO ZOLNER 7:45 às 8:45 (407 UCP) 13:15 às 14:15 (449 UCP) 16:15 às 17:15 (415 UCP) 

6 ROTATÓRIA CENTRAL 9:45 às 10:45 (848 UCP) 13:00 às 14:00 (988 UCP) 17:00 às 18:00 (954 UCP) 

Elaboração: FUNPAR (2018). 

Nota-se que os horários de pico da manhã e da tarde diferem significativamente, dependendo 

do ponto de contagem, variando entre 7h e 10h45 e entre 15h30 e 18h, respectivamente. Já no horário 

de pico do horário de almoço, o resultado é mais homogêneo, apresentando o pico entre 13h e 14h15.  

Observa-se que os cruzamentos dentro da sede urbana (ponte na Rua Pedro Zolner e rotatória 

central) possuem o maior fluxo de veículos, se comparado com as contagens realizadas nos acessos 

(Campina, Avenida Fernandes de Andrade, Rua José de Sá Ribas e Pangaré). 

A pesquisa de contagem de veículos foi utilizada para a identificação do comportamento da 

circulação. Assim, a análise dos fluxos possibilita uma avaliação das condições da circulação de veículos 

nos cruzamentos e eixos viários, propiciando um estudo mais aprofundado para a melhoria do sistema 
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de circulação viária. Ao longo deste capítulo são apresentados os croquis e tabelas produzidos, com a 

identificação de todos os fluxos para cada ponto, bem como a verificação de suas particularidades. 

 

5.1.3. Pesquisa sobre Transportes 

A pesquisa sobre os transportes e a mobilidade em Quitandinha (modelo no Anexo IV desse 

documento) teve como objetivo conhecer a opinião e a satisfação dos habitantes com relação aos 

modos de transporte, serviços e infraestrutura disponíveis no município. Objetivou identificar 

quantitativamente e qualitativamente os movimentos de deslocamento da população num 

determinado período e local, de forma a envolver todos os modos de transporte - motorizados ou não, 

coletivos, individuais, públicos ou privados. Buscou-se assim, o levantamento amostral da quantidade 

e qualidade das viagens diárias dos residentes em Quitandinha, a demanda por transporte público, 

além da identificação dos caminhos escolhidos e a verificação dos horários de pico e entre picos de 

demanda.  

Foram realizados questionários orientados, distribuídos em formato impresso e afixados nas 

agendas dos alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas urbanas e rurais de 

Quitandinha, de modo a captar a opinião da população (alunos e pais/responsáveis) com relação aos 

serviços e infraestruturas de transporte disponíveis.  

A realização das pesquisas também objetivou a verificação da satisfação dos usuários quanto 

aos serviços de transporte público que lhes são oferecidos. A sua realização é necessária, pois além de 

ser fundamental a participação da sociedade no planejamento da mobilidade, a coleta de dados em 

órgãos públicos e privados não são suficientes para nortear de modo apropriado os processos de 

formulação e implementação das políticas públicas de mobilidade.  

 

Resultados da Pesquisa sobre Transportes em Quitandinha 

Os padrões de deslocamento e a escolha do modo de transporte podem ser influenciados por 

diversos fatores, tais como: renda, idade, nível de escolaridade e motivo da viagem. Logo, a circulação 

de pessoas está ligada a fatores individuais e disponibilidade de serviços, vinculados às condições 

físicas pessoais e do espaço. 

A fim de coletar dados para a caracterização dos padrões de deslocamento e dos modos de 

transporte de Quitandinha, a Pesquisa sobre Mobilidade65 obteve 1.567 respostas, alcançando um 

percentual referente a 9,2% da população66.  

Dos participantes da pesquisa, 70% residem em área rural e 24% em área urbana - percentual 

compatível com a proporção de residentes por localidade de Quitandinha. A maior parte dos 

respondentes residem nas comunidades rurais de Doce Grande e Ribeirão Vermelho e no bairro 

urbano Centro. 

                                                           

 

65 No Anexo III consta o modelo do questionário da pesquisa realizada. 
66 Universo da amostra de 9,2%, erro amostral de 2,4% e grau de confiabilidade de 95%. 
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A partir dos resultados da pesquisa relacionados ao perfil da amostra, nota-se a predominância 

de mulheres (57%), sendo majoritariamente formada por jovens de 10 a 19 anos (46%), seguidos de 

adultos de 30 a 34 anos. Grande parte dos respondentes não possui limitações físicas (881 respostas - 

56%), ao passo que 12 pessoas (0,8%) são idosas, 11 apresentam mobilidade reduzida (0,7%), e outros 

49 respondentes (3,1%) são portadores de alguma outra deficiência.  

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) e a Av. Eleutério Fernandes de Andrade são as principais 

vias utilizadas nos deslocamentos diários, segundo a amostragem da pesquisa. Dos trabalhadores, 

5,3% (83 dos respondentes) deslocam-se diariamente para Curitiba devido ao trabalho, além de outros 

2,6%, que se deslocam pelo mesmo motivo aos municípios de Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Lapa 

e Piên. Das estradas rurais, destacam-se a de Pangaré e a de Água Clara, as quais constituem as 

principais vias utilizadas nos deslocamentos de 9,9% e 8,9% dos respondentes, respectivamente.  

O tempo médio de deslocamento dispendido diariamente entre residência e trabalho e/ou 

estudo, conforme dados obtidos da pesquisa, é de até 20 minutos. Dentre os que dispendem mais de 

1 hora no trajeto típico diário, estão os que residem em Quitandinha nas áreas rurais (como em 

Cerrinho, Lagoa Verde e Pangaré Velho) e que se deslocam à Curitiba. Para as viagens diárias com 

destino em Fazenda Rio Grande, a média é de 40 a 60 minutos e, para Mandirituba, esse tempo cai 

para até 20 minutos para os residentes em comunidades como Mato Branco e Rio da Várzea (próximos 

da divisa municipal). O mesmo panorama ocorre para outras comunidades de Quitandinha que estão 

próximas das divisas de Agudos do Sul e Piên.  

Os horários-pico de movimentação diária, segundo a amostra, são entre as 6h-8h e 11h-13h da 

manhã, seguido dos horários de 13h-17h e 17h-19h.  

Dentre os meios de transporte mais utilizados diariamente, os quitandinhenses optam pelos 

serviços de transporte público escolar67 e coletivo, os quais abrangem 61,7% dos respondentes (723 

escolar e 245 coletivo), seguido dos veículos automotivos particulares (17%, 268 dos participantes) e 

a caminhada (6,6%, correspondente a 103 dos respondentes). Se comparados os resultados da 

pesquisa com a frota veicular (abril de 2018), a índice de motorização (IM) de Quitandinha é 

relativamente baixo: 51,12 veículos para cada grupo de 100 pessoas. Do total da frota, o automóvel 

particular abarca 54% (aumento de 40% entre 2010-2018) e a motocicleta (20% da frota). 

Para o serviço de transporte público, o custo da tarifa é o fator primordial a ser revisto para 

tornar-se mais acessível aos usuários (38,7%). Além disso, o aumento de segurança e a melhoria do 

conforto nos trajetos de ônibus também foram questões consideradas relevantes pelos respondentes, 

com 30,8% e 27,2%, respectivamente. A ampliação da cobertura da rede de transporte público e a 

melhoria da estrutura de pontos da parada obtiveram 23% das indicações cada como prioridades de 

melhoria no sistema. 

Para o serviço de transporte escolar, tanto os participantes da pesquisa residentes em área rural, 

quanto os residentes em área urbana, priorizaram os seguintes fatores para melhoria do serviço 

prestado atualmente em Quitandinha: aumento da segurança, melhoria do conforto e melhoria física 

                                                           

 

67 Os dados relativos ao transporte escolar, perante a caracterização modal municipal, devem ser relativizados nessa análise, 
tendo em vista que a pesquisa foi respondida, principalmente, por alunos da rede pública e respectivos pais/responsáveis. 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

170 

dos pontos de parada. A ampliação da cobertura das linhas também foi significativa, após os fatores 

citados. 

Dos usuários mais frequentes do modo de transporte motorizado privado (automóveis e motos), 

os respondentes da área rural priorizam a melhoria da pavimentação (30%), enquanto os residentes 

urbanos indicam a melhoria da sinalização como prioritária (29%). Na média, ambos os grupos indicam 

a melhoria da infraestrutura do pavimento e o aumento da segurança na circulação veicular como 

fatores importantes para a mobilidade municipal. 

A amostra da pesquisa indicou que 1,4% da população utiliza a bicicleta diariamente. Dentre os 

principais fatores a serem melhorados, os respondentes indicaram: o aumento da segurança nos 

trajetos, a necessidade de construção de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas - inexistentes em 

Quitandinha -, e a melhoria da iluminação pública no trajeto, além da melhoria da pavimentação. 

Para o grupo que mais dispõe do caminhar para os deslocamentos cotidianos, correspondente 

a 6,6% da amostra (103 pessoas), a melhoria da infraestrutura de calçadas e a iluminação pública são 

fatores primordiais para o aumento do conforto e da segurança nos trajetos feitos diariamente.  

 

5.2. Sistemas de Circulação 

O sistema de circulação viária é o espaço público destinado à circulação de pedestres e ciclistas 

(modais ativos) e automóveis, caminhões, ônibus e motos (modos motorizados), caracterizando-se 

como um local de permanente disputa entre seus usuários. Ao sistema viário compete também 

comportar redes de infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia, águas 

pluviais, coleta de lixo e esgotamento sanitário, que, igualmente, nem sempre coexistem sem conflitos. 

Neste cenário, para se alcançar a qualidade de vida nas cidades e para melhorar a eficiência e a 

circulação urbanas, é necessário que se tenha o adequado planejamento, operação e manutenção das 

vias e seus serviços.  

Ações de diminuição de conflitos entre os diferentes usuários contribuem para o avanço e 

promoção da segurança. Assim, para a construção de uma cidade sustentável, o sistema viário precisa 

tratar das diversas características das viagens da população (distâncias, motivos, ritmos individuais), 

tipos de vias (calçadas, ciclovias e ruas) e integração entre os diferentes modos de transporte. 

Pelo fato de Quitandinha ser um município de pequeno porte, a implantação de melhorias no 

sistema viário, para além da expansão da infraestrutura viária, se torna mais simples que em cidades 

de maior porte.  

Observa-se que raramente as cidades se estruturam de forma adequada ao conceito de 

mobilidade, com massivos investimentos apenas à expansão da infraestrutura viária. A velocidade de 

circulação dos veículos também está diretamente relacionada à gravidade dos acidentes: quanto maior 

a velocidade, maior é a probabilidade de ocorrência de acidentes fatais, principalmente com 

pedestres. E, quando o ambiente viário está adequando às condições de segurança, pode-se 

condicionar os usuários a um comportamento mais seguro, reduzindo a ocorrência de acidentes. 

Portanto, para que o Plano de Mobilidade seja eficiente é necessário priorizar o pedestre e o 

transporte coletivo, além de realizar a administração do sistema como um todo, não somente da pista 

de rolamento. Para tanto, o planejamento viário deve estar em concordância com as políticas urbanas, 
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os instrumentos de regulação urbana, as preocupações ambientais e os princípios da acessibilidade 

universal. 

O presente capítulo aborda o tema do sistema viário sob a perspectiva de diferentes modais. 

Para melhor compreensão, as temáticas competentes foram divididas nas escalas municipal e urbana, 

onde serão abordados os seguintes conteúdos de acordo com sua pertinência: 

� classificação funcional e hierarquização das vias: identificação da função que cada tipo 

de via exerce na circulação urbana e rural, considerando os vários modos de transporte; 

� descrição das características viárias, incluindo as dimensões longitudinais e transversais, 

número de faixas por sentido, existência de canteiro central, geometrias e tipo de 

pavimento; 

� descrição das condições de tráfego, no qual compete a segurança, estado de 

conservação da pavimentação, de pontes, assim como da sinalização horizontal e 

vertical das vias e dispositivos de controle de tráfego; 

� levantamento da oferta de vagas de estacionamentos; 

� identificação das rotas do transporte de cargas; 

� contagens de volume de tráfego, de modo a identificar os horários de pico e determinar 

a variação do volume durante o período, a fim de analisar alternativas para melhoria da 

fluidez do trânsito; e 

� projetos de sistema viário previstos ou em andamento.  

 

5.2.1. Sistema Viário Municipal 

O sistema viário municipal de Quitandinha está subdivido em dois grupos, estabelecidos pela Lei 

do Sistema Viário (Nº 701/2007), sendo: grupo I - acessibilidade externa, que corresponde às rodovias 

estaduais e federais, e o grupo II - acessibilidade interna, que correspondente às estradas principais do 

Município, denominadas como “vias de penetração rural”. 

A rodovia federal BR-116 (Rodovia Regis Bittencourt), que intercepta o Município de leste a 

oeste, está sob a vigência do contrato de concessão federal firmado com a Concessionária Autopista 

Planalto Sul S/A, o qual é regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT).  

Caracteriza-se como a principal via de conexão intermunicipal de Quitandinha, interligando aos 

municípios imediatos de Mandirituba e Campo do Tenente, além de ser a principal via de ligação com 

Curitiba. Devido a sua condição na malha municipal - principalmente no trecho da sede urbana -, a BR-

116 representa um entrave para a cidade, gerando conflitos entre o tráfego urbano e o tráfego de 

passagem rodoviária. Em ambos os acessos à cidade, pela BR-116, foram identificados conflitos de 

tráfego, os quais também foram apontados nos eventos e reuniões participativas. 

No acesso à área urbana a partir da BR-116, pela Av. Eleutério Fernandes de Andrade (com 

conexão à rodovia estadual PR-511), há movimentação irregular (conversão à esquerda) de veículos 

provenientes de Rio Negro (sentido Quitandinha). Mesmo com as tachas instaladas no pavimento é 
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comum o desrespeito à sinalização e o local apresenta riscos ao tráfego pela inexistência de redutores 

de velocidade, sendo a quantidade de acidentes veiculares significativos68. 

Com base na Pesquisa de Contagem Volumétrica, no trevo da BR-116 - encontro com a Rua José 

de Sá Ribas -, identificou-se que o acesso ao bairro da Campina necessita de melhorias para a passagem 

de pedestres e ciclistas.  

A pesquisa mostrou que um número significativo de pedestres cruza a rodovia diariamente para 

acessar a área central da sede, correspondendo a média de 155 pessoas/dia, tendo como horário de 

picos entre 8h15-9h15, 13h15-14h15 e 15h30-16h30, havendo a necessidade da instalação de uma 

passarela (ou outro dispositivo) para a travessia segura de pedestres pela BR-116. 

Tabela 26: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso ao bairro da Campina. 

Fluxo 
UCP/veículo 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total 

Fluxo 01 494 12 180 33 23 742 

Fluxo 02 512 15 153 36 29 745 

Elaboração: FUNPAR (2018).  
NOTA: Foram contabilizados 151 pedestres atravessando a BR-116 nos dois fluxos. 

Figura 64: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso ao bairro da Campina. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

A justificativa principal para a construção de um trevo de acesso à sede da BR-116, pela Rua José 

de Sá Ribas, era o fato desta interseção constituir, oficialmente, o principal acesso à sede urbana. No 

entanto, essa indicação não condiz com a realidade verificada pela Pesquisa de Contagens, realizada 

em 2018, a qual registrou um número maior de veículos que acessam a sede pela Av. Fernandes de 

Andrade, representando 35% de veículos a mais que na entrada pela Rua José de Sá Ribas. 

 

                                                           

 

68 Não foi disponibilizado o registro do número de acidentes no cruzamento (acesso urbano pela BR-116), sendo a informação 
baseada em consultas ao Departamento de Polícia, corpo técnico municipal, levantamentos em campo e depoimentos de 
participação da sociedade. Contudo, dados quantitativos são essenciais para embasar a justificativa de projetos de melhoria 
no tráfego nesse acesso.  
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Tabela 27: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso ao bairro da Campina. 

Fluxo 
UCP/veículo 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta (*) Total 

Fluxo 01 (*) 1.497 81 324 39 - 1.941 

Elaboração: FUNPAR (2018).  
NOTA: (*) A câmera instalada no local registra apenas o fluxo de veículos que entram na sede pela BR-116 e que possuam placa de 
identificação de veículo, não sendo possível o registro de bicicletas. 

Figura 65: Contagem Volumétrica de Veículos na entrada pela Avenida Eleutério Fernandes de Andrade. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Tabela 28: Contagem Volumétrica de Veículos na entrada pela Rua José de Sá Ribas. 

Fluxo UCP/veículo Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta (*) Total 

Fluxo 01 (*) 937 105 222 2 - 1.266 

Elaboração: FUNPAR (2018).  
NOTA: (*) A câmera instalada no local registra apenas o fluxo de veículos que entram na sede pela BR-116 e que possuam placa de 
identificação de veículo, não sendo possível o registro de bicicletas. 

Figura 66: Contagem Volumétrica de Veículos na entrada pela Rua José de Sá Ribas. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Outra questão agravante no trecho da BR-116, que corta a sede urbana de Quitandinha, são os 

acessos irregulares existentes para a rodovia. Foram identificados, atualmente, 41 acessos irregulares 

à BR-116, na sede urbana e proximidades (Figura 68). Segundo o Manual de Acesso de Propriedades 
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Marginais a Rodovias Federais (DNIT, 2006), há uma distância mínima a se respeitar entre um acesso 

e outro, dependendo da velocidade orientada.  

Tabela 29: Distância mínima de visibilidade para construção de acesso 

Velocidade diretriz da rodovia (km/h) ≤ 70 80 90 100 110 120 

Distância mínima de visibilidade (m) 200 230 275 315 335 375 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais (DNIT, 2006). 

A rodovia estadual PR-511, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem 

(DER-PR), caracteriza-se também como um importante meio de ligação entre o município de Contenda, 

a sede urbana de Quitandinha e as demais localidades da região norte do Município.  

Em área urbana, a continuidade do eixo da rodovia estadual corresponde à Rua Germano Czek, 

que apresenta um trecho em fresa asfáltica. No entanto, a rodovia estadual não tem pavimento em 

todo a sua extensão até Catanduvas do Sul (em Contenda), como observado nas figuras a seguir. 

Segundo o DER/PR, está previsto um projeto de drenagem primária na via estadual (implantação de 

bueiros) e inclusão de 15cm de revestimento primário na extensão entre Quitandinha e Contenda, a 

ser executado ainda no ano de 2018. 

Figura 67: Rodovia estadual PR-511. 

  
Fonte: FUNPAR (2018). 

Visando a mitigação dos problemas associados às vias da acessibilidade externa, estão sendo 

pleiteados pela Prefeitura Municipal de Quitandinha junto à ANTT (Associação Nacional de Transportes 

Terrestres), 4 obras no Município (Figura 68): 

� (1) Novo trevo na BR-116, no acesso urbano pela Av. Eleutério Fernandes de Andrade: 

essa interseção viária apresenta alto fluxo de veículos de passagem, decorrente da 

conexão com a PR-511 e, por apresentar um índice significativo de acidentes, foi 

solicitado um projeto executivo do trevo e retorno (km 166+900m). Segundo 

informações da ANTT, primeiramente será estudada a possibilidade da implantação de 

dispositivos de segurança e executada a regularização do acesso para, na sequência, ser 

iniciado o desenvolvimento do projeto da rotatória69; 

� (2) Novos radares: há um estudo para implantação de 2 radares de velocidade, sendo 

um no trevo de acesso à localidade do Pangaré (km 168) e o outro no acesso da cidade 

                                                           

 

69 Prefeitura Municipal de Quitandinha. Prefeita conquista recursos em Brasília que passam de R$ 9 milhões. Disponível em: 
<https://www.quitandinha.pr.gov.br/single-post/2017/08/11/Prefeita-conquista-recursos-em-Bras%C3%ADlia-que-passam-
de-R-9-milh%C3%B5es>. Acesso em 23/05/2018. 
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junto à Rua José de Sá Ribas (km 166), com o intuito de diminuir a periculosidade do 

trevo. O acesso à localidade de Pangaré possui baixíssima visibilidade para os veículos 

leves que precisam acessar a rodovia; 

� (3) Estruturação do acesso ao Parque Industrial: há uma solicitação para elaboração de 

estudo e projeto para a estruturação do acesso ao Parque Industrial (km 165+400m); 

� (4) Implantação de trecho da via marginal junto à BR-116: elaboração de projeto 

executivo no trecho em frente ao terreno da CMEI João Santana Pinto (“super creche”), 

entre a Rua José de Sá Ribas e Av. Eleutério Fernandes de Andrade, com extensão 

aproximada de 680 metros70. 

Figura 68: Situação da BR-116. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); ANTT (2018). 

Com relação às estradas municipais, estas desenvolvem um importante papel para o Município 

por serem a forma de deslocamento de 70% da população municipal, além de constituírem o principal 

sistema de escoamento da produção agropecuária - principal fonte de arrecadação de Quitandinha.  

                                                           

 

70 A contrapartida pela execução do trecho pela concessionária é o fechamento dos acessos irregulares à BR-116 pela 
Prefeitura Municipal de Quitandinha. Seria importante negociar a marginal ao longo de toda a extensão do perímetro urbano 
atingida pela BR-116, de ambos os lados. 
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Como dito anteriormente, a Lei Nº 701/2007 classificou 7 estradas como principais no município, 

denominadas como vias de penetração rural. Conforme a lei, o objetivo das vias de penetração rural é 

garantir facilidade de escoamento da produção e acesso aos municípios vizinhos.  

A Lei Nº 701/2007 estipulou para as vias de penetração rural uma caixa de 25m de largura. 

Todavia, essa medida não se adéqua ou corresponde à realidade encontrada em Quitandinha, pois as 

estradas classificadas como tal apresentam dimensão menor que o indicado, sem possibilidade de 

alcançar esse dimensionamento. 

Quadro 19: Vias de Penetração Rural. 

Grupo do Sistema Viário Hierarquia Nome da via71 

Acessibilidade Interna Via de Penetração Rural 

Estrada Sá Ribas 

Estrada São Gabriel 

Estrada Lagoa Verde 

Estrada do Rio do Poço 

Estrada da Roseira 

Estrada do Turvo 

Estrada Cachoeira Knopik 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Lei Nº 701/2007. 

A rede de estradas apresenta poucas alternativas pavimentadas, sendo, geralmente, vias com 

saibro ou cascalho, com condição regular de tráfego e manutenção. O uso de saibro nas vias rurais é 

uma opção pouco viável no município, seja pela escassa disponibilidade do material, ou pela 

distribuição dificultada do mesmo - entre as jazidas e os locais das obras de melhoria viária. Segundo 

técnicos da Prefeitura, seriam necessários novos locais de extração para suprir a demanda municipal. 

A precariedade das vias afeta o custo do transporte na região, demandando maior número de 

manutenção de peças e pneus, além de diminuir a eficiência energética da queima de combustíveis - 

a manutenção das estradas representa a maior demanda de trabalho para o Departamento de Obras, 

sobretudo, após longos períodos de chuva.  

Contudo, uma circunstância positiva é o projeto, em parceria com a Autopista Planalto Sul, de 

uso da fresa asfáltica doada pela concessionária para melhoria das condições de tráfego de vias sem 

pavimentação. A medida, apesar de temporária, é ambientalmente interessante, pois utiliza um 

material que seria descartado pela Autopista. Ademais, o custo para a melhoria viária é muito inferior 

se comparado ao emprego da pavimentação asfáltica. A seleção do município que recebe o material é 

feita via edital de concorrência, no qual são considerados critérios como o de vulnerabilidade social e 

a concentração populacional impactada pelas vias. Atualmente, a previsão de execução de novas vias 

em Quitandinha através do projeto citado depende da disponibilidade do material. 

A condição da pavimentação das estradas foi um dos temas mais abordados nos espaços de 

participação abertos à população. Dentre as demandas levantadas, os moradores destacaram como 

prioritárias as condições de circulação e a infraestrutura das estradas rurais, bem como a manutenção 

periódica.  

                                                           

 

71 Não há um consenso com relação à nomenclatura das estradas municipais, ou seja, não há continuidade ou padronização 
do nome das vias municipais, sendo comum sua mudança de acordo com trecho. 
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Figura 69: Pavimentação de pista única na Estrada do Pangaré. 

 

 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Foi citada, principalmente, a condição da Estrada do Pangaré (Figura 69), cuja pavimentação 

asfáltica (em CBUQ) abrange apenas uma pista de rolamento, causando insegurança no trajeto de 

veículos entre sede e comunidades ao sul. A estrada é palco de acidentes e há necessidade de 

instalação de dispositivos de controle de tráfego e melhoria da sinalização. 

Tabela 30: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso à Pangaré. 

Fluxo UCP/veículo Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total 

Fluxo 01 385 27 105 37 11 565 

Fluxo 02 407 27 102 35 6 577 

Fluxo 03 277 9 63 26 2 377 

Fluxo 04 268 15 60 30 3 376 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
NOTA: Foram contabilizados 54 pedestres atravessando o cruzamento. 

Figura 70: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso à Pangaré. 

 
Fonte: FUNPAR (2018).  
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A sinalização de trânsito informa sobre a forma adequada de utilização das vias e deve ser de 

fácil compreensão, em atendimento à norma federal (Código de Trânsito Brasileiro)72. Em Quitandinha, 

as estradas principais carecem de sinalização, sobretudo quanto à quilometragem (sinalização 

vertical), dificultando a localização de transeuntes e moradores. 

O transporte rodoviário de cargas é um modal fundamental para a economia de Quitandinha, 

que é predominantemente agrícola e cuja produção está dispersa em toda a extensão rural do 

município. A identificação da logística de rotas, volume de produção, sazonalidade e características 

específicas atreladas ao transporte de insumos requerem cuidados especiais, sendo indispensáveis 

para a elaboração das ações do Plano de Mobilidade, visando a detecção das principais estradas e 

períodos de deslocamento e a orientação de esforços de maior manutenção. Compete frisar que 

estradas em boas condições de uso impactam na economia do município, uma vez que os agricultores, 

além de economizar na manutenção dos veículos, podem transportar cargas mais pesadas. 

Em Quitandinha, as principais estradas utilizadas pelo transporte de cargas são: BR-116, PR-511, 

e as estradas principais e de classificação 01 (identificadas no Mapa ao final desse capítulo).  

As pontes localizadas na área rural encontram-se, em geral, em condições regulares de uso, 

enquanto as localizadas nas divisas municipais estão em piores condições, visto que os municípios não 

assumem a corresponsabilidade por sua manutenção. Esse impasse prejudica consideravelmente os 

moradores e usuários das regiões de fronteira de Quitandinha.  

A ponte existente na divisa com o município da Lapa, por exemplo, está em péssimo estado de 

conservação, sendo quase impossibilitada a travessia em segurança pelo Arroio Água do Gaspar, 

próximo da comunidade de Barro Branco. Há ainda, segundo técnicos da Prefeitura, a previsão de 

construção de uma nova ponte na divisa com Agudos do Sul, sobre o Rio Taboão. 

Há previsão futura de melhorias viárias com fresa asfáltica de parte das vias de Lagoa Verde, 

devido à concentração populacional relevante na comunidade e à circulação de linhas de transporte 

público municipal e metropolitano. Atualmente, está em levantamento a área para elaboração da 

proposta de projeto vinculado à Autopista. 

Recentemente, a administração municipal angariou recursos para a provisão de infraestrutura 

de mobilidade no município pelo Departamento de Obras, dentre as ações possibilitadas, cabe citar: 

� aquisição de patrola e retroescavadeira para melhoria das estradas rurais; 

� provisão de pavimentação urbana; 

� aquisição da patrulha agrícola mecanizada; 

� pavimentação asfáltica para o setor agrícola; 

� ampliação das redes de água nas comunidades rurais; 

� aquisição de uma van para o transporte de pacientes.  

                                                           

 

72 Há 4 subsistemas de sinalização viária: (1) sinalização vertical, que são placas (diversos tamanhos) instaladas em postes ou 
colunas ao lado das pistas ou sobre elas, transmitindo mensagens de caráter permanente ou variável; (2) sinalização 
horizontal, que utiliza linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias, combinando 
padrões de traçado (linhas contínuas, tracejadas ou seccionadas) e de cores; (3) sinalização semafórica, sistema de luzes 
acionadas alternada ou intermitentemente para regulamentação ou advertência aos condutores; (4) dispositivos e sinalização 
auxiliares, que são elementos utilizados para aumentar a visibilidade da sinalização ou de obstáculos na via que representem 
perigo potencial, alertando os condutores para ter maior atenção (cones, triângulos e entre outros objetos). 
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Mapa 12: Hierarquia Viária Municipal. 
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5.2.2. Sistema Viário Urbano 

O sistema viário urbano de Quitandinha, caracterizado por permitir trocas internas na sede, 

pertence ao Grupo III (de mobilidade), segundo a Lei Nº 701/2007, classificado entre vias estruturais, 

coletoras e locais, no qual as:  

� vias estruturais possuem relação direta com a BR-116 através de interseções com a 

mesma e são consideradas vias principais de mobilidade interna;  

� vias coletoras conectam as vias locais e estruturais e;  

� vias locais são utilizadas para atividades relativas a deslocamento de pedestres, 

transporte coletivo ou pequenos deslocamentos e correspondem às demais vias 

existentes na área urbana. 

Conforme art. 9, da referida Lei, são classificadas 3 vias como estruturais: Rua Germano Czek, 

Av. Eleutério Fernandes de Andrade e Rua José de Sá Ribas e seu prolongamento (sentido sul-norte) 

até seu encontro com a BR-116; e 5 vias como coletoras: Trav. Marinho de Almeida Prado - início da 

Rua Pedro Zolner, Rua Pedro Zolner, Rua do Expedicionário e Rua Aníbal Paolini - todas inventariadas 

em campo (Capítulo 5.1.1). 

Figura 71: Hierarquia Viária Urbana (Lei Municipal Nº 701/2007). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2007) - Elaborado pela FUNPAR (2018). 
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A malha viária urbana diversifica-se em configurações ortogonais e não ortogonais, conforme os 

loteamentos foram implantados desde a década de 1960. Na porção norte da sede (margem norte da 

BR-116), as vias estão, em sua maioria, implantadas em malha ortogonal, algumas próximas a córregos 

e com declividades acentuadas, em função da conformação da topografia da região. Já no bairro da 

Campina, porção sul da sede e ao sul da BR-116, as ruas apresentam um traçado espontâneo e sem 

planejamento, derivadas das estradas rurais, configurando-se numa malha urbana não ortogonal e 

desordenada, com caixa viárias chegando a 7m, dificultando a circulação veicular, de ônibus, de 

serviços públicos de coleta de lixo e a construção de calçadas, por vezes inexistentes.  

Dentre as ruas inventariadas em campo (vias coletoras e estruturais), suas larguras apresentam 

variações em diferentes trechos e a dimensão real não condiz com a indicada na legislação. Em evento 

na Câmara de Vereadores foi levantada a necessidade de alargamento da Rua José de Sá Ribas, via 

estrutural com previsão de caixa de 20m que, atualmente, possui 16,50m de largura; e o 

prolongamento da Rua José de Sá Ribas, via de penetração rural com previsão de caixa de 25m e, no 

momento, possui entre 11 e 14m de largura. 

Apesar da largura das vias não ser compatível com a preconizada em Lei, pode-se dizer que a 

classificação do sistema viário, indicada pela Lei Nº 701/2017, no geral, está de acordo com sua função 

na prática.  

As vias classificadas exercem e correspondem aos objetivos estipulados em Lei, apresentando 

coerência quanto ao uso e ocupação do solo atuais. No entanto, questiona-se, por parte de moradores 

da região, a classificação da Rua Pedro Zolner como via coletora, alegando que a via é de função 

principal, sendo a única ligação da cidade ao terreno do novo Centro de Eventos, previsto à oeste da 

cidade. Outra via que necessita de revisão quanto sua classificação hierárquica é o prolongamento da 

Rua José de Sá Ribas, denominada como Estrada Sá Ribas na lei vigente, sendo que a via já compõe o 

sistema viário integrante do perímetro urbano. 

Em relação à infraestrutura viária, no que diz respeito à pavimentação, a sede urbana apresenta 

vias com pavimento asfáltico e blocos de concreto, representando 40,1% e 1,4% da cobertura da malha 

urbana, respectivamente. Quanto à situação da pavimentação existente, há variações conforme os 

bairros, entre condições boas, regulares e ruins de conservação, como pode ser observado na figura a 

seguir e mapa ao final do capítulo.  

As vias em condições regulares e ruins de pavimentação são eventualmente utilizadas por linhas 

do transporte público coletivo e pelo transporte de cargas. As vias que possuem sistema de drenagem 

coincidem com as vias onde há pavimentação asfáltica. 
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Figura 72: Situação da pavimentação nas vias urbanas: Rua Evaldo José Sowinksi, Rua José de Sá Ribas, Rua 

Paraná e Rua Germano Krama. 

 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

No início de 2018 foi concluída a pavimentação das vias do bairro Vila Prado e há outros bairros 

e vias urbanas com projetos previstos pela Prefeitura, como as obras de pavimentação licitadas pelo 

Paranacidade, obras em trechos da Rua Padre Francisco e Rua XV de Novembro - previsto para 6 

meses, com início ainda no primeiro semestre de 2018. Conforme prioridade relacionada à 

concentração populacional, por exemplo, e à disponibilidade de recursos, o Departamento de Obras 

direciona os projetos necessários ao Departamento de Engenharia, para sua elaboração. 

No que concerne às pontes dentro do perímetro urbano, dentre as 5 pontes existentes, destaca-

se para melhoria da ponte entre a Rua Pedro Zolner e a Trav. Marinho de Almeida Prado, que não 

possui calçada, fazendo com que os pedestres circulem na faixa de rolamento. Além dessa, a ponte 

existente na Rua Germano Czek que, além de não possuir guarda-corpo como proteção, a calçada 

existente é estreita e não há pavimentação ou sinalização. Ambas as pontes citadas colocam a 

segurança dos transeuntes em perigo, sobretudo de noite, com a iluminação reduzida.  
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Figura 73: Condição das pontes na Rua Pedro Zolner/Trav. Marinho de Almeida Prado e Rua Germano Czek. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Cabe mencionar que a ponte entre a Rua Pedro Zolner e Travessa Marinho de A. Prado já possui 

projeto elaborado. Com previsão de largura total de 12m, sendo 1,45m de largura do passeio em 

ambos os lados, duas pistas de rolamento com 4m de largura de cada lado, barreira de proteção de 

0,40m entre passeio e pista carroçável com guarda corpo de 0,15m. No entanto, ressalta-se a 

importância de se considerar no projeto a inclusão de uma faixa de ciclovia na ponte e, 

consequentemente, nas ruas que ela conecta, devido à presença de ciclistas que trafegam pela ponte, 

como mostra a figura a seguir. 

Tabela 31: Contagem Volumétrica de Veículos na Ponte da Rua Pedro Zolner. 

Fluxo UCP/veículo Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total 

Fluxo 01 1.807 63 294 86 51 2.301 

Fluxo 02 1.780 63 270 83 55 2.251 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
NOTA: Foram contabilizados 1.808 pedestres atravessando o cruzamento. 

Figura 74: Contagem Volumétrica de Veículos no acesso à Pangaré. 

 
Fonte: FUNPAR (2018).  

Outra característica presente nas vias urbanas de Quitandinha são os canteiros centrais. As duas 

principais vias de acesso à cidade pela BR-116 apresentam canteiro central, com aproximadamente 
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1.350m de extensão na Av. Eleutério Fernandes de Andrade e 350m na Rua José de Sá Ribas. Além de 

trazer segurança à travessia de pedestres e servir de apoio à infraestrutura de implantação de postes 

de iluminação, as ruas da cidade com canteiro distinguem-se das demais pelo tratamento paisagístico 

diferenciado, com plantio de palmeiras em partes de sua extensão. 

Quanto à sinalização viária urbana, Quitandinha apresenta um panorama inadequado, sendo 

este um tema recorrente nos eventos de participação da sociedade, como questão a ser melhorada. A 

sinalização horizontal em diversas vias é inexistente ou não está de acordo com os parâmetros do 

DNIT.  

Um exemplo de inadequação é o padrão de linha de indicação de proibição de estacionamento 

e/ou parada (LPP) utilizado pela Prefeitura que, ao invés do asfalto estar pintado com uma faixa 

amarela, a pintura foi feita no meio fio. O aspecto positivo dessa medida é que a pintura dura mais, 

com retoque necessário para além de 5 anos - média de duração da sinalização horizontal em 

pavimento asfáltico.  

Com relação à sinalização vertical, vários pontos da cidade carecem de placas indicativas. Na 

Rua José de Sá Ribas, por exemplo, no trecho entre a Rua Padre Francisco e a Rua Monsenhor José, 

falta uma placa indicando a presença de lombada em um dos sentidos da via.  

Figura 75: Falta de Sinalização vertical e horizontal para a lombada presente na Rua José de Sá Ribas. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

A sede urbana possui dois tipos de dispositivos de controle de tráfego: lombadas e a rotatória 

central. As lombadas são construídas no município pelo Departamento de Obras conforme a demanda, 

sendo avaliados a "periculosidade da via" e o índice de acidentes. Quantos às lombadas existentes, 

algumas encontram-se com a sinalização, horizontal e vertical, precárias (Figura 74).  

A rotatória central, entre a Av. Eleutério Fernandes Andrade e a Rua José de Sá Ribas, apresenta 

boas condições de sinalização, a partir da qual porem ser realizados 12 tipos de conversões. De acordo 

com a Pesquisa de Contagens Volumétricas, o volume veicular da rotatória em dias úteis retratou 9.920 

UCP, sendo 80,4% de automóveis, 4,35% de ônibus, 11,22% de caminhões e 3,96% motocicletas, 

caracterizando o cruzamento como o mais movimentado do Município. 
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Figura 76: Contagem Volumétrica na Rotatória central. 

Fluxo 
UCP/veículo 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta 
Total por 

Conversão 
Total por 
Origem 

Fluxo 01 1837 48 342 85 48 2.360 

3.996 
Fluxo 02 18 72 3 0 7 100 

Fluxo 03 1.086 48 108 52 10 1.304 

Fluxo 04 214 0 12 6 0 232 

Fluxo 05 240 0 12 20 9 281 
604 

Fluxo 06 299 0 6 18 0 323 

Fluxo 07 328 0 36 23 6 393 

3.266 Fluxo 08 1.986 153 342 86 42 2609 

Fluxo 09 204 0 45 15 0 264 

Fluxo 10 1.276 102 123 63 30 1.594 

2.214 Fluxo 11 427 15 78 25 8 553 

Fluxo 12 61 0 6 0 0 67 

Total 7.976 438 1.113 393 160 10.080 10.080 

Elaboração: FUNPAR (2018). 

Figura 77: Contagem Volumétrica de Veículos na Rotatória Central. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Para auxiliar na fiscalização do trânsito e demais ocorrências, foram implantadas as câmeras de 

monitoramento em Quitandinha, citadas anteriormente, que também auxiliam na segurança pública, 

sendo 5 instaladas em área urbana73. As câmeras, instaladas em cruzamentos críticos, têm sistema de 

transmissão via rádio. No bairro do Campina há um projeto para instalação de mais câmeras, nas áreas 

com maior quantidade de registros de ocorrências. O Município não possui sinalização semafórica. 

Em Quitandinha foram registrados 27 acidentes de trânsito em 2015, desconsiderando as 

ocorrências nas rodovias federal e estadual, representando uma queda de 10% se comparado ao ano 

anterior.  

Gráfico 8: Total de acidentes de trânsito nas vias municipais de Quitandinha (2013-2015). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: DETRAN/PR (2016). 
NOTA: Não foram incluídos os acidentes ocorridos nas rodovias federal e estaduais em Quitandinha. 

Outro considerável instrumento de gestão do tráfego é a política de vagas públicas de 

estacionamento. A Lei Nº 12.587/2012 orienta a elaboração de uma política de estacionamento que 

objetive o desestímulo ao uso do automóvel individual e o estímulo ao transporte coletivo, sobretudo 

nas áreas centrais urbanas. Em Quitandinha, há locais nos quais as vagas de estacionamento, em frente 

aos estabelecimentos de comércio e serviços, estão inadequadas como, por exemplo, em frente ao 

Maxxi Supermercado (Figura 77), onde os carros avançam sobre a faixa de passeio - espaço destinado 

à circulação de pedestres. 

                                                           

 

73 As câmeras de monitoramento presentes em área urbana têm visão noturna, controle de vídeo 24 horas, sendo que 3 
possuem visão de 360 graus, com raio de abrangência de 1km (com foco) e 2km (sem foco), e outras 2 câmeras são direcionais 
e com contagem inteligente. 
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Figura 78: Vagas de estacionamento em frente ao Maxxi Supermercado. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Nos eventos comunitários e na Pesquisa sobre mobilidade foi indicada a falta de vagas de 

estacionamento nas vias, sobretudo, para atender a demanda advinda do aumento sazonal de pessoas 

na sede urbana, em dias de eventos e entre os dias de final e de início do mês, bem como a necessidade 

de estacionamento rotativo em sede urbana.  

Na Av. Eleutério Fernandes Andrade, via que costuma concentrar o maior número de veículos 

estacionados, não há delimitação de vagas regulamentadas. Ademais, apesar do Município possuir 

uma legislação que regulamenta e localiza as vagas de estacionamento exclusivos para portadores de 

necessidades e idosos, Decreto Nº 961/2016, na prática, não há delimitação das referidas vagas. 

Figura 79: Vagas de Estacionamento na Sede Urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Na área urbana, não existe rota exclusiva para o tráfego de veículos pesados e de cargas ou 

estacionamento regulamentado para carga e descarga. As principais vias utilizadas para a circulação 

de veículos pesados na cidade são:  Av. Eleutério Fernandes de Andrade, Rua Germano Czek, Rua José 

de Sá Ribas (e seu prolongamento no bairro da Campina), e a Rua do Expedicionário. Os veículos de 

porte que transportam cargas, em sua maioria, ocupam grandes parcelas do espaço viário, podendo 

comprometer a fluidez do trânsito e a segurança dos demais modos de transporte. Cabe ainda citar a 

possibilidade de danos ao pavimento caso esse não tenha sido previsto para comportar tal demanda 

de circulação.  

Com objetivo de reduzir os conflitos da circulação de transporte de cargas no meio urbano, a Lei 

Nº 12.587/2012 prevê o controle do uso e da operação da infraestrutura viária destinada à circulação 

e à operação do transporte de cargas. É permitido o estabelecimento de prioridades ou restrições ao 

transporte de carga em determinadas vias e horários que apresentam o maior número de veículos em 

circulação, diminuindo o impacto e otimizando a eficiência do sistema viário. A adoção de medidas de 

controle e restrições deste tipo, incluindo de onde podem estacionar, além de diminuírem o impacto 

na infraestrutura e segurança viárias, promovem o abastecimento da cidade de forma programada e 

possibilitam a realização de entregas com menor desgaste ao transportador. 

Figura 80: Obras de melhoria previstos para o sistema viário urbano. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 

De modo geral, a circulação viária na área urbana não tem apresentado problemas significativos. 

A condição dos passeios (quando existentes), a sinalização viária (sobretudo a horizontal), e a falta de 

sinalização e de estacionamentos regulamentados configuram-se como as questões mais críticas das 

vias urbanas de Quitandinha. Assim, cabe destacar que o impacto na qualidade de vida da população 

vai além de aspectos funcionais, como a velocidade e a função da via, pois engloba também outros 

atributos a serem considerados nas propostas e ações do Plano de Mobilidade.   
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Mapa 13: Síntese do Sistema de Circulação Viária Urbana. 

 

  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

190 

5.3. Acessibilidade e Modais Ativos 

Os modais ativos (ou modos não motorizados de transporte) são caracterizados, principalmente, 

pelo deslocamento de pedestres e ciclistas, em calçadas e ciclorrotas, respectivamente.  

A Lei Federal Nº 12.587/2012 (PNMU) prioriza o transporte não motorizado sobre o transporte 

individual motorizado, ou seja, independentemente do tamanho da cidade essa obrigatoriedade deve 

estar garantida nos Planos de Mobilidade. 

Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), em 2012, as viagens a pé e em 

bicicleta corresponderam ao maior número de descolamentos (40,2%) dos municípios brasileiros com 

população superior a 60 mil habitantes. Em cidades menores de 60 mil, onde o serviço municipal de 

ônibus é geralmente deficiente, esse padrão de deslocamento é ainda maior (Ministério das Cidades, 

2015).  

O Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (Portugal, 2011) defende que 

o modo a pé é ideal para distâncias de até 1km e a bicicleta para deslocamentos de até 4km. 

Pessoas com restrição de mobilidade ou condições espaciais, em consequência da idade, estado 

de saúde, estatura ou outras condicionantes, apresentam necessidades especiais para realizar seus 

deslocamentos, de receber informações, entrar nos veículos ou transitar pelos espaços públicos. 

O planejamento da mobilidade e os investimentos em infraestrutura urbana para a circulação 

dos usuários deve priorizar as necessidades daqueles que apresentam alguma dificuldade de 

locomoção - pessoas com mobilidade reduzida, contribuindo com seu deslocamento e qualidade de 

vida. Dessa forma, o Ministério das Cidades considera o acesso universal aos espaços públicos como 

direito fundamental ao exercício da cidadania. A acessibilidade pode ser tratada a partir de um 

conceito mais amplo, no qual é entendida como a capacidade de se deslocar pela cidade, através da 

utilização de vários meios de transporte existentes, organizados em uma rede de serviços e, a 

capacidade de se deslocar por todos os espaços públicos, de maneira independente, não apenas a 

possibilidade de se entrar em determinado local ou veículo. Portanto, a acessibilidade universal visa 

garantir a mobilidade de todas as pessoas pela cidade, promovendo também o acesso a prédios 

públicos, estabelecimentos de comércio, serviços e áreas de lazer. (Brasil Acessível, 2007) 

O Plano Diretor e o Plano de Mobilidade, bem como as legislações específicas como o Código de 

Obras ou de Posturas, constituem um conjunto de instrumentos municipais que devem incluir o 

conceito de acessibilidade em seus dispositivos, sendo fundamental para a construção de uma cidade 

acessível, a acessibilidade assegurada nos espaços urbanos e edificações de uso coletivo. 

 

5.3.1. Pedestres 

A construção e a melhoria das calçadas e a redução dos conflitos com os vários tipos de veículos 

são a garantia de segurança para a circulação dos pedestres, que representam 6,6% dos residentes em 

Quitandinha. Estatísticas de acidentes no trânsito e pesquisas indicam que os pedestres são as 

principais vítimas no trânsito e as condições dos locais em que circulam - calçadas, faixas de pedestre, 

passeios - são características das ruas que determinam ou contribuem com os danos causados.  
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De acordo com o Guia Prático Para a Construção de Calçadas (ABPC, 2012), as calçadas devem 

atender aos seguintes requisitos: 

� acessibilidade: assegurar a mobilidade de todos os usuários; 

� largura adequada: deve atender as dimensões mínimas na faixa livre; 

� fluidez: os pedestres devem conseguir andar em velocidade constante; 

� continuidade: piso liso e antiderrapante, com declividade transversal não mais de 3% e 

em obstáculos na faixa livre; 

� segurança: não oferecer aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço; 

� espaço de socialização: deve proporcionar ambiente de encontro entre as pessoas para 

a interação social na área pública; 

� desenho da paisagem: deve fornecer clima agradável que colabore para o conforto 

visual do usuário.  

Cabe ao Poder Público a fiscalização da construção e da conservação das calçadas e, através da 

legislação municipal, é seu papel determinar as diretrizes para sua implantação e sua manutenção, no 

qual a responsabilidade é dos proprietários dos terrenos. Em Quitandinha, foram estipulados como 

parâmetros para a construção das calçadas a largura mínima de 2m para o passeio e a declividade 

transversal máxima de 2%. 

Conforme levantamentos de campo, observa-se um padrão nas calçadas já existentes na cidade: 

geralmente a faixa de passeio tem 90cm de largura, sendo menor que a dimensão determinada pelas 

normas técnicas e de segurança, e está localizada junto ao meio-fio.  

Figura 81: Padrão de implantação de calçada encontrado na cidade de Quitandinha. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Esse padrão foi questionado na 1ª Audiência Pública, por ser inferior à norma técnica e 

desconfortável, visto que parte das vias principais da área urbana são largas e comportariam a 

ampliação do calçamento sem prejuízo à circulação de veículos. Segundo os técnicos da Prefeitura, 

apesar de não constar em legislação, já estão prevendo aos novos projetos de calçamento, a inclusão 

de faixas de serviço entre o meio-fio e o passeio, ampliando a dimensão das novas calçadas. 

Através do levantamento físico, observou-se que as calçadas da cidade estão em condições 

entre regulares a ruins, quando existentes, sobretudo no bairro da Campina. Os principais problemas 

identificados foram: dimensões inferiores às definidas em norma técnica; pavimentação desnivelada; 

locais de avanço de construções para além do alinhamento predial, diminuindo a área de passeio; 

buracos provenientes da pavimentação irregular; degraus nas calçadas; e obstáculos devido à 

instalação das redes de abastecimento, iluminação e energia elétrica. 
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Figura 82: Obstáculos nas calçadas em Quitandinha. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Figura 83: Calçadas com dimensões inferiores à NBR 9050 no bairro da Campina. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

A presença de barreiras físicas interdita o deslocamento de pessoas com deficiência e outras 

que possuem dificuldades de locomoção.  

Apesar de não conter nas legislações municipais dispositivos para acessibilidade, seja 

parâmetros de guias rebaixadas ou piso podotátil, os projetos de calçamento com acessibilidade são 

realizados quando implantadas novas ruas - as existentes não possuem projeto de regularização. 

Algumas ruas da cidade já possuem piso podotátil como a Rua do Expedicionário e as travessas Pedro 

Faot e João Pachek. Porém, em alguns locais, não há continuidade do piso ou estes estão em mau 

estado de conservação. 

Há ocasiões em que a guia de acessibilidade atende aos parâmetros da NBR 9050, no entanto, 

a pavimentação da calçada não apresenta continuidade, comprometendo a acessibilidade e tornando 

a rampa de acesso ineficaz ou inutilizável.  
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Figura 84: Piso podotátil na área urbana de Quitandinha. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Figura 85: Guias Rebaixadas na área urbana de Quitandinha. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Nas interseções, o ideal é ter-se a faixa de segurança em todas as aproximações para facilitar a 

travessia de pedestres. Em Quitandinha, as faixas de pedestres encontram-se, na maior parte, com 

sinalização horizontal desgastada. Há uma travessia elevada próximo à Escola Municipal Engenho 

Velho, no final da Av. Eleutério Fernandes de Andrade, porém, com sinalização horizontal precária.  

Há previsão de construção de mais duas travessias elevadas para pedestres na rotatória central. 

Outra facilidade para o cruzamento de pedestres são os canteiros centrais, presentes na Av. Eleutério 

Fernandes de Andrade e Rua José de Sá Ribas, que diminuem as distâncias a se percorrer e reduzem a 

exposição ao risco.  

 

5.3.2. Bicicletas 

Outro importante meio de locomoção é a bicicleta, sendo essa a opção mais apropriada para 

distâncias curtas, com custo operacional baixo e que proporciona uma viagem duas vezes mais rápida, 

com quatro vezes mais carga e que cobre três vezes a distância percorrida por uma pessoa 
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caminhando74. Além disso, não libera poluentes, contribui para a saúde do usuário e para distencionar 

o tráfego, considerada um dos meios de transporte mais eficientes. 

Em Quitandinha, apesar de haver um uso regular pelo modal bicicleta, não há ciclorrotas no 

Município ou bicicletários em equipamentos públicos. Na Pesquisa sobre Transportes registrou-se que 

1,4% da população utiliza o modal para deslocamentos diários.  

Dentre as melhorias apontadas pelos respondentes estão: o aumento da segurança nos trajetos, 

a necessidade de construção de ciclovias ou ciclofaixas e a melhoria da iluminação pública no trajeto, 

além da melhoria da pavimentação. Essas foram também as demandas identificas no Plano Diretor 

(2007), porém não foram realizadas. Nas oficinas comunitárias foi mencionado que há inclusive 

iniciativas populares de bicicletadas no bairro da Campina. Os moradores das localidades ao sul do 

Município informaram que a bicicleta não possui muita representatividade dentre os modais utilizados 

em área rural, pois isso se deve (mas não se esgota) às longas distâncias a percorrer e à condição das 

estradas. 

 

5.3.3. Veículos de tração animal 

Os veículos de tração animal são utilizados como parte da estratégia de sobrevivência de setores 

excluídos da população, sendo o uso de carroças geralmente associado ao trabalho desempenhado 

pelo seu proprietário ou condutor, atuando em diversos tipos de serviços.  

Diante dessa realidade, as autoridades públicas devem incluir a circulação dos veículos de tração 

animal no planejamento da mobilidade urbana e regulamentar o uso desse modal. Isso compreende 

medidas dirigidas aos veículos, aos condutores, às normas de circulação, aos cuidados com os animais 

e com a saúde pública. O art. 52 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de tração 

animal devem ser identificados, seguindo normas de circulação e conduta dos veículos automotores.  

No município de Quitandinha, observou-se que os veículos de fretamento e de tração animal 

não são modos de transporte representativos, apesar desse modal ser bastante presente em 

municípios com fortes características rurais. 

Por fim, a implementação de uma política de mobilidade para a constituição de uma cidade 

sustentável começa no processo de planejamento e de construção de uma infraestrutura viária 

inclusiva, no qual os modais ativos são prioridade, posto que o adequado tratamento da circulação a 

pé e por bicicleta pode estimular uma mudança de cultura em relação ao uso do automóvel particular. 

Pode-se contribuir com a reorganização da estrutura urbana, priorizando o transporte coletivo e os 

meios não motorizados, sobretudo nas cidades de pequeno porte, destacam-se os efeitos negativos e 

as desvantagens econômicas, sociais e ambientais do modelo de predomínio do transporte motorizado 

individual.  

  

                                                           

 

74 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Brasília: Ministério 
das Cidades, 2015. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf>. 
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Mapa 14: Síntese do Sistema de Circulação dos Modos Ativos. 

 

  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

196 

5.4. Polos Geradores de Viagens 

Os polos geradores de viagens (PGV) são caracterizados como empreendimentos cujo porte e 

escala são capazes de produzir um contingente significativo de viagens de pessoas e cargas, que 

causam impactos tanto positivos quanto negativos em seu entorno.  

Dentre os possíveis impactos negativos gerados por empreendimentos dessa categoria 

apresentam-se os conflitos gerados na circulação viária, tais como: conflitos entre tráfego de passagem 

e tráfego que se destina ao empreendimento; congestionamentos que provocam o aumento do tempo 

de deslocamento dos usuários; e diminuição da segurança na área de entorno, sobretudo, para os 

meios não motorizados de transporte, como ciclistas e pedestres.  

Quando bem localizados e projetados, por outro lado, estes empreendimentos podem 

fortalecer centralidades locais, contribuindo para o desenvolvimento de outras atividades e serviços, 

e valorizando a região na qual estão inseridos. Deste modo, torna-se fundamental a regulamentação 

do tema para a maximização dos efeitos positivos e minimização dos negativos, isto é, para a redução 

de deseconomias geradas por conflitos e congestionamentos, garantindo o direito de deslocamento 

dos cidadãos com segurança e qualidade.   

Frente a este panorama, compreende-se a importância do controle da implantação e do 

funcionamento desses estabelecimentos, especialmente em relação à mobilidade urbana.  

O principal instrumento urbanístico de controle dos polos geradores de viagens é o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV), previsto pelo Estatuto das Cidades, cuja finalidade é subsidiar o 

licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, cuja instalação ou operação 

pode causar impactos ao meio ambiente, à circulação viária, à comunidade local e à infraestrutura 

existente.  

O EIV permite a proposição de medidas de controle, mitigação ou compensação, conforme o 

grau de impacto que o empreendimento pode causar. Conforme art. 37 (Estatuto das Cidades), as 

análises técnicas do EIV devem contemplar estudos dos impactos com relação ao: 

� adensamento populacional (alterações na dinâmica populacional ou socioeconômica da 

área afetada);  

� sobrecarga de equipamentos urbanos e comunitários;  

� uso e ocupação do solo (polarização ou expulsão);  

� valorização imobiliária (alteração da situação ou geração de impostos);  

� geração de tráfego e demanda por transporte público; 

� ventilação e iluminação; 

� paisagem urbana, patrimônio natural e cultural. 

No Plano Diretor de Curitiba (Lei Nº 11.266/2004, art. 80), adicionam-se os seguintes itens ao 

estudo: descrição detalhada das condições ambientais; identificação dos impactos a serem causados 

pelo empreendimento ou atividade, nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação; 

medidas de controle ambiental, mitigadoras e compensatórias adotadas nas diversas fases, para os 

impactos, indicando as responsabilidades pela implantação das mesmas. 

A análise específica desse instrumento (EIV) consta no Capítulo 7 deste relatório, enquanto sua 

correlação com a prevenção ou mitigação de impactos específicos na mobilidade urbana são tratados 

a seguir. 
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A realização do EIV e do relatório correspondente permite ao poder público avaliar a pertinência 

da implantação do empreendimento ao local, além de definir quais as medidas compensatórias e 

mitigadoras para os impactos identificados, com a possibilidade de arrecadar contrapartidas 

financeiras advindas da implantação desses empreendimentos. 

Neste contexto, Quitandinha dispõe de premissas estabelecidas pela Lei do Plano Diretor (Nº 

697/2007), em seu Capítulo VI, que trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e indica de maneira 

preliminar quais são os empreendimentos sujeitos ao estudo: 

� empreendimentos comerciais com área total superior a 5.000m²; 

� cemitérios e crematórios; 

� plantas industriais com mais de 1.000m² e quaisquer empreendimento agroindustrial 

situado em área rural. 

Além disso, a Lei de Parcelamento do Solo (Nº 699/2007) inclui a obrigatoriedade de elaboração 

do EIV para parcelamentos com área superior a 500.000m². 

Indica-se, como orientação geral na Lei do Plano Diretor, que a elaboração do EIV não substitui 

o licenciamento ambiental e exige-se a publicação dos documentos integrantes do estudo e a 

realização de audiências públicas junto às comunidades impactadas. No artigo 55, indica-se que a 

definição dos empreendimentos sujeitos ao EIV e demais procedimentos relacionados deverão constar 

em uma Lei específica, exclusiva para a tratativa do tema, porém, tal lei ainda não foi elaborada. Tendo 

isso em vista, não houveram casos em Quitandinha de empreendimentos cuja aprovação e licença de 

funcionamento e instalação foram submetidas a essa análise. No entanto, é importante levantar a 

existência de polos geradores de viagens existentes e previstos no Município, visando a caracterização 

de sua situação e o reconhecimento de categorias de empreendimentos que devam ser submetidos 

ao estudo.   

O Quadro 20 apresenta categorias de classificação dos PGV, baseadas em referencial teórico e 

adequadas ao contexto de Quitandinha. As diferentes tipologias indicadas expressam a finalidade e o 

porte dos empreendimentos, sendo que, por vezes, apenas a natureza de sua atividade já o caracteriza 

como um polo gerador de viagens. 

Quadro 20: Categorização e quantificação dos Polos Geradores de Viagem em Quitandinha. 

Tipologias Unidade / Variável Especificação Estabelecimentos  

Industrial e Logístico Área Construída (m²) > 1.000 Parque Industrial 

Comércio e Serviços Área Construída (m²) > 500 Mercados na Área Urbana 

Empreendimentos Habitacionais 

Parcelamentos do Solo 
Unidades Habitacionais > 100 - 

Educacional Alunos Matriculados > 500 

Escola Estadual Eleutério 

Fernandes de Andrade 

Escola Municipal Padre Antônio 

Saúde Média Atendimentos - Hospital Cristo Rei 

Esporte, Cultura, Lazer e Religião  Atividade - 
Praça da Bíblia 

Centro de Eventos (previsto) 

Terminais de carga ou passageiros Atividade - 
Terminal Rodoviário 

Ponto de Parada Central 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Manual de Procedimento para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN/FGV, 2001); 
Guia para Elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos (IMTT, 2011); VERTRAG (2016). 
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Figura 86: Localização dos Polos Geradores de Viagem em área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 

Na figura foram identificados os PGVs segundo as categorias e foram inclusos como locais 

geradores de viagens os eixos viários que concentram comércios e serviços (média e alta 

concentração), o futuro Centro de Eventos Municipal e a Casa do Produtor Rural (em construção), que 

acarretará no aumento da circulação de pessoas e de veículos de carga no entorno. Considerando os 

fluxos mensais da população rural em direção à sede urbana, pode-se ainda considerar, por definição, 

a própria área urbana como um PGV sazonal de Quitandinha, o qual deve comportar tal demanda. 

A caracterização dos estabelecimentos geradores de tráfego e viagens objetiva o embasamento 

tanto das diretrizes para elaboração da lei específica do EIV, quanto do processo de aprovação de 

empreendimentos de impacto em Quitandinha. É importante que tais instalações sigam uma rotina 

diferenciada de aprovação junto ao poder público, na qual a análise da circulação viária local é realizada 

de forma mais detalhada. 

Para os EIV, recomenda-se a exigência de análises técnicas como, por exemplo:  

� análise comparada da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais 

interseções nas situações sem e com o empreendimento; 
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� identificação dos segmentos viários e aproximações de interseções significativamente 

impactadas pelo tráfego adicional;  
� avaliação das condições de acesso e de circulação de veículos e de pedestres no entorno, 

levando em conta as possíveis interferências dos fluxos gerados pelo empreendimento 

nos padrões vigentes de fluidez e segurança do tráfego;  
� avaliação dos impactos nos serviços de transporte coletivo, táxis ou transporte escolar 

em operação na área de influência do empreendimento;   
� elaboração da matriz de análise de impactos, considerando os seguintes critérios de 

avaliação: fase de ocorrência do impacto, reflexo sobre o ambiente (positivo, negativo, 

não qualificável), nível de reversibilidade, periodicidade, abrangência espacial e 

magnitude relativa do impacto. 

Ademais, os polos geradores de viagens têm grande influência na revisão da hierarquia viária 

municipal, pois tanto a função viária pode alterar (dependendo das atividades predominantes ao longo 

da extensão da via), como a definição de uma nova hierarquia poderá modificar o uso do solo lindeiro 

(conforme a necessidade de estacionamento interno ou externo ao empreendimento, por exemplo). 

Os PGVs costumam constituir empreendimentos com requisitos de vagas de estacionamento, áreas 

para carga e descarga, áreas para embarque e desembarque, alargamento de vias, e criação de acessos 

exclusivos.  

 

5.5. Serviço de Transporte Público Coletivo 

O transporte público coletivo, atendido pelo modal ônibus, é um dos principais meios de 

transporte das cidades brasileiras e fundamental para a vida da população. Definido como um serviço 

público de caráter essencial pela Constituição Federal 75 , cabe aos municípios organizar e gerir, 

inteiramente ou por regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo público - que 

deve ser contínuo e proporcionar bom atendimento à população com conforto, fluidez e segurança.  

Dessa forma, o Ministério das Cidades76, estabelece as seguintes diretrizes para a organização 

do serviço de transporte público coletivo: 

� deve ser planejado em uma rede única, com integração física, operacional e tarifária, 

independente dos níveis de governo e dos responsáveis pela operação do serviço; 

� as exigências constituídas nas regulamentações devem ser atendidas minimamente quanto 

à: manutenção da frota, operação de tráfego, controle e administração; 

� o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é uma condição necessária para a garantia 

da prestação de um serviço adequado; 

� para uma adequada rede de transporte coletivo, deve-investir a curto, médio e longo prazo 

em veículos, infraestrutura e estrutura de operação. 

                                                           

 

75 O responsável primário pelo transporte público é o poder público municipal, conforme previsão contida no inciso V do 
artigo 30 da Constituição Federal: “[Cabe ao município] organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. 
76 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Brasília: Ministério 
das Cidades, 2015. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf>. 
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Além disso, visto que parte majoritária da população de Quitandinha vive em área rural, há 

condicionantes que inviabilizam economicamente a oferta regular dos serviços em regiões rurais - 

onde características como dispersão espacial da população, baixa densidade demográfica, grandes 

distâncias a se percorrer para acessar serviços e equipamentos sociais, e as limitações do sistema 

viário, dificultam a implantação e manutenção do transporte público. Essas dificuldades não são 

enfrentadas só por Quitandinha, mas também em demais municípios brasileiros que apresentam 

características rurais semelhantes, como apontado por BULL (2016).  

Por mais que a Política Nacional de Mobilidade (PNMU) volta-se à escala urbana, compreende-

se que um Plano de Mobilidade versa sobre a totalidade do território municipal, tal qual o Plano 

Diretor. Portanto, o Plano de Mobilidade deve contemplar meios que possibilitem o atendimento da 

população rural também. 

O sistema de transporte coletivo de Quitandinha compõe-se de 3 escalas de abrangência - 

intermunicipal, metropolitana e municipal, independentes entre si e sem integração tarifária ou 

operacional, compostas de: 

� 02 Linhas Intermunicipais: Rio Negro/Curitiba e Rio Negro/Quitandinha, responsabilidade da 

empresa Reunidas; 

� 01 Linha Metropolitana: G11 - Pinheirinho/Quitandinha, sob responsabilidade da COMEC; 

� 03 Linhas Municipais: Quitandinha/Rio da Várzea, responsabilidade da empresa Transporte 

Rio D’Ouro; Quitandinha/Ribeirão, sob responsabilidade da empresa Felicidade Viação; e 

Quitandinha/Cerro Verde, sob responsabilidade da empresa Mil Transportes. 

 

5.5.1. Terminais de Transporte e Pontos de Parada 

A integração física das linhas intermunicipais, metropolitana e municipais ocorre no Terminal 

Rodoviário José Steff Filho (Figura 87), local de início e/ou término das viagens e de grande importância 

para a integração das linhas de ônibus e demais meios de transportes.  

Figura 87: Terminal Rodoviário José Steff Filho. 

 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 
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Com relação a sua implantação, o terminal está localizado em área da cidade que não apresenta 

grandes conflitos de tráfego próximos, além de serem poucas as linhas de ônibus que trafegam na 

região. A principal via de acesso é a Av. Eleutério Fernandes de Andrade, esquina com a Rua Silva 

Freitas. No trecho do terminal essa avenida possui uma caixa viária de 11,5m de largura, sendo que a 

faixa de rolamento disponível para a passagem do ônibus é de 3,50m - largura adequada para veículos 

pesados.  

Outro importante local na cidade de integração física e intermodal, é o ponto de parada de 

ônibus em frente à Praça da Igreja, situado também na Av. Eleutério Fernandes de Andrade, parte mais 

central e próximo à rotatória - cujo modelo é único em Quitandinha (Figura 88). 

Figura 88: Parada de ônibus em frente à Praça da Bíblia. 

 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Os pontos de embarque e desembarque disponíveis para a utilização pelo serviço de transporte 

público coletivo em Quitandinha constituem-se de 3 tipos: (1) abrigo com cobertura em fibrocimento, 

sustentados por pilar central metálico, (2) abrigo com cobertura em telha de barro e (3) sinalização 

por placa.  

As condições dos pontos de cobertura em fibrocimento são bastante irregulares, sendo os 

principais problemas encontrados os seguintes: calçamento inadequado, instalação equivocada (sem 

cumprimento das dimensões mínimas para o passeio ou de altura da cobertura), falta de manutenção 

e necessidade de substituição por novos modelos. 

Figura 89: Modelos de ponto de parada de ônibus na sede urbana. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 
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A figura a seguir indica a localização dos pontos de parada na sede urbana, nos quais passam 

tanto a linha metropolitana, quanto as linhas da rede municipal de transporte. 

Figura 90: Localização dos pontos de ônibus na sede urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 

Na área rural, os pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao longo de todo o 

trajeto das linhas da rede. Porém, a localização desses pontos não consta na base cartográfica 

municipal e é comum que os veículos das empresas concessionárias do serviço atendam a demanda 

de passageiros que surge ao longo do trajeto, sem ponto fixo de parada. 

A estruturação e condição dos pontos de ônibus foi um aspecto representativo na pesquisa 

sobre a mobilidade, na qual 23,5% dos respondentes pontuaram como um fator que precisa melhorar. 

Pela avaliação efetuada em campo, nota-se que a ausência de bancos para que os passageiros 

aguardem o transporte público, resultou na improvisação de assentos por parte dos moradores em 

alguns pontos.  

Está em andamento a instalação de novos pontos de parada, fornecidos pela COMEC, em 

substituição a 10 pontos que integram o trajeto da linha metropolitana, sendo a previsão de entrega 

e instalação o mês de setembro de 2018. São pontos modulares, cuja colocação e instalação será 

efetuada pela empresa contratada pela Coordenação. No projeto desse mobiliário urbano, consta que 

sua estrutura física terá cobertura e apoio de encosto.  
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Figura 91: Ponto de ônibus na área rural. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

 

5.5.2. Transporte Coletivo Metropolitano 

De relevância para o acesso ao contexto regional, o transporte público coletivo metropolitano, 

gerido pela COMEC, é ofertado pela linha G11-Quitandinha/Pinheirinho77. 

A linha tem como ponto terminal a sede urbana de Quitandinha, no Terminal Rodoviário, e em 

Curitiba, ao lado do Terminal do Pinheirinho. O trajeto percorrido intercepta também os municípios 

de Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Em dias úteis, além do trajeto convencional, há atendimento 

especial com itinerários alternativos até o bairro da Campina e a localidade rural do Pangaré. Em 

Quitandinha, a linha passa por 98 pontos de paradas, segundo o itinerário na figura a seguir. 

O itinerário convencional da linha G11- Quitandinha/Pinheirinho opera todos os dias da semana:  

� Segunda a sexta-feira: 17 viagens (sentido Curitiba) e 19 viagens (sentido Quitandinha);  

� Sábado: 17 viagens (sentido Curitiba e sentido Quitandinha) e;  

� Domingo: 14 viagens (sentido Curitiba) e 13 viagens (sentido Quitandinha). 

O itinerário com atendimento especial no bairro da Campina opera de segunda a sexta-feira, 

apenas no período da manhã com 2 viagens. Frente a essa questão, os participantes da oficina 

comunitária solicitaram maior frequência da linha metropolitana que acessa o bairro. 

 

  

                                                           

 

77 Os dois últimos horários da linha G72 - CTBA/Areia Branca, das 22h30 e das 23h15, seguem até Quitandinha também. 
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Figura 92: Itinerário da linha metropolitana G11 - Quitandinha/Pinheirinho. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: COMEC (2018). 

O itinerário com atendimento especial até a localidade rural do Pangaré ocorre de segunda a 

sexta-feira, sendo 2 viagens de manhã (sentido Curitiba) e uma viagem no início da noite (sentido 

Quitandinha). A oferta do transporte público metropolitano aos sábados foi interrompida, devido à 

baixa demanda. Na oficina comunitária, o atendimento do transporte metropolitano na área rural foi 

citado como um ponto positivo.  

Figura 93: Modelo de veículo da frota da linha metropolitana G11 - Quitandinha/Pinheirinho. 

 

Fonte: http://onibusbrasil.com/foto/3502284/ - Acesso em 09 de maio de 2018. 
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Em relação aos dados operacionais, a frota da linha metropolitana opera com 8 veículos do tipo 

convencional, percorre 119,66km (trajeto de ida e volta), uma das maiores distâncias da RIT, que leva 

aproximadamente 90 minutos (trajeto completo), com velocidade média de 30km/hora. Com relação 

aos intervalos da linha, a média de saída é de 2,5 veículos/hora e nos horários de maior movimento, 3 

saídas/hora.  

Com base nos dados da COMEC (2018), são transportados 2.191 passageiros por dia útil em 

cerca de 40 viagens, correspondendo a um IPK de 0,89 - considerado baixíssimo. Conforme resultados 

da Pesquisa Origem Destino (OD), realizada pela FIPE para a COMEC, em 2014, essa linha era utilizada 

por um volume de 2.538 passageiros ao dia, o que indica um decréscimo de 15% do total de 

passageiros nos últimos 4 anos de operação.  

Estudos do Observatório das Metrópoles reconhecem que o atual cenário de baixa flexão dos 

passageiros transportados pela RIT indica que o atendimento ao número demandado de pessoas que 

dele necessita não está equacionado. Pelo contrário, há fortes indicativos de que a RIT não somente 

se encontra muito aquém da procura quantitativa e qualitativa, de caráter espaço-temporal, exigida 

para o deslocamento das pessoas dentro do próprio município de Curitiba, como também, não atende 

a uma crescente demanda metropolitana.  

Com relação à política tarifária, atualmente, o custo é de R$ 6,50, que pode ser pago em dinheiro 

ou através do Cartão Metropolitano (Metrocard). Em média, a arrecadação diária é de R$ 11.607,96 e 

R$ 278.591,04/mês (considerando 24 dias úteis), havendo prejuízo de R$ 82.000 reais/mês, segundo 

a COMEC - subsidiado pelo governo com o intuito de não onerar o custo social do transporte público 

coletivo. O IPK da linha (0,89) indica que a mesma está deficitária, de fato, havendo desequilíbrio entre 

o custo operacional e a tarifa cobrada. 

Na Pesquisa de Transporte (2018), o valor da tarifa foi apontado como um aspecto a ser 

melhorado, pois o valor, sem a integração com a RIT, é considerado alto pelos usuários, apesar da 

distância percorrida pelo serviço.  

Em reunião com Câmara de Quitandinha, foram discutidas questões referentes à situação do 

transporte público coletivo metropolitano: a falta de integração com outros municípios e a alta tarifa. 

Integrar operacionalmente os serviços de transporte da região é coordenar uma rede estruturada e 

hierarquizada, para além disso, os horários, frequências e itinerários devem estar alinhados com a 

demanda da região.  

Com o intuito de diminuir o tempo de deslocamento e o custo tarifário do serviço metropolitano 

de transporte, além de aumentar as opções de mobilidade da população, está em tramitação pela 

COMEC a integração tarifária de Quitandinha e Mandirituba à RIT, a partir do Terminal de Fazenda Rio 

Grande. As linhas de ônibus metropolitanas que abrangem tais localidades deixariam de ir até Curitiba 

para se integrar à rede, podendo efetuar essa conexão já a partir de Fazenda Rio Grande. Através do 

pagamento de uma tarifa única de R$ 4,85, seria garantido o deslocamento para outros terminais e 

para Curitiba, sem a necessidade de pagamento de uma nova tarifa para os passageiros que saem de 

Quitandinha. No sentido contrário (saída de Curitiba com destino à Quitandinha) seria necessário 

pagar 2 passagens, uma no valor de R$ 4,25 e outra no valor de R$ 4,85. Com essa mudança, a linha 

G11-Quitandinha/Pinheirinho seria substituída pela G31-Quitandinha/Terminal Fazenda.  

Em horários de pico era previsto também o reforço da oferta de transporte no terminal 

fazendense. Essa mudança está temporariamente suspensa e ainda não há previsão de retomada, 
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segundo a COMEC e o Conselho de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba 78 , 

instituído pelo Decreto Nº 8.789/2018. 

A integração física de Quitandinha à RIT possibilitou inicialmente a ampliação do atendimento 

por transporte público de Quitandinha com o restante da RMC, porém, a questão ainda se apresenta 

como um dos grandes desafios regionais, tendo em vista: (i) o aumento da demanda por linhas que 

integrem os municípios metropolitanos de forma tangencial à Curitiba; (ii) o alto custo da tarifa para 

os usuários do transporte que partem de Quitandinha em direção ao restante da metrópole; e (iii) o 

alto custo de operação das linhas que atendem aos município mais distantes do polo metropolitano. 

 

5.5.3. Transporte Coletivo Municipal 

O transporte coletivo municipal abrange a operação de 3 linhas municipais regulares, com 

trajetos radiais, que ligam comunidades rurais do município à sede urbana, como pode ser observado 

na figura a seguir.  

A linha Quitandinha/Rio da Várzea, sob responsabilidade da empresa Rio D’Ouro79, possui frota 

de 2 ônibus do tipo convencional, com capacidade de lotação para 82 passageiros cada. Os veículos 

operam no mesmo horário, mas com itinerários alternativos: o primeiro trajeto passa pelas localidades 

de Água Clara, Pires e Doce Grande e o segundo, pelas localidades de Doce Fino, Quiçé dos Alves e 

Cerrinho. A partir da Estrada do Pangaré, o trajeto dos ônibus coincide. A linha opera de segunda à 

sexta-feira, 3 vezes ao dia. Anteriormente, a linha também era ofertada aos sábados, no entanto, foi 

suprimida por falta de passageiros, segundo a empresa responsável. A passagem é cobrada por trecho, 

e custa de R$ 4,00 a R$ 6,50. 

A linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho, sob responsabilidade da empresa Felicidade Viação, 

assim como a linha anterior, possui 2 itinerários diferentes: o primeiro trajeto passa pela sede urbana 

de Quitandinha, localidades de Ribeirão Vermelho e Nova Descoberta (nas segundas, quartas e sextas-

feiras); e o segundo trajeto passa pela sede urbana, Uvaraneiras, Barro Branco e segue conforme o 

primeiro trajeto (nas terças e sextas-feiras). Ambos os itinerários são ofertados 2 vezes ao dia, saindo 

da sede urbana de Quitandinha, no período da manhã. A frota conta com 01 veículo do tipo 

convencional e com lotação para 52 passageiros. A tarifa é única, de R$ 3,50. 

Já a linha Quitandinha/Cerro Verde-Vermelhinho, sob encargo da empresa Mil Transportes, 

opera 2 vezes por semana, 5 vezes ao dia. Abrange a sede urbana e as localidades de Vermelhinho, 

Cerro Verde e Lagoa Verde. A frota conta com 01 veículo para a realização do trajeto e 01 carro reserva, 

                                                           

 

78  O Conselho de Transporte Coletivo da RMC é um órgão interfederativo vinculado à SEDU (Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano do Paraná), com a finalidade de assessorar o governo do Estado e os Municípios da RMC na 
formulação de políticas e na implementação de programas voltados ao desenvolvimento do transporte coletivo na região, 
com representantes de cada município integrante da região. 
79 As empresas concessionárias do serviço são responsáveis pela administração das linhas do sistema de transporte público 
municipal, contratadas pela Prefeitura de Quitandinha e, portanto, devem tratar da conservação das frotas, a contratação e 
capacitação de motoristas e cobradores, o respeito às leis de segurança e a observância das ordens advindas do poder público 
municipal. Além disso, devem arcar com custos diversos, como a remuneração dos trabalhadores, compra e manutenção de 
veículos, combustíveis, despesas administrativas, entre outros. 
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sendo ambos com capacidade de lotação para 82 passageiros. O preço da passagem varia de acordo 

com o trecho, custando de R$ 4,50 a R$ 6,50. 

Figura 94: Itinerários da Rede de Transporte Público Coletivo Municipal de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Transportes Rio D’Ouro (2018); Viação Felicidade (2018); Mil Transportes (2018). 
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Quadro 21: Dados das linhas do sistema de transporte público municipal. 

Dados das 
Linhas 

Linha  

Quitandinha/Rio da Várzea 

Linha  

Quitandinha/Ribeirão Vermelho 

Linha  

Quitandinha/Cerro Verde 

Itinerários (3) Itinerário 01 Itinerário 02 Itinerário 01 Itinerário 02 Itinerário único 

Localidades 
de 
abrangência 

Sede urbana 

Rio da Várzea 

Água Clara 

Pires 

Doce Grande 

Doce Fino 

Pangaré 

Sede urbana 

Rio da Várzea 

Doce Fino 

Quiçé dos Alves 

Cerrinho 

Pangaré 

Sede urbana 

Ribeirão Vermelho  

Nova Descoberta 

Sede urbana 

Uvaraneiras 

Barro Branco 

Ribeirão Vermelho 

Nova Descoberta 

Sede urbana 

Vermelhinho 

Cerro Verde 

Lagoa Verde 

Empresa Rio D’Ouro Felicidade Viação Mil Transportes 

Frota 
02 veículos (um para cada 

itinerário) 
01 veículo 01 veículo 

Ano da frota (1) 2001 
1999 

1995 (carro reserva) 

Horário de 
Saída / 
Sentido 

6h30 | Rio da Várzea > Sede 6h45 | Sede > Ribeirão Vermelho > Sede 
6h30 | Cerro > Sede 

12h00 | Sede > Cerro 

14h00 | Sede > Rio da Várzea 

11h45 | Sede > Ribeirão Vermelho > 
Sede 

13h00 | Cerro > Sede 

17h0 | Rio da Várzea > Sede 
17h00 | Sede > Cerro 

18h00 | Cerro > Sede 

Dias da 
semana 

Segunda, Terça, Quarta, Quinta e 
Sexta-feira 

Segunda, Quarta, 
Quinta-feira 

Terça e Sexta-feira 
(2) 

Segunda a Sexta-feira 

Preço da 
passagem 

R$ 4,50 - R$ 6,50  

(Dispões de cobradores) 

R$ 3,50 

(Cobrança pelo próprio motorista) 

R$ 4,50 - R$ 6,50 

(Cobrança pelo próprio 
motorista) 

Duração da 
Viagem 

(1) 50 minutos 70 minutos 50 minutos 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Transportes Rio D’Ouro (2018); Viação Felicidade (2018); Mil Transportes (2018). 

NOTAS: (1) Informação não fornecida pela empresa responsável; (2) Nas terças e sextas-feiras, a Linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho sai 

às 6h30 da sede urbana; (3) No final do expediente, os veículos das empresas retornam às garagens, localizadas na sede de Quitandinha. 

Os horários e itinerários atendem parcialmente às necessidades da população de Quitandinha. 

Considerando dados quanto à disponibilidade e frequência do serviço, comprova-se que a população 

residente em área rural realiza viagens com objetivos específicos à área urbana, com a minoria das 

viagens diárias, ou seja, os usuários programam suas viagens a partir da oferta de horários e destinos, 

além de concentrarem as idas à sede no início do mês.  

A exceção é a linha Quitandinha/Rio da Várzea, que é ofertada todos os dias da semana em 

horários coincidentes com os picos de locomoção.  

Porém, através da Pesquisa sobre Transportes, houve questionamentos quanto ao horário de 

saída da linha às 17 horas da sede urbana, visto que há pessoas que trabalham até às 18 horas e não 

dispõem de transporte público coletivo após esse horário.  
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Considerando os dados fornecidos pelas empresas prestadoras do serviço, com relação à frota 

operacional, a média de idade dos veículos das linhas é de 20 anos80. A recomendação de idade 

máxima é de 10 anos, segundo a literatura técnica, portanto, as linhas em operação estão inadequadas 

e correspondem ao dobro do recomendado. No caso da linha Quitandinha/Cerro Verde, o estado de 

conservação do veículo é bom internamente e regular externamente, como pode ser observado na 

figura a seguir. Ainda assim, uma vez que a segurança dos passageiros é prioritária, as empresas 

contratadas devem seguir determinados padrões que a frota veicular mais antiga não dispõe. 

Figura 95: Veículo da linha Quitandinha/Cerro Verde. 

 
Fonte: Mil Transportes (2018). 

No que se refere ao desempenho das linhas municipais, verifica-se que são transportados 175 

passageiros por dia útil - isso representa uma média de 58,33 passageiros transportados/veículo/dia 

útil. Este número baixo de passageiros resulta em maior custo operacional e maior tarifa.  

As linhas municipais existentes necessitam cobrir grande extensão territorial e, notoriamente, 

possuem longas extensões. No total da rede municipal, são realizadas 15 viagens por dia e os ônibus 

circulam cerca de 417km (Tabela 32). No entanto, o trajeto percorrido se dá em rodovias e estradas 

que não apresentam longos trechos de congestionamento e, desta forma, as linhas apresentam um 

rendimento regular em relação à velocidade média, que é de 25km/hora.  

Tabela 32: Velocidade por quilômetro das linhas municipais - Dados de abril de 2018. 

Linhas da Rede Municipal de Transporte Público 
Nº de 

viagens/dia 
Km percorrido/ 

viagem 
Tempo 

(minutos) 
Velocidade 
(Km/hora) 

Linha Quitandinha/Rio da Várzea (Itinerário 01) 3 39,63 (*) - 

Linha Quitandinha/Rio da Várzea (Itinerário 02) 3 32,38 (*) - 

Linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho (Itinerário 01) 2 21,20 50 25 

Linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho (Itinerário 02) 2 29,48 70 25 

Linha Quitandinha/Cerro Verde 5 20,00 50 24 

Média das Linhas  3 viagens/dia 28,54 km/viagem 57 minutos  25 km/hora  

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Transportes Rio D’Ouro (2018); Viação Felicidade (2018); Mil Transportes (2018). 
NOTA: (*) Informação não fornecida pela empresa.  

                                                           

 

80 Foram consideradas apenas as informações das linhas Quitandinha/Ribeirão Vermelho e Quitandinha/Cerro Verde para 
análise da idade da frota. A empresa Rio D’Ouro não forneceu as informações necessárias para análise. 
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Ainda sobre o desempenho da rede, verifica-se que a operação das linhas apresenta um IPK 

médio (índice de passageiro por quilômetro) razoável de 1,01 81 . Este índice está relacionado 

diretamente com os seguintes fatores: (i) demanda e oferta do serviço de transporte; (ii) características 

de ocupação do solo urbano ao longo dos itinerários; e (iii) velocidade média regular associada aos 

longos itinerários que resultam em viagens de maior duração. Somado com a velocidade média 

regular, os longos itinerários resultam em altos tempos de viagem. 

Tabela 33: Quantidade de passageiros transportados por km rodado (IPK) - Dados de abril de 2018. 

Linhas da Rede Municipal de Transporte Público 
Nº de 

viagens/Dia 

Nº passageiros 
(Demanda 

Média/Dia útil) 

Km Médio/ 
Dia Útil 

IPK da Linha 

Linha Quitandinha/Rio da Várzea (Itinerário 01) 3 (*) 118,89 - 

Linha Quitandinha/Rio da Várzea (Itinerário 02) 3 (*) 97,14 - 

Linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho (Itinerário 01) 2 62,5 42,40 1,47 

Linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho (Itinerário 02) 2 62,5 58,96 1,06 

Linha Quitandinha/Cerro Verde 5 50 100,00 0,50 

Média das Linhas   58,33 83,48 1,01  

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Transportes Rio D’Ouro (2018); Viação Felicidade (2018); Mil Transportes (2018). 
NOTA: (*) Informação não fornecida pela empresa. 

A linha com melhor IPK individualizado é a linha Quitandinha/Ribeirão Vermelho - itinerários 01 

e 02, com IPK de 1,47 e 1,06, respectivamente. A linha Quitandinha/Cerro Verde, por outro lado, 

apresenta um IPK muito insatisfatório (0,50), indicando ser uma linha deficitária, com desequilíbrio 

entre seu custo operacional e tarifa. 

Tanto o IPK quanto a velocidade interferem diretamente no preço da passagem do transporte 

público. O IPK baixo representa um quantitativo pequeno de pessoas utilizando os serviços de 

transporte. Além disso, quanto menor a velocidade média, mais tempo o serviço levará para finalizar 

seu itinerário, necessitando de mais veículos e, consequentemente, mais mão de obra para manter 

uma produtividade satisfatória. Assim, um número baixo de passageiros e os longos percursos oneram 

as tarifas. 

Quanto às distâncias ideais a se percorrer para acessar o transporte público coletivo na área 

rural, segundo recomendações da literatura técnica, a maior distância satisfatória a ser percorrida a 

pé é de 1.500m. Conforme Mapa ao final desse capítulo, o sistema de linhas municipais não contempla 

todas as comunidades de Quitandinha e não apresenta uma boa cobertura espacial. 

Nota-se que as localidades rurais da região nordeste do Município não são atendidas pelo 

serviço de transporte público coletivo municipal. Apesar dessa região ser a mais próxima da sede 

urbana, a distância a se percorrer a pé (recomendações de no máximo 1.500m até o transporte 

coletivo) ou de bicicleta (recomendações de até 4.000m) é demasiadamente grande. Nas regiões 

extremas, ao sul e noroeste do Município, também não há cobertura pelo serviço municipal. 

                                                           

 

81 Calcula-se que um IPK igual a 1,0 é considerado insatisfatório, pois apenas cobriria os custos de operação do sistema. 
Menor que 1,0 é considerado muito baixo e insatisfatório, pois indicaria uma linha ou sistema deficitário, onde há 
desequilíbrio entre o custo e a tarifa. Acima de 1,0 é considerado razoável, pois a linha começa a indicar produtividade. 
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Técnicos da Prefeitura indicam a importância da revisão das rotas das linhas de ônibus, pois 17 

das 40 comunidades no município não são atendidos pelo serviço de transporte público. Nos eventos 

de participação pública, os moradores levantaram a demanda por uma linha de transporte público 

municipal entre o bairro da Campina e a porção central da sede urbana. Moradores da localidade de 

Lagoa Verde levantaram a demanda que a linha Quitandinha/Rio da Várzea passe pela região. Ademais, 

moradores do Mato Branco informaram que precisam se deslocar grandes distâncias a pé para 

acessarem o serviço de transporte público e demais equipamentos comunitários.  

É necessária a disponibilização, em meios públicos de comunicação, das informações básicas das 

linhas municipais: itinerários, pontos de parada e horários de funcionamento. Atualmente, o sistema 

de informações referentes ao transporte público coletivo de Quitandinha é bastante deficiente, seja 

com relação aos dados técnicos, que deveriam ser monitorados pela Prefeitura, seja com relação à 

divulgação de dados públicos quanto a itinerários e horários das linhas, para usuários e usuários em 

potencial. A disseminação de informações ocorre de forma informal, não há plataforma ou central de 

informações.  

Com relação à gestão pública do sistema - responsabilidade da administração pública municipal, 

incluindo atribuições de planejamento, implantação de infraestrutura, fixação das tarifas, formas de 

concessão de benefícios (passes estudantil e para idosos) e a fiscalização do serviço -, verifica-se que 

não há legislação municipal que regulamente a prestação do serviço de transporte em Quitandinha 82. 

A falta de regulamentação compromete diretamente na qualidade do serviço, seja na manutenção da 

frota, operação e controle de tráfego, ou no atendimento às demandas da população.  

Uma vez que não foram disponibilizadas as cópias dos contratos de concessão à equipe da 

FUNPAR, firmados entre Prefeitura de Quitandinha e as 3 empresas prestadoras dos serviços de 

transporte público municipal, a análise com relação às gratuidades e benefícios aos usuários também 

foi prejudicada. Cada empresa emprega um modelo tarifário distinto que, provavelmente, opera por 

um sistema de compensações internas - comum aos sistemas de cidades brasileiras, - no qual, como 

regra, a tarifa média dos usuários das viagens mais curtas cobre parte dos custos dos que residem em 

áreas mais distantes. Nesse contexto, algumas categorias de usuários obtêm privilégios tarifários, com 

gratuidade no pagamento da tarifa de forma integral ou parcial conforme localidade e contratos do 

serviço em vigor, como, por exemplo: estudantes são beneficiados com redução de 50% no valor da 

passagem ou com gratuidade total e pessoas com deficiências e acompanhantes com gratuidade total.  

Conforme reuniões realizadas com empresas e poder público em Quitandinha em 2018, um dos 

motivos para a redução dos serviços de transporte coletivo é o grande volume de usuários idosos 

residentes na área rural, não pagantes, cuja “isenção tarifária oneraria o sistema” - assim, o serviço de 

transporte público metropolitano foi interrompido aos sábados. Destaca-se que a isenção total do 

pagamento da tarifa para os idosos maiores de 65 anos, no entanto, é um benefício estabelecido 

constitucionalmente e a fixação das demais tarifas é uma prerrogativa do poder executivo municipal.  

                                                           

 

82 Não foram disponibilizadas à equipe de Consultoria da FUNPAR as cópias dos contratos de concessão firmados entre a 
Prefeitura Municipal de Quitandinha e as empresas prestadoras do serviço de transporte público coletivo, prejudicando a 
completa análise do serviço. Na 1ª Capacitação Técnica realizada foi mencionada a necessidade de revisão de tais contratos 
de concessão. 
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Para a gestão do transporte coletivo é fundamental a existência de um suporte institucional 

composto por um conjunto de normas que regulem a prestação do serviço, que descrevam as formas 

e especificidades da delegação de sua exploração para operadores privados, das condições mínimas 

para a oferta do serviço e de outras providências. Essas normas são determinadas por leis, decretos, 

portarias, contratos e outros instrumentos que constituem o seu marco regulatório, devendo alinhar-

se às exigências da Lei Nº 8.987/1995, que dispões sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previstos no art. 175 da Constituição Federal. 

Como não existe legislação ou ordenamento jurídico que regulamente a organização do serviço 

de transporte público em Quitandinha, verifica-se grande dificuldade em sua gestão, não havendo 

departamento ou estrutura específica que trate da questão. Em 2008, foi instituída uma Comissão de 

Transporte Coletivo (CTC), suas devidas atribuições e representantes, através do Decreto Nº 432/2008, 

mas atualmente está inativa.  

Para que se tenha uma rede de serviço de transporte público coletivo efetiva é essencial que 

haja o planejamento de uso e de ocupação do solo em consonância com as políticas de mobilidade 

municipais. Como apontado anteriormente, não há um sistema de linhas municipais integradas, 

tarifária ou operacionalmente, uma vez que as linhas funcionam de forma isolada e independente em 

Quitandinha. A consequência disso é a limitação de deslocamento da população (sobretudo a rural), o 

alto custo na operação das linhas e a baixa produtividade. Os municípios têm o dever de proporcionar 

um serviço de transporte público que atenda às necessidades da população - um direito 

constitucionalmente reconhecido - cabendo-lhe gerenciar a prestação desse serviço, mediante uma 

cobertura satisfatória do território, informatização sobre o serviço e tarifa acessível. 
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Mapa 15: Cobertura espacial dos itinerários do Transporte Público Coletivo Municipal. 
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5.5.4. Avaliação do Sistema Transporte Público pela Pesquisa de Mobilidade 

Conforme resultados da Pesquisa sobre a mobilidade de Quitandinha, as linhas de transporte 

público com maior demanda são as linhas metropolitana Quitandinha/Pinheirinho (26%, isto é, 408 

dos respondentes que utilizam o transporte público), seguida da linha municipal Quitandinha/Rio da 

Várzea (15%, ou seja, 238 das respostas). Ambas são coincidentes com as linhas com o maior número 

diário de passageiros que atendem Quitandinha. Dos participantes da pesquisa, 843 (54%) indicaram 

as linhas de transporte público que mais utilizam diariamente: 431 optam pela rede municipal e 412 

pela linha metropolitana.  

Com relação à qualidade do serviço metropolitano (Gráfico 9), todos os aspectos avaliados na 

pesquisa - custo, duração da viagem, segurança, conforto e pontualidade das linhas - foram julgados 

pelos usuários, no geral, como em situação regular. 

Destacam-se a pontualidade e a duração das linhas, ambos quesitos com avaliações de “boa a 

ótima” para 42% e para 30% dos participantes da pesquisa, respectivamente. O custo da tarifa e os 

aspectos de conforto e segurança, por outro lado, são os elementos da linha de transporte 

metropolitano pior avaliados pelos usuários, chegando a 42,5% das avaliações de “ruim a péssima”. 

 O valor tarifário é de fato uma questão evidente, se considerada a baixa integração municipal à 

RIT. Ademais, tanto a falta de conforto quanto a segurança são questões diretamente relacionadas à 

infraestrutura do serviço, seja das vias que compõe os itinerários, dos pontos de parada, ou das 

condições físicas dos veículos da frota municipal. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Satisfação dos usuários da Rede Metropolitana de Transporte, conforme Pesquisa de Mobilidade. 

Elaboração: FUNPAR (2018).  

A avaliação da qualidade do serviço municipal (Gráfico 10) indica que os aspectos melhor 

avaliados também são a duração e a pontualidade das linhas, tal qual o serviço metropolitano, com 

42% e 43,4% das avaliações de “boa a ótima”. O conforto dos usuários na utilização do transporte 

municipal foi o pior componente avaliado, para o qual as avaliações de “ruim a péssima” chegaram a 

42,2% das respostas.  

A segurança do usuário também foi mal avaliada na pesquisa, considerada, no geral, como uma 

questão regular do serviço de transporte disponível em Quitandinha (32%). Cabe destacar que o custo 

tarifário também foi o componente que recebeu o maior percentual de avaliações ótimas (18,6%) 

dentre os demais fatores investigados, revelando falta de consenso entre os usuários com relação ao 
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custo cobrado pela prestação do serviço, sobretudo, se considerada a diferenciação tarifária 

encontrada no serviço público de transporte de Quitandinha, uma questão a ser revista através do 

Plano de Mobilidade Municipal. 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Satisfação dos usuários da Rede Municipal de Transporte, conforme Pesquisa de Mobilidade. 

Elaboração: FUNPAR (2018).  

 Dentre as sugestões de melhorias a serem realizadas para os serviços de transporte público, - 

tanto metropolitano, quanto municipal -, destaca-se a necessidade de revisão das políticas tarifárias 

para a diminuição do preço das tarifas (38,7% das questões a serem melhoradas segundo os 

participantes da pesquisa). A melhoria no conforto e na segurança dos usuários, seja com relação à 

frota veicular das linhas, seja com relação aos pontos de parada e infraestrutura viária, também são 

aspectos a serem priorizados. Os respondentes também destacaram a necessidade de ampliação da 

cobertura das redes metropolitana e municipal em Quitandinha.  

Nos eventos comunitários realizados, a necessidade de aumento da cobertura das linhas de 

transporte público também foi indicada como prioritária, junto da indicação de maior acessibilidade 

física, informativa e tarifária ao sistema, maior frequência das linhas e maior disponibilidade do 

serviço, no geral. A oferta atual de linhas de transporte público não tem capacidade suficiente de 

atendimento para suprir a demanda, existente e reprimida, além da pouca rotatividade do serviço. 
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5.6. Serviço de Transporte Escolar 

O transporte escolar, destinado aos alunos da pré-escola à graduação, é um serviço público 

prestado em Quitandinha essencialmente pela Prefeitura83. O atendimento abrange as áreas urbana e 

rural, com oferta de viagens de entrada e saída dos estabelecimentos de ensino do Município.  

A fiscalização do serviço é feita regularmente pelo DENATRAN/PR e Secretaria Municipal de 

Educação. Atualmente, são 2.991 alunos que utilizam o transporte escolar em Quitandinha, sendo 

1.543 da rede municipal (52%) e 1.448 (48%) da rede estadual de ensino. 

A frota do transporte escolar conta com 40 veículos, sendo 23 terceirizados e 17 próprios da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Dos motoristas que realizam o serviço, 17 são 

funcionários concursados e 22 são funcionários terceirizados.  

Conforme o Plano Municipal de Educação (2015), os ônibus da frota própria estão dentro dos 

padrões de conservação estipulados pelas regulamentações, atendem às necessidades de segurança 

e os profissionais, além de qualificados, prestam bom serviço. Entretanto, o quadro dos funcionários 

e frotas terceirizadas necessitam de qualificação e melhor condição de conservação dos veículos.  

Tabela 34: Frota própria de veículos para o transporte escolar (2013 a 2015). 

Ano 
Frota própria Frota locada 

Total da frota 
Ônibus Kombi Ônibus Kombi 

2013 16 01 18 04 39 veículos 

2014 18 01 18 04 41 veículos 

2015 18 01 17 04 40 veículos 

2018 17 23 40 veículos 

Fonte: Plano Municipal de Educação (2015) - Adaptado pela FUNPAR (2018). 

As rotas realizadas pelo serviço de transporte escolar (períodos da manhã, tarde e noite), 

abrangem 36 localidades das 40 existentes no município, representando 90% de cobertura das 

comunidades de Quitandinha, como pode ser observado na figura a seguir.  

De acordo com técnicos da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, há dificuldade em atender 

a todas as comunidades, devido à ampla extensão da área rural do Município, e afirmam que a 

obtenção de mais veículos para abranger as demais comunidades, apontadas no Plano Municipal de 

Educação (2015) e Plano Diretor anterior (2007), ainda é uma demanda. 

  

                                                           

 

83 A educação é um direito constitucional, constando no rol dos direitos fundamentais, sendo prioritária a acessibilidade das 
crianças aos estabelecimentos de ensino. Por esse motivo, o Ministério da Educação possui dois programas voltados ao 
transporte de estudantes: o Caminho da Escola (2009); e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (2004). 
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Figura 96: Rotas do Transporte Escolar em Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); IBGE (2010); SANEPAR (2018). 

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o serviço de transporte escolar deve atender variadas 

exigências, dentre as principais: realizar inspeção semestral, possuir equipamentos e dispositivos de 

segurança e identificação visual específica do veículo de transporte, bem como um conjunto de 

cautelas orientadas aos condutores. Em Quitandinha, a inspeção ocorre periodicamente - na volta às 

aulas e durante o ano, quando há alguma denúncia sobre irregularidades, passando pela fiscalização 

tanto do Detran/PR, quanto de técnicos do Setor do Transporte Escolar, da Secretaria de Educação. 
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Não há uma legislação local específica para o transporte escolar no Município. Para tanto, segue-

se a Resolução da SEED84 Nº 777/2013, para a regência do serviço, que determina normas operacionais 

e de conduta, de acordo com a política de mobilidade. A resolução estabelece também a criação do 

Comitê Municipal do Transporte Escolar, cuja a finalidade é de acompanhar as condições de oferta do 

transporte escolar público municipal. O Comitê está regulamentado pela Lei Nº 1.037/2017. 

Figura 97: Tipologias dos veículos do transporte escolar de Quitandinha. 

 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

Segundo técnicos da Secretaria de Educação, a demanda por transporte escolar é suprida 

integralmente e ofertada a todos os alunos quitandinhenses. Nas Oficinas Comunitárias e reuniões 

técnicas, tratadas no Produto 02 (Leitura Comunitária), o serviço apareceu como um ponto positivo no 

Município por atender bem à comunidade (área urbana e rural). No entanto, foi levantado como ponto 

negativo, a falta de um monitor que acompanhe os alunos no trajeto às escolas. Geralmente, a cláusula 

que torna obrigatória a presença de uma pessoa credenciada, com o intuito de auxiliar e garantir 

integralmente a segurança dos alunos, é um assunto a ser tratado em legislação municipal - a qual o 

Município não possui. 

Na pesquisa pública sobre a mobilidade, uma das principais melhorias a serem realizadas quanto 

ao serviço de transporte escolar, é a adequação da estrutura dos pontos de parada próximos às 

escolas. Segundo a pesquisa, 39,1% dos entrevistados elencaram a estruturação dos pontos do 

                                                           

 

84 SEED: Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
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transporte escolar como uma melhoria a se realizar. Como principais questões, indicaram a melhoria 

do conforto e da segurança dos alunos. A adaptação dos ônibus para alunos com necessidade especiais 

foi pouco mencionada. Segundo técnicos da Secretaria de Educação, há um cadastro dos alunos que 

precisam de atendimento especial. Nestes casos, ônibus adaptados já circulam nas linhas com 

demanda de alunos com necessidades especiais. 

Nos eventos comunitários, os moradores comentaram que há comunidades nas quais os alunos 

não possuem um local apropriado para realizar o embarque-desembarque, comprometendo sua 

segurança. A responsabilidade pelo tratamento adequado dos pontos de parada é da administração 

pública, devendo garantir também, a melhoria da malha viária, projetos de moderação de tráfego, 

operação escolar de trânsito próximo às escolas e programas de educação para o trânsito. A Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (2012) estabelece que esses assuntos devem ser encarados como 

parte importante da política de mobilidade local.  

Em geral, pode-se afirmar que o serviço do transporte escolar ofertado é de boa qualidade e 

supre satisfatoriamente a demanda municipal, tanto dos alunos da área rural quanto da área urbana - 

tendo sido elogiado pelos participantes em oficinas comunitárias. Faz-se necessário a conservação 

deste serviço e a provisão de medidas orientadas à melhoria dos pontos de parada, presença de 

monitores e inclusão de mais veículos próprios à frota. Além disso, é necessário melhorar a 

infraestrutura viária, como a pavimentação e a sinalização, por se tratar de uma deficiência latente no 

Município e que também impacta o serviço do transporte escolar.  

 

5.7. Serviço de Táxis 

O serviço de táxi - denominado Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Automóvel 

de Aluguel - possui cobertura municipal e a maioria das viagens são realizadas até a área rural. 

Caracteriza-se como um serviço de utilidade pública, conforme o artigo 1º da Lei Nº 1.014/201685, que 

regula a profissão de taxista no Município.  

A Lei Municipal estabelece que a atividade de taxista será concedida mediante contrato de 

permissão, precedida de licitação. Dentre outros direitos, obrigações e penalidades, o serviço deve ser 

prestado por motorista autônomo, de forma individual e intransferível, para apenas 1 (um) veículo de 

no máximo 5 anos de fabricação. O contrato tem vigência de 10 anos, prorrogado uma única vez por 

igual período. 

Atualmente, o processo de licitação para outorga da atividade de taxista está em andamento. 

As condições para a participação constam no edital de concorrência (Nº 01/2017), sendo 

fundamentadas nas disposições das seguintes leis: Lei Nº 8.987/1.995; Lei Nº 12.468/2011, que alterou 

a Lei Nº 6.094/1974; Lei Municipal Nº 1.014/2016, e; Decreto Nº 749/2013. 

Foram licitadas 17 vagas para 17 pontos de estacionamento de táxi, sendo a distribuição dos 

pontos de táxi coincidente com os locais que apresentam maior concentração de demanda, como em 

frente aos equipamentos públicos, supermercados e principais localidades rurais.  

                                                           

 

85 A Lei Nº 1.014/2016, que regula a profissão de taxista no Município de Quitandinha, foi alterada pela Lei Nº 1.047/2017.  
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Quadro 22: Relação dos pontos de táxi em edital. 

Ponto 
Número 

Vagas 
Localização 

Ponto Nº 3 01 Av. Eleutério Fernandes de Andrade, em frente ao nº 1.505 

Ponto Nº 4 01 Av. Eleutério Fernandes de Andrade, em frente ao Terminal Rodoviário Municipal 

Ponto Nº 5 01 Rua Pedro Zolner, nº 301, em frente à Unidade Central de Saúde 

Ponto Nº 7 01 Rua Aníbal Paolini, em frente à Praça da Bíblia 

Ponto Nº 8 01 Rua Padre Francisco, em frente ao Hospital Cristo Rei 

Ponto Nº 9 01 Av. Eleutério Fernandes de Andrade, em frente ao nº 68 

Ponto Nº 10 01 Av. Eleutério Fernandes de Andrade, em frente ao nº 1456 

Ponto Nº 11 01 Rua José de Sá ribas, nº 238, em frente a Prefeitura Municipal 

Ponto Nº 12 01 Localidade de Doce Grande, em frente à residência do Sr. Valdir Ribas da Cruz 

Ponto Nº 14 01 Localidade de Lagoa Verde, em frente à residência do Sr. Ismael Rodrigues Carrão 

Ponto Nº 15 01 Localidade de Água Clara de Cima, em frente à residência do Sr. Gilmar Cruz de Jesus 

Ponto Nº 17 01 Localidade de Água Clara de Cima, em frente à residência do Sr. Joaquim dos Santos Machado 

Ponto Nº 18 01 BR 116, km 165, próximo ao Supermercado Moura 

Ponto Nº 19 01 Rua José de Sá Ribas, em frente ao nº 1.070, no Bairro Vila Prado 

Ponto Nº 20 01 Rua 13 de junho, em frente ao nº 20, no Bairro Vila Prado 

Ponto Nº 21 01 
Localidade de Cerro Verde, em frente ao estabelecimento comercial de propriedade do Sr. 
Osmar Barros Ribas 

Ponto Nº 22 01 Localidade de Água Clara de Baixo, em frente à residência do Sr. Antônio Miguel da Cruz 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

No entanto, na abertura do edital não foram preenchidas todas as vagas ofertadas, sendo 

prorrogado o prazo para uma nova oportunidade de ingressão de demais taxistas, com a previsão de 

mais 8 vagas urbanas e 4 rurais. Até o momento, existem 3 pontos de táxi na área urbana e 2 pontos 

na área rural, como pode ser observado no quadro a seguir.  

Quadro 23: Relação dos pontos de táxi em Quitandinha. 

Ponto 
Número 
Vagas 

Localização Taxistas 

Ponto Nº 1 03 Av. E. Fernandes de Andrade, em frente à Praça da Igreja Matriz 03 taxistas 

Ponto Nº 2 03 Rua Dias de Moraes, em frente ao nº 37 03 taxistas 

Ponto Nº 6 01 Av. E. Fernandes de Andrade, nº 1245, em frente ao Supermercado Negrelli 02 taxistas 

Ponto Nº 13 01 Localidade de Rio da Várzea, em frente à residência do Sr. Gilberto de Jesus 01 taxista 

Ponto Nº 16 01 
Localidade de Água Clara de Baixo, em frente à residência do Sr. Jerson José 
Cardoso 

01 taxista 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

De acordo com o art. 18 (Lei Nº 1.014/2016), o número estabelecido de taxistas para o Município 

deve seguir a proporção de 1 (um) táxi para cada 700 habitantes86. Para uma população estimada em 

de 18.939 habitantes em 2018 (IPARDES), Quitandinha teria que dispor minimamente de 28 táxis. Ou 

seja, as 17 vagas ofertadas no edital regente são inferiores ao número de vagas determinado por lei. 

                                                           

 

86 A disposição do artigo 8, da Lei N º 1.014/2016, não é definitiva e está passiva de revisão a cada 3 anos, a partir da 
publicação da lei. 
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 A demanda de taxistas não foi um assunto abordado em canais de comunicação e nos eventos 

participativos. Cabe destacar que, no entanto, a legislação de Quitandinha segue uma proporção 

utilizada geralmente para municípios de grande porte. Para municípios de menor porte não há um 

parâmetro pré-estabelecido da proporção de taxistas para a população. Considerando indicações 

técnicas para municípios de médio porte (150 taxistas/300.000 habitantes), o município de 

Quitandinha necessitaria de 10 taxistas para suprir sua demanda. Segundo Hardt (2011)87, a relação 

de taxistas por população precisa ser analisada com relatividade, pois deve-se considerar também 

outras condicionantes, como o nível de motorização na cidade e o grau de utilização dos serviços. 

Figura 98: Localização dos pontos de táxi em Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

  

                                                           

 

87 GAZETA DO POVO. Falta de táxi no país é um problema crônico. 06/05/2011. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/falta-de-taxi-no-pais-e-um-problema-cronico-
4z2uo1q4nx02ts6w0f7yklmxa> Acesso em 09 de abril de 2018. 
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No que diz respeito à infraestrutura dos pontos de táxi, não há mobiliário urbano apropriado de 

suporte ao serviço, com exceção do ponto localizado na Praça da Bíblia, que possui um quiosque com 

bancos e lixeiras instalados. Quanto à sinalização, os pontos estão identificados por placa de 

estacionamento padronizada com a indicação “exclusivo táxi” e pintura horizontal delimitando o 

espaço da vaga. Alguns pontos não estão de acordo com a legislação regente, pois há locais sem a 

sinalização horizontal dentro dos padrões estabelecidos, como é o caso do ponto na Rua Dias de 

Moraes, o qual necessita de manutenção. 

Figura 99: Aspectos dos pontos de táxi. 

 
Fonte: FUNPAR (2018); Google Street View (2018). 

A tarifa, regulada pela Prefeitura Municipal, custa R$ 7,00 reais por viagem mínima de até 2km. 

A partir disso, é cobrado R$ 1,30 por km rodado para distâncias superiores a 2km. Para conseguir uma 

viagem de táxi é necessário ir até um ponto específico ou realizar chamada para o celular particular do 

motorista.  

 

5.8. Síntese do Eixo de Mobilidade 

Visando uma análise integrada dos elementos analisados ao longo do Capítulo 5, o quadro a 

seguir apresenta uma síntese das principais questões que caracterizam os sistemas de mobilidade 

urbana e rural de Quitandinha, destacando deficiências e potencialidades.   
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Quadro 24: Síntese do Eixo de Mobilidade. 

Potencialidades  Deficiências  

� As estradas municipais desenvolvem um importante papel para o Município 
para o escoamento da produção agropecuária - principal componente do PIB 
e fonte de arrecadação do município. 

� Solicitação de 4 obras junto à ANTT é uma oportunidade para a mitigação dos 
problemas associados às vias da acessibilidade externa, sendo elas: (i) um novo 
trevo na BR-116, no acesso urbano pela Av. Eleutério Fernandes de Andrade; 
(ii) trecho da via marginal junto à BR-116; (iii) novos radares; e (iv) estruturação 
do acesso ao Parque Industrial. 

� A malha viária urbana, pouco extensa, permite solucionar (ou mitigar) conflitos 
de tráfego mais facilmente. Sua classificação indicada na Lei Nº 701/2017, está 
de acordo com sua função na prática, apesar da largura das vias não ser 
compatível com a indicada em lei. 

� O projeto em parceria com a Autopista Planalto Sul, de uso da fresa asfáltica 
doada pela concessionária, para melhoria das condições de tráfego de vias sem 
pavimentação, é uma medida ambientalmente interessante, pois utiliza um 
material que seria descartado e diminui custos ao Município. 

� O Projeto Porteira a Dentro, em execução, possibilita através do pagamento 
de taxas por serviços realizados a provisão de infraestrutura de pavimentação 
e saneamento, como a recente conclusão da melhoria das vias do bairro da 
Campina. 

� Em municípios de caráter rural predominante, os modos ativos são ideais e 
propensos para deslocamentos entre os loteamentos e aglomerados, ou 
mesmo na área urbana, em virtude de sua pequena extensão. 

� Os canteiros centrais, presentes na Av. Eleutério Fernandes e Rua José de Sá 
Ribas, são uma facilidade para o cruzamento de pedestres, por diminuírem as 
distâncias a se percorrer e reduzirem a exposição ao risco. 

� A malha viária de estradas rurais carece de pavimentação, manutenção 
periódica e sinalização - é frequente a existência de placas de sinalização de 
lombadas em área rural sem a existência desse dispositivo de tráfego. 

� A Estrada do Pangaré, dentre as principais e mais movimentadas do sistema 
municipal, possui pavimentação asfáltica abrangendo apenas uma pista de 
rolamento, o que causa insegurança à circulação veicular. 

� As pontes localizadas nas áreas rural e urbana encontram-se, em sua maior 
parte, em condições ruins a regulares de uso, enquanto as localizadas nas 
divisas municipais estão em piores condições de conservação. Destaque para 
a existente na divisa com a Lapa (sobre o Arroio Água do Gaspar). 

� A malha viária urbana apresenta um panorama inadequado quanto: à 
sinalização viária, ao regulamento dos estacionamentos públicos, às caixas de 
vias e à pavimentação - especialmente no bairro da Campina, que possui ruas 
com caixa viárias chegando a 7m de largura, dificultando a circulação veicular, 
de ônibus, de serviços públicos de coleta de lixo e a construção de calçadas, 
por vezes inexistentes. 

� Grande parte das calçadas encontram-se fora dos padrões técnicos e dos 
preceitos da acessibilidade universal, estando na maior parte da cidade em 
condições regulares a ruins. Não há na legislação municipal dispositivo para 
tratar da acessibilidade, como parâmetros de guias rebaixadas ou piso 
podotátil.  

� Dentre os principais problemas do sistema de circulação de pedestres estão: 
dimensões de calçadas e passeios inferiores às definidas em norma técnica; 
pavimentação desnivelada; locais de avanço de construções para além do 
alinhamento predial; buracos provenientes da pavimentação irregular; 
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� A rede de transporte escolar atende adequadamente à comunidade (em áreas 
urbana e rural). 

� O serviço de táxi contribui para os deslocamentos da população, auxiliando o 
transporte entre as comunidades e a sede urbana, com maior flexibilidade de 
trajetos e maior conforto. 

 

degraus nas calçadas; e obstáculos devido à instalação das redes de 
abastecimento, iluminação e energia elétrica. 

� Falta de legislação municipal para a tratativa das vias exclusivas e/ou rota para 
o tráfego de veículos pesados e o estacionamento regulamentado para carga 
e descarga na região urbana. 

� Vagas de estacionamento exclusivas inexistentes na área urbana: para motos, 
idosos e pessoas portadoras de mobilidade reduzida. 

� A dispersão espacial da população, baixa densidade demográfica, grandes 
distâncias a se percorrer para acessar serviços básicos e equipamentos sociais, 
e as limitações do sistema viário, dificultam a implantação e manutenção do 
transporte público coletivo e inviabilizam economicamente a oferta regular 
para as regiões rurais.  

� O IPK baixíssimo das linhas de ônibus metropolitana e municipais indica o 
desequilíbrio entre o custo operacional e a tarifa cobrada: alto custo da tarifa 
para os usuários do transporte e alto custo de operação das linhas que 
atendem aos municípios mais distantes do polo metropolitano. 

� Os horários e itinerários do transporte público coletivo atendem parcialmente 
as necessidades da população, não contemplando todas as comunidades de 
Quitandinha. 

� Os pontos de ônibus apresentam adversidades como: falta de manutenção ou 
substituição por novo modelo; ausência de bancos para aguardar a linha de 
transporte; base ou calçamento inadequados; instalação equivocada; e falta 
de manutenção.  

� Não há legislação municipal que regulamente a prestação do serviço de 
transporte coletivo em Quitandinha, comprometendo diretamente na 
qualidade do serviço, seja na manutenção da frota, operação e controle de 
tráfego, ou no atendimento às demandas da população. 

� O quadro dos funcionários e as frotas terceirizadas do transporte escolar 
necessitam de qualificação e melhoria da conservação dos veículos. 
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� Não há legislação municipal específica para a tratativa e gestão do serviço de 
transporte escolar, necessitando de regulamentações de caráter local, como a 
exigência do monitor durante o trajeto até as escolas. 

� Há locais onde a sinalização horizontal dos pontos de táxi não estão de acordo 
com a legislação regente. 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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6. EIXO DE INFRAESTRUTURA 

O presente capítulo avalia a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição 

espacial das redes de infraestrutura pública de Quitandinha, constituintes das instalações destinadas 

aos serviços públicos de: abastecimento de água; esgotamento sanitário; pavimentação; coleta de 

águas pluviais (rede de drenagem); coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos; energia 

elétrica, rede telefônica e de comunicação.  

 

6.1. Rede de Saneamento Básico 

Quitandinha possui um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado entre 2009 e 

2010. O trabalho foi desenvolvido a partir de levantamentos de campo realizados pela Prefeitura 

Municipal com o apoio da equipe técnica da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), em 

decorrência de ser essa a prestadora dos serviços de saneamento de água e esgoto do Município desde 

o ano de 1974, por meio de um contrato de concessão de serviços públicos. 

Ressalta-se a importância do PMSB para Quitandinha tendo em vista a inserção de grande parte 

de seu território (50,5%) nas Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público da RMC, 

definidas e delimitadas por decreto estadual, de forma a garantir sua proteção, conforme mencionado 

no Capítulo 1 (Eixo Regional) e Capítulo 2 (Ambiental) desse relatório.  

O PMSB tem como objetivos apresentar o diagnóstico do saneamento básico no território e 

definir o planejamento para o setor. Destina-se a formular as linhas de ação estruturantes e 

operacionais referentes ao saneamento ambiental, especificamente no que se refere ao 

abastecimento de água em quantidade e qualidade, e a coleta, tratamento e disposição final adequada 

dos resíduos líquidos. O Plano apresenta a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem como aos 

programas, projetos e ações necessárias para seu atingimento, nos termos da Lei Nº 11.445/2007 - Lei 

Federal de Saneamento. 

O PMSB de Quitandinha abrangeu a sede municipal, os distritos administrativos de Pangaré e 

Doce Grande e as seguintes localidades rurais selecionadas pela Prefeitura Municipal: ao norte da BR-

116, Barro Branco, Cachoeira, Caí de Cima, Mato Branco, Reis, Nova Descoberta, Ribeirão Vermelho 

(1, 2 e 3), e ao sul da BR-116, Água Clara de Baixo II (Cruz), Água Clara de Cima, Cerrinho, Cerro Verde 

II (Palmital), Doce Fino, Lagoa Verde, Pepes, Vila Rural Pangaré e Rio da Várzea.  

Contemplou a avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos e o licenciamento 

ambiental das atividades específicas, registrando: existência de rede de água e de esgoto para os 

distritos e as 16 localidades rurais citadas; e ações locais de abastecimento de água, considerando, 

além da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos 

serviços e a utilização de tecnologias apropriadas. Tem como meta sua execução no período de 2009-

2039 e se constitui por linhas de ação que devem se articular com as demais instituições públicas 

estaduais e privadas visando a superação dos problemas diagnosticados.  
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O PMSB deve ser revisto com a maior brevidade possível88. Importante destacar ainda, que o 

Plano prevê a continuidade, avaliação e complementação permanente de seu conteúdo, na medida 

em que este é concebido como um processo de planejamento e não como um documento que se 

finaliza nos limites de um relatório conclusivo. Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais e 

emergenciais, bem como outros estudos complementares deverão ser executados e submetidos à 

análise, para que não se interrompa ou altere em demasia os princípios norteadores da elaboração 

original do Plano.   

 

6.1.1. Rede de Abastecimento de Água 

Conforme o PMSB (2009-2010), na sede urbana os mananciais para abastecimento de água são 

constituídos de poços profundos localizados nas seguintes localidades: Rua José de Sá Ribas, Rua 

Germano Czek e no bairro da Campina.  

Figura 100: Poços de abastecimento de água em área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: PMSB (2009-2010). 

  

                                                           

 

88 Os Planos de Saneamento Básico Municipais devem ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 anos, e 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual, conforme a Lei Federal Nº 11.445/2007, art. 19, § 4. 
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O tratamento da água constitui-se na simples desinfecção (cloração), seguida de fluoretação. Na 

Rua Germano Czek e na Campina o tratamento é com dosagem direta nos poços e na Rua José de Sá 

Ribas o tratamento é realizado no reservatório. 

Segundo o PMSB, a vazão total produzida era de 1.276m³/h, o suficiente para abastecimento da 

população urbana projetada até o ano 2040. Cabe indicar que essa estimativa populacional utilizada 

pelo Plano é superior à projeção do IPARDES para Quitandinha (2017-2040)89, reforçando o adequado 

atendimento da vazão à demanda populacional a longo prazo. 

Atualmente, o abastecimento de água abrange 100% da área urbana. Na época de elaboração 

do Plano, a rede de distribuição de água era composta por 35.472m de tubulações. Segundo dados da 

SANEPAR (2017), o sistema foi ampliado em 2010, chegando a uma extensão de 66.234m. O croqui em 

anexo (Anexo V) apresenta o sistema atual de abastecimento de água da sede municipal.  

A capacidade de reservação era de 140m³, estando constituída por reservatórios urbanos, para 

os quais há necessidade de aumento de reservação para 160m³ para o atendimento da demanda 

futura dentro de um horizonte de 5 anos (2009-2013), ou de 220m³ para um horizonte de 32 anos 

(2009-2040). No Plano foram previstos também investimentos para a ampliação da rede de 

distribuição de água em 21.000m para atendimento das seguintes áreas de Quitandinha: Parque 

Industrial e Moreiras e comunidades rurais de São Gabriel, Anta Magra, Salso e ao longo da Estrada do 

Caí. 

Cabe indicar que os dados censitários indicaram que, dentre os 5.235 domicílios existentes em 

Quitandinha em 2010, 65% tinha acesso à rede de distribuição de água, ou seja, 3.406 domicílios. Deste 

universo, 2.246 são domicílios urbanos abastecidos pelo sistema atualmente e outras 259 são unidades 

não domiciliares atendidas pela rede (SANEPAR, 2017) - Tabela 35. 

Tabela 35: Unidades urbanas atendidas pela SANEPAR. 

Unidades atendidas pela Rede Urbana 2011 2017 

Unidades Domiciliares  1.850 2.246 

Unidades Não Domiciliares  214 259 

Total 2.064 2.505 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

No que se refere ao abastecimento das comunidades rurais, tais localidades são abastecidas por 

sistemas próprios de água, independentes do sistema urbano da sede, operados diretamente pelo 

Município com o apoio da comunidade local, normalmente pelas Associações de Água Rural, sem a 

intervenção da concessionária que opera o sistema urbano da sede municipal.  

  

                                                           

 

89As projeções do IPARDES (2017-2040) resultam do método Relação de Coortes, que considera aspectos como fecundidade, 
sobrevivência e respectivas tendências conforme registradas pelos Censos Demográficos do IBGE (2000-2010). Ao mesmo 
tempo, harmonizam-se com as projeções do IPARDES para o período 2017-2030, em termos das tendências ali implícitas das 
variáveis demográficas e dos volumes globais de população projetados para Paraná. Para o restante da série, 2031 a 2040, as 
projeções para o Estado e seus municípios são de responsabilidade do IPARDES. 
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Figura 101: Situação do abastecimento de água em área rural. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: PMSB (2009-2010); SANEPAR (2018). 

Segundo informações da Prefeitura, além das comunidades inclusas ao PMSB, as localidades que 

obtiveram adequações e programas de obras de rede de água estão apresentadas no quadro a seguir, 

junto das características dos sistemas isolados das comunidades. 

Estão desprovidas de projetos de implantação de rede as seguintes comunidade e regiões rurais: 

Aterrado Alto, Branco, Campestre dos Matosos, Cerro Verde de Cima, Lagoa de Cima, Lambari, 

Palmital, Pinhal, Ponte Nova, Tamborete e Uvaraneiras (não apresentadas no quadro a seguir). 
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Quadro 25: Sistemas de abastecimento de água na área rural de Quitandinha. 

Comunidades Rurais Situação da Rede 

N
º 

d
e

 P
o

ço
s 

R
e

se
rv

at
ó

ri
o

s 

Rede de 
Distribuição 

(m) 

Associação 
de Água 

Rural N
º 

d
e

 
Li

ga
çõ

e
s 

Fa
m

íli
as

 
A

te
n

d
id

as
 

Água Clara de Baixo Rede Existente 2 2 18.000 Sim 225 (?) 

Água Clara de Cima Rede Existente 1 1 9.000 Sim 112 150 

Anta Magra Rede Existente      (?) (?) 

Barro Branco Rede Existente 1 1 9.300 Sim  45 44 

Cachoeira Rede Existente 1 1 6.500 Sim 42 31 

Cachoeira do Ipanema Rede de Água em Execução/Ampliação 1       120 130 

Caí de Baixo Rede Existente     (?) (?) 

Campestre dos Paula Rede de Água em Execução/Ampliação 1       190 180 

Caí Rede de Água em Execução/Ampliação 0 2 8.360 Sim 173 427 

Cerrinho Rede Existente 1 1 7.300 Sim 88 150 

Cerro Verde Rede Existente  1 1 6.000 Sim 73 253 

Doce Fino Rede Existente 1 1 1.760   80 84 

Doce Grande Rede de Água em Execução/Ampliação 1 1 15.000 Sim 120 453 

Lagoa Verde Rede Existente 1 1 8.000 Sim 184 400 

Mato Branco Rede de Água em Execução/Ampliação     (?) (?) 

Nova Descoberta Rede Existente 1 1 11.000 Sim 112 180 

Pangaré Velho Rede Existente 1 1 9.000 Sim 180 320 

Pires Rede Existente       Sim (?) 47 

Quicé de Ribas / Quicé dos Alves Rede de Água em Execução/Ampliação 2    (?) 160 

Reis Rede Existente 1 1 4.800 Sim 44 78 

Ribeirão Vermelho Rede de Água em Execução/Ampliação 1 3 12.500 Sim 120 175 

Rio da Várzea Rede Existente 1 1 9.500 Sim 100 620 

Salso Rede Existente     (?) (?) 

São Gabriel / Macedônia Rede de Água em Execução/Ampliação         (?) (?) 

Turvo / Pinhal Rede de Água em Execução/Ampliação     (?) 180 

Vermelhinho Rede Existente       Sim (?) 70 

Vila Rural do Pangaré / Pepes Rede Existente 1 3 6.500 Sim 51 (?) 

Total   20 22 142.520   2.059 4.132 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); SANEPAR (2017-2018).  
NOTA: Os dados apresentados como “(?)” não foram disponibilizados à equipe de consultoria da FUNPAR. 

Segundo informações da SANEPAR (2018), está em trâmite a implantação das seguintes obras: 

� Ampliação da rede de distribuição: total de 4.626m de tubulações; 

� Implantação de nova rede na comunidade rural de Macedônia (3.800m); 

� Parceria municipal para implantação de 708m de rede na Rua Vitro Pinheiro e Rua 

Projetada A; 

� Reservatórios apoiados: fornecimento e instalação de 2 reservatórios de fibra (RAP em 

PRFV) de 225m³; 

� Booster Bom Jesus (elevatória): fornecimento de 2 conjuntos de motobombas (conjunto 

motobomba e reserva); 
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� Urbanização do Reservatório Elevado da Vila Rural do Pangaré: retirada de cerca de 

arame farpado e instalação de cerca com tela tipo alambrado; 

� Instalações Elétricas e de Automatização: instalações elétricas em baixa e média tensão 

e toda a instalação de automatização das unidades construtivas localizadas.  

 

6.1.2. Rede de Esgotamento Sanitário 

Em 2005, a SANEPAR elaborou o Estudo de Concepção Técnica para o Sistema de Esgotos 

Sanitários da Sede Municipal, o qual norteou a implantação de obras para o sistema de coleta e 

tratamento.  

Na época de elaboração do PMSB (2009-2010), Quitandinha ainda não possuía um sistema 

público de coleta e tratamento de esgotos sanitários, tendo sido adotada a solução individual de 

esgotamento, em conformidade com as normas técnicas brasileiras. Essa situação corresponde à 

situação atual da destinação do esgoto na área rural de Quitandinha. 

Segundo participação pública em eventos comunitários, há um projeto de implantação da rede 

de esgoto nas localidades rurais de Cachoeira do Ipanema, Campestre dos Paula, Turvo e Pinhal, e já 

está sendo instalada a rede de esgoto em Mato Branco. Na área sul do Município, há utilização de 

fossas simples para esgoto por algumas residências, além de terem sido verificados pontos de poluição 

das águas do Rio Areia Branca devido à falta de saneamento básico. 

Para a sede urbana, previa-se a implantação de uma primeira fase de obras que abrangia a 

construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); de uma estação elevatória; 11.500m de rede 

coletora de esgoto; 520 ligações prediais e 1.500m de interceptores. Para uma segunda fase de obras 

foram previstas: 2 (duas) estações elevatórias; 53.600m de rede coletora de esgoto com as respectivas 

ligações prediais; e 24.650m de interceptores.  

Com essas ações previa-se o atingimento e manutenção de 25% do índice de atendimento pela 

rede coletora de esgoto urbano até o ano 2012. No entanto, o sistema atual de esgoto (SANEPAR, 

2017) tem um índice de atendimento de apenas 18,39% da população urbana. Das 2.248 unidades 

domiciliares, apenas 413 são atendidas pela rede, além de outras 553 unidades não domiciliares. O 

índice por ligação é de 28,22 metros e a extensão da rede é de 14.027m. 

O sistema de esgotamento sanitário atual envolve a coleta e o afastamento, com arranjo 

resolvido, porém limitado e circunscrito na sub-bacia, e polo de tratamento (ETE Quitandinha). 

Entre 2016 e 2017 novos projetos foram elaborados, os quais subsidiarão as novas obras a serem 

implantadas neste setor, constituídas de 19.658m de tubulações (tubos DN 150), além dos seguintes 

investimentos em curto prazo: projeto elétrico para automação do sistema; implantação de 2 (duas) 

estações elevatórias; implantação de pós-tratamento na ETE Quitandinha; e ampliação da rede 

coletora, rede tronco e interceptores. 

A abrangência do atendimento será ampliada e integrada ao atual sistema, buscando otimizar 

as unidades, de modo a melhor aproveitar a estrutura existente, incorporando áreas dos bairros 

Paolini, Vila Prado e Campina na sede urbana, nas bacias dos rios da Várzea e Areia Branca, conforme 

figura a seguir. 
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Figura 102: Situação do sistema de esgoto sanitário na área urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: PMSB (2009-2010); SANEPAR (2018). 

Segundo técnicos da Prefeitura, na localização da ETE existente no Rio da Várzea (bairro Centro) 

verificam-se possíveis lançamentos de efluentes. Há necessidade, portanto, de verificação da 

qualidade da água nesse local. 
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6.2. Redes de Pavimentação e Drenagem 

A extensão da pavimentação em área urbana corresponde a 33% da malha viária, ou seja, 17km 

em asfalto e blocos de concreto. Conforme indicado no Capítulo 5.2 (Sistemas de Circulação), os 

logradouros com pavimentação coincidem com a rede de drenagem e com as maiores hierarquias 

segundo a Lei (vias coletoras e estruturais). O restante das vias urbanas (34km), encontra-se em leito 

natural ou com fresa asfáltica, desprovidas de rede de drenagem pluvial - Tabela 36.  

Tabela 36: Situação da Pavimentação e Rede de Drenagem na sede urbana. 

Tipos de Pavimento 
Pavimento 

(km) 
Pavimento 

(%) 
Drenagem 

(km) 

Pavimentação Asfáltica 
Com Rede de Drenagem  16,52 32,3 16,5 

Sem Rede de Drenagem 3,04 6,0  - 

Fresa Asfáltica  Sem Rede de Drenagem 1,96 3,8 - 

Blocos de Concreto Com Rede de Drenagem 0,50 1,0 0,5 

Sem pavimentação  
(Em leito natural) 

Com Projeto (Previsão de Rede de Drenagem) 4,69 9,2 4,7 

Sem Projeto (Sem Rede de Drenagem) 24,38 47,7 - 

Total (*)  51,09 100% 21,7 

NOTA: (*) A malha urbana não inclui os trechos da Rodovia Federal (BR-116) coincidentes com o perímetro urbano. 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Paranacidade (2017); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); FUNPAR (2018). 

A maior demanda atual por pavimentação encontra-se nos bairros Moreiras, Vista Alegre e 

Campina e no Parque Industrial (PI).  

Conforme a Prefeitura, está em execução um Plano de Pavimentação Urbana com projetos para 

a provisão de cerca de 9km de pavimentação, calçadas, meio fio, paisagismo, sinalização de trânsito, 

galerias pluviais e recape asfáltico. Através do SFM (Sistema de Financiamento Municipal) da SEDU, 

estão em execução as obras nos seguintes logradouros: 

� Rua Padre Francisco Starzybski (entre R. Germano Krama e a R. Silva Freitas); e 

� Rua XV de Novembro (trecho entre R. Olívio Kemp e R. José Alves Seixas Neto). 

Estão em fase de orçamento as obras dos seguintes logradouros: 

� Rua Evaldo José Sowinski (entre R. Dino Paolini e R. José Alves Seixas Neto); 

� Rua do Expedicionário (entre R. Bom Jesus e Av. Eleutério Fernandes de Andrade); 

� Rua João Alves Seixas Neto (entre a Rua Evaldo José Sowinski e Rua XV de Novembro); 

� Rua Maura Cordeiro Paolini (entre R. Dino Paolini e BR-116); 

� Rua Monsenhor Miguel José Mickocz (entre R. da Independência e R. José de Sá Ribas). 

Possuem projeto preliminar, ainda com necessidade de readequação e redimensionamento 

conforme normativas do DNIT, porém sem previsão de início das obras, as seguintes vias:  

� Rua do Lavrador; 

� Rua 6 de Agosto (trecho entre R. do Expedicionário e R. do Lavrador); 

� Rua Bom Jesus (trecho entre Av. E. Fernandes de Andrade e R. Francisco Boçon); 

� Rua Olívio Kemp (trecho entre R. José de Sá Ribas e R. Francisco B. Paolini); 

� Rua Maura Cordeiro Paolini (trecho entre R. Olívio Kemp e R. Aníbal Paolini); e 

� Trechos das ruas Germano Krama, Flora Lechinoski, Marciano de Carvalho; e Estanislau 

Socek. 
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Figura 103: Boca de lobo (R. Germano Czek), bueiro irregular (Av. Fernandes de Andrade), tubulação de 

drenagem irregular (R. Otávio José Kuss) e trecho sem pavimento ou drenagem (R. Bom Jesus no Vista Alegre). 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Junto do conjunto de obras citado, está em execução a obra de restauração de parte da Rua 

José de Sá Ribas, que constitui o principal acesso viário à Quitandinha sob o ponto de vista da ANTT, 

nos trechos entre a Rua Monsenhor M. José Mickos e a Rua Olívio Kemp, e entre a Rua Lourenço Mika 

e BR-116 (cerca de 1,1km). As obras incluem reforço da base viária, reforma de galerias pluviais, novo 

calçamento com piso podotátil (largura de apenas 1,50m), vagas de estacionamento, recape da 

pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito, com investimentos do Governo do Estado via 

Paranacidade e previsão de término em outubro de 2018. Não foi incluso ao projeto o alargamento da 

caixa viária e do calçamento. 

Figura 104: Trechos da Rua José de Sá Ribas em reconstrução. 

Fonte: FUNPAR (2018). 

Cabe a menção ainda ao projeto em parceria com a Autopista Planalto Sul, de utilização da fresa 

asfáltica doada pela concessionária, que permite a melhoria das condições de tráfego de vias sem 

pavimentação com custo inferior à execução de pavimentação asfáltica. Recentemente, as vias do 

bairro da Campina foram foco desse projeto. Apesar de positiva, essa é uma medida temporária, 

dependente da disponibilidade desse material e que não abarca a implantação da rede de drenagem 

pluvial. Com relação a projetos previstos em escala regional, conforme mencionado no Capítulo 5.2.1, 
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será executado um projeto de drenagem viária primária na PR-511, na extensão entre Quitandinha e 

Contenda, ainda em 2018 (DER).  

O sistema de drenagem municipal é composto por uma rede de galeria de águas pluviais - em 

parte dos trechos viários pavimentados, com escoamento superficial e caixas de captação. Um dos 

grandes problemas relacionados ao sistema de drenagem em Quitandinha é a ligação de águas 

servidas e, em alguns pontos, de esgoto, às galerias de águas pluviais.  

Figura 105: Situação da Pavimentação e Rede de Drenagem Fluvial na sede urbana. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Paranacidade (2017); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); FUNPAR (2018). 

Além dos bairros com deficiências de pavimento (Moreiras, Vista Alegre, Campina e PI), destaca-

se a demanda por rede de drenagem nas áreas urbanas com incidência de inundações, no bairro Bom 

Jesus e área sudoeste do Centro - em especial, os arredores da Rua dos Pescadores e Rua Olívio Kemp 

(via integrante do conjunto de obras previstas), sob influência de cotas abaixo dos 810m. São áreas 

com ocupação já consolidada no entorno do Rio da Várzea e seus afluentes, nas quais sugere-se a 

execução de obras hidráulicas. Nesse sentido, conforme já indicado pelo Capítulo 2.1.4, recomenda-

se a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual deverá abordar estudos quanto às 

regiões afetadas por inundações e predizer quais são as soluções mais adequadas para minimizar seus 

impactos. 
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Figura 106: Trechos da Rua Olívio Kemp - área suscetível à inundação sem rede de drenagem. 

 
Fonte: FUNPAR (2018). 

 

6.3. Resíduos Sólidos 

Após os 10 anos de implantação do Plano Diretor vigente (2007), é possível verificar grandes 

melhorias na tratativa dos resíduos sólidos em Quitandinha, tendo em vista: (i) sua participação no 

consórcio regional de disposição final dos resíduos (Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos - Conresol); (ii) a abrangência dos serviços prestados e; (iii) em especial, a atuação da 

Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACOMAR). Além disso, Quitandinha possui um Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRS), elaborado em 2016. 

Os resíduos orgânicos e rejeitos são coletados90 por meio de um caminhão compactador, que 

percorre 240km por semana na sede e 168km por mês na área rural. A disposição dos resíduos sólidos 

compostos de rejeitos e material orgânico é realizada no aterro sanitário controlado pela empresa 

Estre Ambiental S.A. O vínculo dos serviços prestados à Quitandinha é realizado através do contrato 

de rateio que iniciou em novembro de 2010.  

O aterro sanitário fica localizado no município de Fazenda Rio Grande, sendo gerenciado pelo 

Conresol, presidido pelo município de Curitiba e que engloba 23 municípios da RMC. O volume total 

de resíduos enviados de Quitandinha ao aterro é de aproximadamente 1.400 toneladas por ano.  

Na área urbana de Quitandinha a coleta de resíduos (rejeitos e material orgânico) é realizada 2 

vezes por semana nas ruas secundárias e 3 dias por semana na região central, atingindo 100% dos 

domicílios, comércios e empresas. A coleta é terceirizada, sendo realizada pela empresa Transresíduos.  

Na área rural é feita a coleta seletiva, que atinge 80% da população, sendo realizada a cada 15 

dias. A coleta do lixo comum e de recicláveis é feita em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), cujo 

modelo pode ser identificado na figura a seguir. 

 

Figura 107: Localização dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).  

                                                           

 

90 Existem 8 profissionais trabalhando na coleta do lixo, sendo 2 motoristas e 6 auxiliares. 
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Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Com relação aos resíduos dos serviços de saúde, o município tem um sistema específico para 

sua coleta e faz a separação de acordo com seu potencial de contaminação, sendo coletados a cada 2 

meses e encaminhados para Curitiba. Os resíduos da construção civil e de podas de árvores são 

descartados de forma incorreta em bota-foras clandestinos, pois não é oferecida a coleta 

especializada. Já o recolhimento das embalagens de agrotóxicos ocorre através de logística reversa, 

praticada pelas empresas que comercializam insumos, que fazem seu recolhimento. (PGIRS, 2016) 

O município conta ainda com um centro de triagem de materiais recicláveis, que funciona em 

um barracão localizado na Rua Silva Freitas, locado pela Prefeitura, o qual é disponibilizado à 

Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACOMAR), por meio de um termo de cooperação 

técnica e financeira, para que seus integrantes executem as atividades de classificação e venda dos 
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materiais recicláveis. A equipe é composta atualmente por 7 pessoas e o barracão da associação 

necessita de reforma, construído em madeira, que conta com equipamentos como prensa, esteira e 

balança. Além disso, sua localização em área urbana é conflituosa com o uso residencial, como pode 

ser observado na figura. 

Figura 108: Localização do centro de triagem de materiais recicláveis da ACOMAR. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: FUNPAR (2018); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Segundo relatos dos munícipes e do próprio PGIRS, o serviço de coleta é satisfatório. As maiores 

dificuldades encontradas referem-se à incorreta separação do lixo pela população e, em alguns casos, 

o lixo doméstico não é entregue aos caminhões de coleta e são jogados em rios ou terrenos baldios. 

Há de se considerar, portanto, a realização de campanhas públicas de conscientização da população 

para a correta separação e destinação do lixo produzido no município.  

Outra dificuldade enfrentada é com relação à circulação dos veículos de coleta de resíduos em 

ruas estreitas na sede urbana, como as existentes no bairro da Campina, que chegam a 7m de largura. 

Com a circulação do veículo de coleta fica impossibilitada a passagem de outros veículos nas vias de 

caixas inferiores às recomendadas em lei. 
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Figura 109: Sede da ACOMAR e modelo do Pontos de Entrega Voluntária (PEV) na área rural. 

Fonte: FUNPAR (2018); Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

A Prefeitura presta também os serviços relativos à limpeza pública, os quais dizem respeito à 

varrição das vias da área central da sede, bem como a manutenção de meios-fios e poda de árvores. 

(PGIRS, 2016)  

Quadro 26: Equipamentos e veículos utilizados na limpeza urbana. 

Equipamento Quant. Finalidade Propriedade Conservação 

Caminhão compactador  01 Coleta do lixo comum  
Transresíduos - terceirizado à 
Prefeitura 

Boa 

Caminhão baú  01 Coleta do material reciclável  
Jair Soek e Silva terceirizado à 
Prefeitura 

Boa 

Caminhão caçamba  01 Coleta do RCC e Resíduos de Podas  Prefeitura  Boa 

Roçadeira  03 Roçada  Prefeitura  Boa 

Motosserra  02 Poda  Prefeitura  Boa 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: SMMA/Município de Quitandinha - PGIRS (2016). 

 

6.4. Redes de Energia e Iluminação 

O fornecimento de energia elétrica em Quitandinha é prestado pela COPEL (Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica), sendo integrante dos seguintes conjuntos de unidades consumidoras: 

Araucária, Fazenda Iguaçu, Lapa e Tafisa (138 kV).  

A energia elétrica municipal provém de uma subestação localizada no início da Rua José de Sá 

Ribas, próximo do acesso urbano através da BR-116, a qual recebe energia de Mandirituba.  

Conforme dados censitários (Tabela 37), quase a totalidade de domicílios particulares 

permanentes em Quitandinha detinham acesso à energia elétrica proveniente da COPEL em 2010. 

Apenas 9 domicílios obtinham energia de outras fontes e 29 domicílios não tinham acesso à rede. 

Segundo dados da COPEL (2016), existiam 7.462 unidades consumidoras no Município, sendo 

3.701 residenciais urbanas (50%), 3.298 unidades em área rural (44%) e apenas 33 unidades industriais, 

cujo consumo total equivalia a 20.389 Mwh. Houve um crescimento considerável do número de 

unidades consumidoras desde o relatório do PD (2007), o qual registrava apenas 1.114 unidades de 

consumo residenciais em Quitandinha (dados de 2004). 
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Tabela 37: Domicílios particulares permanentes com energia elétrica (2010). 

Domicílios 
particulares 

permanentes 

Com Acesso à Energia Elétrica Sem Acesso à Energia Elétrica 

COPEL Outra Fonte 
29 domicílios 

5.235 5.197 domicílios 9 domicílios 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 

Figura 110: Subestação da COPEL, próxima da rotatória de acesso secundária a partir da BR-116. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

Tabela 38: Consumo e número de unidades consumidoras de energia elétrica de Quitandinha (2016). 

Categorias Consumo (Mwh) Nº de Consumidores (*) 

Residencial 5.345 3.701 

Setor secundário (Indústrias) 1.737 33 

Setor Comercial 3.095 316 

Rural 8.989 3.298 

Outras Classes (2) 1.222 114 

Consumo livre (Indústrias) (uso sistema (3) - - 

Total 20.389 7.462 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IPARDES (2017); COPEL (2016).  
NOTAS: (*) Entende-se por consumidor as unidades consumidoras de energia elétrica (relógio); (2) Inclui as categorias: consumo próprio, 
iluminação pública, poder e serviço públicos; (3) Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução das indústrias; (3) Inclui os 
consumidores atendidos por outro fornecedor de energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL Distribuidora e a outra 
parcela por outro fornecedor. 

Apesar desse panorama positivo de ampliação do sistema, Quitandinha possui uma rede de 

abastecimento de energia elétrica com registros de oscilação e quedas de fornecimento (destaque 

para o Parque Industrial), além de discrepâncias tarifárias, sobretudo na área rural.  

Frente a isso, a Secretaria de Agricultura tem realizado laudos técnicos gratuitos aos produtores 

rurais e de tabaco quando estes são prejudicados com perdas na produção, em decorrência das falhas 
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de energia elétrica na área rural de Quitandinha. Os produtores têm direito de solicitar ressarcimento 

junto à concessionária de energia elétrica, conforme resoluções da ANEEL91.  

O Programa Federal Luz para Todos (LPT), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e 

executado pelas concessionárias de energia elétrica em parceria com os governos estaduais, objetiva 

o fornecimento de energia elétrica às regiões rurais, com prioridade para comunidades tradicionais, 

pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas, além de áreas com poços de água 

comunitários, cujo prazo de atendimento é 2018. 

Em área rural, o acesso à energia elétrica ocorre nas comunidades ao norte do Turvo e Ribeirão 

Vermelho, e ao sul, nas localidades de Pangaré, Lagoa Verde, Cerro Verde, Doce Fino e Rio da Várzea. 

Figura 111: Iluminação viária na sede urbana de Quitandinha. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Paranacidade (2017). 

Com relação à rede de iluminação pública (Figura 111), na área urbana considera-se que quase 

100% da população usufrui tanto de iluminação pública, quanto de energia elétrica - há de se 

considerar, no entanto, vias dos bairros Moreiras, Parque Industrial e da Campina desprovidas de 

                                                           

 

91 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 
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iluminação, conforme figura. Com relação ao restante do Município, apenas as comunidades rurais de 

Doce Fino, Pangaré e Doce Grande têm rede de iluminação pública, cuja manutenção é realizada 

periodicamente pela Prefeitura. De fato, a área rural é a mais deficitária com relação à iluminação 

pública em Quitandinha. Diante disso, o representante do Departamento de Obras informou que não 

há previsão, pela COPEL, de ampliação da rede de iluminação de Quitandinha. 

 

6.5. Rede de Comunicações 

A área urbana de Quitandinha é servida pelas redes de telefonia fixa e móvel com problemas 

de oscilação de sinal móvel, sobretudo no bairro da Campina e no Parque Industrial. Ressalta-se que, 

de acordo com as regras de concessão da telefonia móvel, as operadoras não são obrigadas a oferecer 

sinal na área industrial, mas que podem ser realizados acordos entre os atores, inclusive com a 

participação do poder público.  

Dados da ANATEL (Agência Nacional de Energia Elétrica, 2018) indicam que a predominância do 

acesso à rede móvel 2G e 3G é dividida entre as empresas Claro, Oi e Tim (28,57% da participação no 

município cada uma) e Vivo (14,29%). A disponibilidade do sinal à rede móvel 4G é através da Claro e 

da Tim, abrangendo apenas o quadro urbano da sede e arredores próximos.  

Com relação à disponibilidade dos serviços, todas as operadoras apresentam aproveitamento 

superior a 98%, com taxas de conexão de dados acima do parâmetro de 98% e taxas de conexão de 

voz acima de 95%, considerando a média no período março de 2017 a 2018 (ANATEL). 

Com relação ao restante do município, o sinal de telefonia móvel é oferecido pela TIM por 1 

(uma) antena no extremo sul (comunidade de Doce Fino), e por outras 2 (duas) antenas das empresas 

Oi e Claro, na área oeste - próximas da Estrada Velha da Lapa (comunidade de Ribeirão Vermelho).  

A cobertura da rede 2G abrange quase a totalidade do município, com exceção do extremo sul, 

enquanto a rede 3G abrange da sede até a comunidade de Pangaré e proximidades, além da área oeste 

(região rural da comunidade de Ribeirão Vermelho). Neste panorama, verifica-se que há falta de 

acessibilidade ao sinal de telefonia móvel em grande parte do território rural de Quitandinha, onde 

está concentrada cerca de 70% de sua população. O mesmo panorama também ocorre nas 

comunidades com relação ao sinal digital de televisão. 

Na área urbana, cada uma das operadoras possui uma antena (estação rádio base) instalada na 

área central, totalizando 7 (sete) antenas em território quitandinhense.  

A Tabela 39 apresenta o percentual de acesso à telefonia fixa em Quitandinha para o ano de 

2010, que abrangia 83% dos domicílios. A tendência é que o acesso à telefonia móvel, registrada como 

exclusivo meio de comunicação em 72% dos domicílios, cresça ainda mais nos próximos anos. Não 

possuíam telefonia fixa ou móvel, em 2010, 17% dos domicílios de Quitandinha. 

Tabela 39: Domicílios particulares permanentes com telefonia fixa e/ou móvel (2010). 

Domicílios 
particulares 

permanentes  

Existência de telefone 

Com Telefonia 
Fixa 

Com Telefonia 
Fixa (%) 

Somente 
telefone fixo 

Somente 
telefone celular 

Telefone fixo 
e celular 

Sem 
Telefonia   

5.235 4.353 83,14 98 3.751 504 883 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: IBGE - Dados Censitários (2010). 
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Com relação aos indicadores de inclusão digital, a média de acessos per capita de Quitandinha 

está bastante aquém da média nacional. Em 2014, Quitandinha registrou apenas 889 acessos 

disponíveis à internet fixa, além da regressão da taxa de crescimento de 42,28% no período 2012-2013 

para 13,68% (2013-2014). Além disso, o número de acessos per capita (2.640 acessos para cada 100 

mil habitantes) é bastante inferior à média nacional (11.818 acessos/100 mil habitantes).  

No município há disponibilidade de acesso à rede de fibra óptica, uma vez que o estado do 

Paraná é o único que possui 100% de cobertura digital pela Copel Telecom. Quitandinha passou a ser 

atendida pela empresa Oi com a serviços de banda larga a partir de abril de 2016.  

Com relação ao acesso à internet, considerando que o contingente populacional de Quitandinha 

é majoritariamente rural, pode-se inferir que o município é desassistido com relação ao acesso à rede. 

Além disso, o sinal de internet de banda larga, como já comentado, abrange apenas parte da malha 

urbana, sendo inexistente na área industrial (apenas via sinal de rádio).  

No entanto, há projetos de ampliação da rede de internet através do programa estadual Paraná 

Digital, a serem realizados nas seguintes escolas estaduais de Quitandinha: Caetano Munhoz da Rocha 

(em Pangaré); Doce Fino (na comunidade de mesmo nome); Francisco Lechinoski (urbana); Lagoa 

Verde; Eleutério Fernandes de Andrade (urbana); Miguel J. Mickosz (Ribeirão Vermelho); e Paulo Freire 

(Campestre dos Matosos) - as 4 primeiras escolas citadas também receberão melhorias no acesso à 

energia elétrica. 

Cabe mencionar que os possíveis motivos que levaram à redução dos acessos à internet fixa no 

período 2013-2014 são: (i) a crescente acessibilidade e facilidade de compra de serviços de telefonia e 

internet móvel; e (ii) a disponibilidade de acesso móvel em áreas até então desprovidas de 

infraestrutura de fornecimento da internet fixa, como é o caso da representativa área rural de 

Quitandinha. 

Conforme exigências do Ministério da Saúde - Programa de Informatização das Unidades Básicas 

de Saúde (PIUBS) para a operacionalização do SUAS, todas as unidades básicas de saúde municipais 

(UBS) deverão deter acesso à internet para a implantação do prontuário eletrônico até o prazo pré-

determinado do final do ano de 2018. Tendo em vista a intenção de adesão ao programa, Quitandinha 

poderá ampliar nos próximos anos o acesso às redes de telefonia móvel e internet na área rural, mais 

especificamente nas comunidades de Água Clara de Baixo, Doce Fino, Lagoa Verde e Turvo, onde 

constam unidades de saúde, visando o cumprimento das exigências do programa federal e a ampliação 

da rede às comunidades rurais próximas.  

 

6.6. Cemitério Municipal 

O Cemitério Municipal está localizado em área urbana, no bairro Vista alegre, com acesso pela 

Rua Padre Francisco Starzybski. A área é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(Departamento de Obras), abrange 11.000m² e apresenta 90% dos lotes já ocupados - os lotes para 

venda são raros. Há necessidade, portanto, de ampliação da área para novos sepultamentos.  

A Prefeitura tem intenção de expandi-lo em aproximadamente 1.000 m² em direção à Rua Brasil. 

No entanto, essa via é bastante estreita, largura média de 3,5m, cujos terrenos adjacentes possuem 

declividade superior a 45%, não sendo uma alternativa viável. 
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Uma questão bastante crítica com relação ao funcionamento do cemitério é a falta de 

tratamento adequado do necro-chorume. Além disso, o espaço está assentado sobre um terreno 

elevado com relação ao nível das vias de entorno, sobre um talude, estando suas divisas e lotes 

adjacentes separados por muros de arrimo (Figura 112), que funcionam como contenção estrutural do 

terreno elevado.  

Figura 112: Localização do Cemitério Municipal. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 

O regimento quanto ao funcionamento e uso do cemitério foi promulgado pelo Decreto Nº 

1.054/2017, conforme Código de Obras e Posturas. A área obteve sua documentação imobiliária em 

2017, através de um processo de regularização, com registro de desapropriação, retificação e 

edificação da capela mortuária. 

 

6.7. Síntese do Eixo de Infraestrutura 

Com o objetivo de produzir uma análise integrada dos elementos considerados ao longo do 

Capítulo 6, o quadro a seguir apresenta uma síntese das principais questões que caracterizam o cenário 

atual das redes de infraestrutura de Quitandinha, destacando suas deficiências e potencialidades. 
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Quadro 17: Síntese do Eixo de Infraestrutura. 

Potencialidades  Deficiências  

� Rede de abastecimento de água abrange 100% da área urbana. 

� Obras em execução e/ou previstas de ampliação da rede existente ou provisão 
de rede de abastecimento de água nas comunidades rurais de: Cachoeira do  
Ipanema, Campestre dos Paula, Caí, Doce Grande, Mato Branco, Quicé dos 
Alves, Quicé dos Ribas, Ribeirão Vermelho, Turvo, Pinhal e Macedônia. Além 
da previsão de urbanização do reservatório elevado da Vila Rural do Pangaré. 

� Atuação e representatividade das Associações de Água Rural no Município. 

� Segundo eventos comunitários, há projetos de implantação da rede de esgoto 
nas localidades rurais de Cachoeira do Ipanema, Campestre dos Paula, Turvo e 
Pinhal, e já está sendo instalada a rede de esgoto em Mato Branco.  

� Há projetos previstos pela SANEPAR de implantação de 2 estações elevatórias 
de esgoto; implantação de pós-tratamento na ETE Quitandinha; e ampliação 
da rede coletora, rede tronco e interceptores nos bairros Vila Prado, Paolini e 
Campina. 

� Estão em execução projetos para a provisão de pavimentação, calçamento, 
meio fio, paisagismo, sinalização de trânsito, galerias pluviais e recape asfáltico 
de logradouros urbanos. 

� Parceria com a Autopista Planalto Sul de utilização da fresa asfáltica doada pela 
concessionária, que permite a melhoria das condições de tráfego de vias sem 
pavimentação com custo inferior à execução de pavimentação asfáltica.  

� Participação municipal no Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (Conresol) e disposição final dos resíduos em aterro sanitário. 

� Abrangência dos serviços municipais de coleta e separação de resíduos é 
satisfatória (100% da área urbana e 80% da rural). 

� Plano Municipal de Saneamento Básico (2009-2010) precisa ser revisto com a 
maior brevidade possível para adequar-se aos prazos estabelecidos pela Lei 
Federal Nº 11.445/2007. 

� Comunidades rurais desprovidas de rede de abastecimento de água: Aterrado 
Alto, Branco, Campestre dos Matosos, Cerro Verde de Cima, Lagoa de Cima, 
Lambari, Palmital, Pinhal, Ponte Nova, Tamborete e Uvaraneiras. 

� Previa-se o atingimento de 25% de atendimento pela rede coletora de esgoto 
urbano até o ano 2012, no entanto, o sistema atual abrange apenas 18,39% da 
população urbana. (SANEPAR, 2017)  

� Próximo da ETE Quitandinha no Rio da Várzea (bairro Centro), verificam-se 
possíveis lançamentos de efluentes, havendo a necessidade de verificação da 
qualidade da água no local. 

� Há comunidades rurais ao norte e sul de Quitandinha que ainda utilizam fossas 
sépticas simples. 

� Locais de poluição das águas do Rio Areia Branca, devido à falta de saneamento 
básico em área rural. 

� Apenas 33% da malha viária urbana tem redes de pavimentação e drenagem. 
A maior demanda está nos bairros Moreiras, Vista Alegre e Campina, e no 
Parque Industrial (PI). 

� A obra de restauração de parte da Rua José de Sá Ribas, em execução, não 
inclui o alargamento da caixa viária e do calçamento (faixa de serviço estreita). 

� Projeto em parceria com a Autopista Planalto Sul, apesar de positivo, é uma 
medida temporária, dependente da disponibilidade desse material e que não 
abarca a implantação da rede de drenagem pluvial. 
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� Atuação da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACOMAR) no 
centro de triagem de recicláveis.  

� Em área rural, há energia elétrica nas comunidades ao norte (Turvo e Ribeirão 
Vermelho) e ao sul nas localidades de Pangaré, Lagoa Verde, Cerro Verde, Doce 
Fino e Rio da Várzea. 

� Comunidades de Doce Fino, Pangaré e Doce Grande têm rede de iluminação 
pública. 

� Há disponibilidade de acesso à rede de fibra óptica, uma vez que o estado do 
Paraná é o único que possui 100% de cobertura digital pela Copel Telecom. 

� Projetos de ampliação da rede de internet nas comunidades de Pangaré, Doce 
Fino, Lagoa Verde, Ribeirão Vermelho e Campestre dos Matosos (através do 
Paraná Digital, em escolas estaduais). 

� Possível ampliação da rede de internet em postos de saúde rurais, através da 
intenção de adesão municipal ao programa de operacionalização do SUAS, nas 
comunidades de Água Clara de Baixo, Doce Fino, Lagoa Verde e Turvo. 

� Regimento do funcionamento e uso do Cemitério Municipal promulgado pelo 
Decreto Nº 1.054/2017 e obtenção de documentação imobiliária através de 
processo de regularização. 

� Demanda por infraestrutura de drenagem nas áreas urbanas com incidência 
de inundações, no bairro Bom Jesus e área sudoeste do Centro - em especial, 
nas áreas sob influência de cotas abaixo dos 810m. 

� Recomenda-se a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual 
deverá abordar estudos quanto às regiões afetadas por inundações e predizer 
quais são as soluções mais adequadas para minimizar seus impactos. 

� Resíduos da construção civil e de podas de árvores são descartados de forma 
incorreta em Quitandinha, em bota-foras clandestinos, pois não é oferecida a 
coleta especializada.  

� Centro de triagem de materiais recicláveis em barracão locado pela Prefeitura 
necessita de reforma, construído em madeira. Sua localização em área urbana 
é conflituosa com o uso residencial. 

� Circulação dos veículos de coleta de resíduos em ruas estreitas na sede urbana, 
como as existentes no bairro da Campina. 

� Quitandinha possui rede de energia elétrica com registros de oscilação e 
quedas de fornecimento como, por exemplo, no Parque Industrial, além de 
discrepâncias tarifárias na área rural. 

� Partes dos bairros Moreiras, Parque Industrial e Campina são desprovidos de 
iluminação pública.  

� Não há previsão de ampliação das redes de energia elétrica e de iluminação. 

� A área urbana é servida pelas redes de telefonia fixa e móvel, com problemas 
de oscilação de sinal móvel, sobretudo, na Campina e Parque Industrial. 

� Média de acessos à internet per capita está aquém da média nacional. Área 
rural não tem acesso à rede de internet. 

� Cemitério Municipal apresenta 90% dos lotes já ocupados, com necessidade 
de ampliação para novos sepultamentos e falta tratamento do necro-chorume. 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Mapa 16: Síntese do Eixo de Infraestrutura - Escala Municipal.  
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Mapa 17: Síntese do Eixo de Infraestrutura - Área Urbana. 
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7. ANÁLISE DO PLANO DIRETOR E LEGISLAÇÃO CORRELATA 

A revisão do Plano Diretor de Quitandinha se configura como a etapa de avaliação do ciclo das 

políticas públicas municipais, na qual se avaliam “erros e acertos” na consecução dos objetivos e das 

metas do Plano Diretor vigente (2007). 

A análise do conjunto legislativo em vigor do Plano Diretor, presente nesse capítulo, objetiva 

validar a efetividade e a eficiência do arcabouço legal vigente quando deparado à realidade de 

Quitandinha. Além do diagnóstico da legislação municipal, bem como dos instrumentos da política 

urbana, a metodologia de leitura da realidade de Quitandinha abarca também a avaliação do processo 

de planejamento decorrente do Plano Diretor vigente, bem como a efetividade das propostas e ações 

estabelecidas pelo Plano de Ação e Investimentos de 2007. 

Foram analisados, em todas as leis correlatas ao PD, os seguintes aspectos: técnica legislativa; 

pertinência de conteúdo; facilidade de leitura; estrutura lógica; coerência com a capacidade 

administrativa da Prefeitura Municipal; acessibilidade às leis e seus anexos; e correlação de conteúdo 

entre as leis - já que todas, direta ou indiretamente, tratam de normas de uso da cidade e da área 

rural. Foi considerada também a necessidade de coerência entre os elementos internos e externos às 

leis, isto é, se a legislação municipal vigente atende à regulamentação mínima exigida pelas instâncias 

federal e estadual, principalmente ao disposto na Constituição Federal, Constituição do Paraná e 

Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257/2001). 

Cabe destacar de antemão que, para todo o conjunto legislativo analisado, verificou-se a falta 

de disponibilidade e de acesso público aos seus anexos, sobretudo, aos mapas das leis, os quais são 

imprescindíveis para a compreensão de seu conteúdo. Não constam disponíveis ao público os mapas-

anexos do Perímetro Urbano, Macrozoneamento Municipal, Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano, Sistema Viário Municipal e Sistema Viário Urbano. 

Em relação à acessibilidade e transparência, apesar da disponibilidade das leis no website da 

Prefeitura 92 , seu acesso não é facilitado pois o conteúdo legislativo está separado por ano de 

promulgação, e não há campo para pesquisa por assunto ou temática. Além disso, o compêndio de leis 

não está atualizado, ou seja, não abarca as modificações legislativas realizadas posteriormente, fato 

que pode gerar equívocos em sua interpretação. 

Ademais, como recomendação geral ao conjunto legislativo, cabe a inclusão de sumários gerais 

no início do corpo das Leis, para facilitar sua leitura e compreensão. 

As minutas de leis atualizadas e revisadas, conforme análises do presente capítulo e reuniões 

técnicas com o poder público, serão apresentadas no Produto 05 (Minutas de Lei) e Produto 06 (Plano 

de Ação e Legislação) dos Planos Integrados de Quitandinha. 

                                                           

 

92  Website da Prefeitura Municipal de Quitandinha: https://www.quitandinha.pr.gov.br/legislacao. Acesso em 18/04/2018. 
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7.1. Lei do Plano Diretor Municipal 

A Lei Orgânica de Quitandinha (1990) inclui às competências do Município a instituição de 

normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano, fixando limitações urbanísticas, 

bem como a elaboração do Plano Diretor (art. 5, incisos XII e XIV).  

O Plano Diretor de Quitandinha foi aprovado em 2007, na forma da Lei Municipal Nº 697/2007. 

Com 83 artigos distribuídos em 20 páginas, pode-se incidir que a lei é positivamente enxuta e objetiva, 

cuja estrutura geral é apresentada a seguir. 

Quadro 28: Sumário da Lei do Plano Diretor de Quitandinha (Nº 697/2007). 

TÍTULO I - Da Fundamentação Capítulo I - Das Disposições Preliminares 

Capítulo II - Dos Princípios 

Capítulo III - Dos Objetivos Gerais   

Capítulo IV - Das Diretrizes de Desenvolvimento   

Capítulo V - Das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo 

Capítulo VI - Das Diretrizes do Sistema Viário    

Capítulo VII - Das Diretrizes para o Transporte Coletivo 

Capítulo VIII - Das Diretrizes para Implantação de Infraestrutura 

Capítulo IX - Das Diretrizes Ambientais 

Capítulo X - Das Diretrizes de Desenvolvimento Social 

Capítulo XI - Das Diretrizes de Promoção e Valorização Cultural 

Capítulo XII - Das Diretrizes de Desenvolvimento Econômico 

Capítulo XIII - Das Diretrizes para Organização Institucional 

TÍTULO II - Do Ordenamento Territorial e Macrozoneamento 

TÍTULO III - Dos Instrumentos da Política 

Municipal 

Capítulo I - Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 

Capítulo II - Do IPTU Progressivo no Tempo 

Capítulo III - Da Desapropriação Sanção com Título de Dívida Pública 

Capítulo IV - Do Direito de Preempção 

Capítulo V - Do Direito de Superfície 

Capítulo VI - Do Estudo de Impacto de Vizinhança 

TÍTULO IV - Dos Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

 

Capítulo I - Das Zonas de Interesse Social 

Capítulo II - Da[o] Usucapião Especial de Imóvel Urbano 

Capítulo III - Da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 

Capítulo IV - Da Concessão de Direito Real de Uso 

Capítulo V - Do Planejamento e Gestão Territorial 

TÍTULO V - Das Disposições Finais e Transitórias 

Elaboração: FUNPAR (2018). 

Com relação ao seu escopo, entretanto, verificou-se que não há citação expressa na Lei das 

demais leis correlatas, logo no início de seu conteúdo, o que pode causar dificuldades em sua 

interpretação enquanto principal referencial para diretrizes e indicações ao conjunto legislativo. 

Tendo em vista que o Estatuto da Cidade regulamenta a Política Urbana Nacional e trata das 

diretrizes gerais e instrumentos para a gestão democrática das cidades em prol do bem coletivo, da 

segurança, do bem-estar e do equilíbrio ambiental, o Plano Diretor é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. Ademais, conforme artigo 40, § 2, do Estatuto das Cidades, 
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o Plano Diretor deve englobar o território do Município como um todo. Portanto, deve tratar dos 

objetivos e das diretrizes gerais de ordenamento do município, articulando a gestão urbana com as 

políticas setoriais e definindo os instrumentos para o cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade. Sendo assim, entende-se que o Plano Diretor tem a função de definir as condições em 

que a cidade cumpre essa função social. 

Para além do controle do uso e da ocupação do solo, o Plano Diretor norteia as demais “políticas, 

diretrizes, normas, planos, programas, orçamentos anuais e plurianuais” conforme foi adequadamente 

colocado na redação do artigo 3º do Plano Diretor de Quitandinha em vigor. 

A Constituição do Estado do Paraná (art. 152, § 1º, incisos I ao V) prevê que o Plano Diretor deve 

dispor, minimamente, sobre os seguintes temas: normas relativas ao desenvolvimento urbano; 

políticas de orientação da formulação de planos setoriais; critérios de parcelamento, uso e ocupação 

do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de acesso aos 

locais de trabalho, serviço e lazer (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano); proteção ambiental; e 

ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano).  

A Lei Orgânica de Quitandinha inclui ainda o seguinte conteúdo (art. 88, incisos VI-VIII): a 

segurança dos edifícios, sua harmonia arquitetônica, alinhamento, nivelamento, ingressos, saídas, 

arejamento, número de pavimentos e sua conservação (Código de Obras); a delimitação de zonas 

urbanas e de expansão urbana (Macrozoneamento Municipal, Perímetro Urbano e Lei de Uso e 

Ocupação do Solo); o traçado urbano, com arruamentos, alinhamentos, nivelamento das vias públicas, 

circulação, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade (Leis do Sistema Viário, Uso e 

Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo e Código de Obras).  

Com relação às questões mencionadas, os objetivos gerais do Plano Diretor, a especificação das 

exigências de cumprimento da função social da propriedade, as diretrizes de desenvolvimento 

municipal para programas setoriais, bem como a definição do macrozoneamento municipal, estão 

devidamente contidos na Lei analisada.  

O macrozoneamento municipal, apresentado no Título II (art. 24 a 32), subdivide-se em 3 (três) 

macrozonas de planejamento e gestão territorial: Rural, Urbana e Área do Manancial. Sua 

compreensão fica comprometida pela falta de acessibilidade aos mapas-anexos vinculados. Na 

macrozona de proteção ao manancial está inclusa uma Área de Interesse Turístico, na região sul de 

Quitandinha, que objetiva incentivar projetos turísticos que respeitem o cunho conservacionista da 

macrozona na qual está inserida. 

Com relação às diretrizes de planejamento e gestão territorial (Título IV - Capítulo V), a indicação 

de criação de um Setor de Planejamento Territorial e de um Sistema de Informações municipal não 

foram cumpridas. Esse setor objetiva, segundo art. 70, a coordenação articulada das ações entre 

setores público-privado-sociedade, além da integração dos programas setoriais e a dinamização das 

ações governamentais. Tais funções são atualmente dispersas na estrutura da Prefeitura. Caberia 

ainda, a inclusão de outras atribuições a esse Setor em Lei como, por exemplo: 

� articulação entre Secretarias Municipais; 

� coordenação do sistema de monitoramento, controle e avaliação da implantação do 

Plano Diretor e do Plano de Mobilidade; 

� correlação do Plano de Ação aos planos plurianuais, às diretrizes orçamentárias e ao 

orçamento anual, incorporando as diretrizes e prioridades nele contidas. 
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Na estrutura da Lei, a tratativa do Conselho do Plano Diretor está dispersa e caberia sua junção 

para maior facilidade de leitura e compreensão, na seção específica institucional (Capítulo V - Do 

Planejamento e Gestão Territorial) e nos artigos 21 e 22 (Capítulo XIII - Diretrizes Institucionais): 

“Art. 21 O executivo deverá criar, em prazo não superior a 30 dias após aprovado esse Plano, 

o Conselho do Plano Diretor, inicialmente formado pela Equipe de Acompanhamento da 

Elaboração do Plano Diretor Municipal de Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 22. A definição dos membros do Conselho do Plano Diretor assim como o seu estatuto será 

definido pelos atuais membros da Grupo de Acompanhamento do Plano Diretor, o qual terá o 

prazo de um mês para essa definição. ” 

Com relação às atribuições do Conselho, considerando as exigências do Estatuto das Cidades, o 

conteúdo apresentando em Lei está adequado. Atualmente, porém, o referido Conselho está inativo, 

tendo seu último decreto de instituição promulgado em 6 de maio de 2016 (Decreto Nº 941/2016). 

Os instrumentos urbanísticos contidos na Lei do Plano Diretor Municipal serão tratados no item 

seguinte (Capítulo 10.2) - o presente item ateve-se à estrutura e conteúdo geral do Plano Diretor. 

 

7.2. Instrumentos do Estatuto 

Os municípios brasileiros possuem a competência e a responsabilidade de promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento 

e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, Constituição Federal).  

Para atender à responsabilidade prevista na Constituição, os municípios contam com diversos 

instrumentos para interferir na dinâmica de uso e ocupação do solo, que têm como principal força 

motora os investimentos privados. Através destes instrumentos, é responsabilidade do Poder Público 

incentivar e direcionar os investidores privados a atuarem em harmonia com o interesse público.  

A Lei Federal Nº 10.2572001 (Estatuto da Cidade), que traz a regulamentação mínima para estes 

instrumentos, busca alterar a visão do zoneamento tradicional em uma tentativa de prover maior auto 

aplicabilidade aos instrumentos urbanísticos, além de trazer para dentro do Plano Diretor a discussão 

de alguns parâmetros urbanísticos que antes ficavam somente regulamentados na lei de zoneamento.  

A análise apresentada nesse item tem como objetivo geral relacionar o Plano Diretor (PD) de 

Quitandinha aos seus instrumentos específicos e à previsão no Estatuto da Cidade. Foi considerada a 

real necessidade de aplicação e de regulamentação dos instrumentos, sobretudo, os que não são 

considerados mínimos para o Plano Diretor, tendo em vista a dinâmica sócioespacial e de uso do solo 

de Quitandinha. Define-se como objetivos específicos desta análise: 

� identificar quais instrumentos estão previstos na Lei do Plano Diretor de Quitandinha; 

� verificar se os instrumentos são passíveis de aplicação com base na legislação existente no 

Município, ou se carecem de regulamentação; 

� registrar a experiência do Município com a aplicação dos instrumentos. 

A Lei do PD (Lei Nº 697/2007) apresenta os instrumentos conforme suas finalidades. Os 

instrumentos Jurídicos e Urbanísticos constam nos artigos 34 e 35. Os artigos 36 e 37 listam os 

instrumentos Tributários, Financeiros e Jurídico-Administrativos que, assim como os anteriores, podem 

ser utilizados para atingir os objetivos de justa distribuição dos ônus e bônus do processo de 
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urbanização. Os instrumentos de regularização fundiária são citados no artigo 35 e 58 a 61. Estes estão 

listados no Quadro 29, apresentado na sequência.  

A Lei também prevê Instrumentos da Política Urbana, mencionados na descrição das leis e 

códigos específicos e complementares ao PD (art. 260, inciso II): 

Quadro 29: Instrumentos da Política Urbana de Quitandinha. 

INSTRUMENTO REGULAMENTAÇÃO 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
E URBANÍSTICOS 

Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC) Título III, art. 34 
Cap. I, art. 38 - 41 

IPTU progressivo no tempo Título III, art. 34 
Cap. II, art. 42 

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública Título III, art. 34 
Cap. III, art. 43 - 44 

Zonas especiais de interesse social Título III, art. 34 
Cap. I, art. 62 - 64 

Direito de preempção Título III, art. 34 
Cap. IV, art. 45 - 47 

Direito de superfície Título III, art. 34 
Cap. V, art. 48 - 53 

Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) Título III, art. 34 
Cap. VI, art. 54 - 57 

Tombamento Título III, art. 34 
Não regulamentado 

Desapropriação Título III, art. 34 
Não regulamentado 

INSTRUMENTOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Zonas especiais de interesse social (1) Título III, art. 35 (3) 
Título IV, art. 58-61 
Cap. I, art. 62 - 64 

Usucapião de imóvel urbano (2) Título IV, art. 58-61 
Cap. II, art. 65 

Concessão de uso especial para fins de moradia Título IV, art. 58-61 
Cap. III, art. 66 

Concessão de direito real de uso Título IV, art. 58-61 
Cap. IV, art. 67 - 68 

Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e 
grupos sociais menos favorecidos, especialmente na propositura 
de ações de usucapião individual e coletiva 

Título III, art. 35 
Não regulamentado 

INSTRUMENTOS 
TRIBUTÁRIOS E 
FINANCEIROS 

Contribuição de melhoria Título III, art. 36 
Não regulamentado 

INSTRUMENTOS JURÍDICO- 
ADMINISTRATIVOS 

Concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos 
municipais 

Título III, art. 37 
Não regulamentado 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base na Lei Nº 697/2007. 
NOTAS: 

(1) As Zonas Especiais De Interesse Social estão listadas como instrumentos jurídicos e urbanísticos (art. 35), mas detalhadas como 
instrumentos de regularização fundiária (art. 59). 
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(2) A usucapião de imóvel urbano não está listada entre os instrumentos do Título III - da Política Municipal. 
(3) O artigo 35 lista como um dos instrumentos de regularização fundiária a Concessão de direito real de uso para fins de moradia, 

mas, ao contrário de como ocorre com os outros instrumentos listados, não há capítulo específico para seu detalhamento. Já 
nos capítulos III e IV, são detalhados outros dois instrumentos: Concessão de uso especial para fins de moradia e Concessão de 
direito real de uso. 

Inicialmente, nota-se a necessidade de reorganização dos títulos da Lei - que representam as 

funções dos instrumentos - e os artigos vinculados a eles. Um exemplo de estruturação que pode 

prejudicar a navegação do leitor é o relatado na Nota 01 do quadro anterior. 

Em relação ao conteúdo mínimo exigido pelo Estatuto da Cidade (art. 42), a Lei municipal possui 

artigos próprios que tratam do PEUC e Direito de Preempção. A Outorga Onerosa do Direito de 

Construir (OODC) ou Solo Criado, e a Transferência do Direito de Construir (TDC) são citados pela Lei 

Federal como conteúdo mínimo do Plano Diretor, porém, não estão citados na lei municipal. Da mesma 

forma, não constam dentre as ferramentas do município para a gestão do uso do solo, as Operações 

Urbanas Consorciadas (OUC), nem a Permissão de alteração do uso do solo mediante contrapartida - 

citadas como instrumentos mínimos dos planos diretores pela legislação federal. 

Os instrumentos de Tombamento (art. 34), Desapropriação (art. 34), Assistência técnica jurídica 

e gratuita de interesse social (art. 35), Contribuição de melhoria (art. 36) e Concessão, permissão ou 

autorização de uso de bens públicos municipais (art. 37), apesar de estarem listados na Lei do Plano 

Diretor, não possuem regulamentação mínima em artigos específicos. Em entrevista com os técnicos 

da Prefeitura de Quitandinha, constatou-se que o Município não utiliza os instrumentos citados, com 

exceção das Desapropriações e Contribuição de Melhoria, mas não é comum. 

A Contribuição de Melhoria (CM) é cobrada para a pavimentação viária com base na 

possibilidade de cobrança definida no Código Tributário Municipal. O cálculo é realizado pelo 

Departamento de Engenharia, por meio de uma Comissão, que define, caso a caso, a fórmula de cálculo 

e formula lei específica por edital. A orientação para esse procedimento para a cobrança de CM é 

realizada pelo Paranacidade. A taxa média de retorno informada pela Prefeitura é foi de 62,95% do 

investimento inicial da obra93. Atualmente, a Prefeitura avalia que há aceitação da cobrança da taxa 

por parte dos moradores. Estão em curso obras de pavimentação na Av. José de Sá Ribas e Rua Padre 

Francisco por meio de CM e os moradores das áreas já foram notificados.  

Em relação aos demais instrumentos, sua presença no Plano Diretor não reflete, 

necessariamente, sua autoaplicabilidade. A previsão e utilização dos instrumentos de política urbana 

dependem de uma série de fatores, dentre eles, a capacidade de gestão da Prefeitura e o contexto 

socioeconômico do município.  

A seguir, foi realizada uma breve análise dos instrumentos previstos pelo PD de Quitandinha. 

 

� Instrumentos de Desenvolvimento Urbano: 

Os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano (PEUC, IPTU Progressivo no Tempo, 

OODC e TDC) previstos no Estatuto da Cidade (2001) têm origem em um levantamento de 

                                                           

 

93 Segundo dados da Prefeitura Municipal, de 2011 a 2018 foi arrecadado 82,51% do valor lançado. Apenas no exercício de 
2015 foi arrecadado 43,4% do valor, com uma média de 62,95% de arrecadação. 
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práticas realizadas por governos municipais para recuperar a mais-valia94 gerada em terrenos 

urbanos, associada a um benefício imediato ou direto ao proprietário, em favor da 

coletividade.  

O princípio de recuperação da mais-valia considera que o valor da terra é gerado pela 

sociedade, o que inclui investimento público, e é influenciado pela regulamentação do uso 

do solo (uso rural ou urbano, adensamento, verticalização, zoneamento). A recuperação pelo 

poder público da mais-valia fundiária é, então, a recuperação do valor da terra decorrente do 

esforço coletivo através de impostos, contribuições ou implantação de melhorias locais.  

A recuperação das mais-valias do solo urbano tem se tornado cada vez mais popular entre 

os municípios, pois permite negociações mais flexíveis e parcerias entre o setor público e 

privado, com participação democrática; a recuperação dos investimentos públicos; e a 

obtenção de fontes alternativas de recursos públicos para financiar obras de melhoria da 

qualidade urbana. Para tanto, existem os instrumentos que serão tratados nesse capítulo. É 

importante registrar que a aplicação dos instrumentos depende da dinâmica sócioespacial 

do município e que, caso haja necessidade de aplicação, ela não é permanente e o seu 

objetivo não é necessariamente o lucro, mas a reversão da mais-valia em obras de 

desenvolvimento urbano para trazer benefícios à cidade. 

Como já foi citado, o PD de Quitandinha não prevê a OODC, TDC, OUC ou o Consórcio 

Imobiliário. A adequabilidade de aplicação destes instrumentos, considerando o contexto 

atual sobre o qual os Planos Integrados estão sendo elaborados, será objeto da fase de 

elaboração de propostas, a serem apresentadas no Produto 04 (Diretrizes e Propostas). 

 

(a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU Progressivo no Tempo e 

Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública (art. 38 a 44 do Plano Diretor): 

Esse conjunto de instrumentos de aplicação sequencial serve o propósito de estimular o uso, 

a construção ou o parcelamento de áreas que estejam ou ociosas, ou subutilizadas na cidade, 

considerando sua função social, conforme estabelecido na Lei do Plano Diretor. Segundo 

registros da Prefeitura Municipal, nunca foram utilizados. A situação atual de haver muitos 

vazios urbanos e pouca oferta de terrenos no mercado legal de Quitandinha - isto é, da 

subutilização e ociosidade de terrenos urbanos, seja por retenção imobiliária ou outros 

motivos, - justificaria o uso dos instrumentos no Município para estimular a utilização dos 

terrenos. 

Apesar de recorrer ao aumento progressivo do valor do IPTU enquanto cobrança para a 

utilização do imóvel urbano, a aplicação do instrumento não tem finalidade fiscal, mas de 

                                                           

 

94 “A recuperação de mais-valias, também conhecida como value sharing, é um tipo de financiamento baseado no valor do 
solo que começa com o reconhecimento de que o investimento público e a ação governamental (uma nova estação de 
transporte público ou o re-zoneamento, por exemplo), aumentam o valor dos imóveis de proprietários privados. Esse 
aumento de valor pode ser medido e recuperado para apoiar a construção de nova infraestrutura, habitação de interesse 
social e outros equipamentos urbanos que melhoram a qualidade de vida de todos os residentes.” Fonte: Lincoln Institute of 
Land Policy. 
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indução do desenvolvimento e liberação de áreas para o melhor uso na cidade, visando a 

utilização de infraestrutura já instalada e o cumprimento da função social do terreno. 

Em relação ao conteúdo mínimo que o Plano Diretor deve regulamentar sobre esse conjunto, 

tem-se: 

Quadro 30: Conteúdo mínimo da PEUC, conforme o Estatuto da Cidade. 

CONTEÚDO MÍNIMO REALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 697/2007 OBRIGATORIEDADE  

a) Delimitar as 

áreas de incidência 

da PEUC 

Art. 41. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória 

poderão ser aplicados em todo o Município nos seguintes casos: 

I - Imóvel urbano com área igual ou superior a 5.000m² (cinco 

mil metros quadrados), cujo coeficiente de aproveitamento seja 

igual a zero; 

II - Imóvel urbano com área igual ou superior a 5.000m² (cinco 

mil metros quadrados), cujo coeficiente de aproveitamento for 

inferior a 5% do coeficiente definido para a Zona onde se localiza 

o imóvel. 

Obrigatório 

b) Conceituar 

imóveis não 

edificados, 

subutilizados e não 

utilizados 

Art. 41. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória 

poderão ser aplicados em todo o Município nos seguintes casos: 

I - Imóvel urbano com área igual ou superior a 5.000m² [sic] (cinco 

mil metros quadrados), cujo coeficiente de aproveitamento seja 

igual a zero; 

II - Imóvel urbano com área igual ou superior a 5.000m² (cinco mil 

metros quadrados), cujo coeficiente de aproveitamento for 

inferior a 5% do coeficiente definido para a Zona onde se 

localiza o imóvel. 

Recomendável 

c) Definir os prazos 

para o 

cumprimento das 

obrigações 

Art. 43. É facultado ao Poder Público Municipal, decorridos cinco 

anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário 

tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou 

utilização adequada, proceder à desapropriação do imóvel, com 

pagamento de títulos da dívida pública, os quais deverão ter sua 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo 

de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 

sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais de 6% (seis por cento) ao ano. 

Recomendável 

Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base na Lei Nº 697/2007. 

Os itens (b) e (c), apesar de não obrigatórios, são de regulamentação recomendável para 

melhor aplicação dos instrumentos. A Lei vigente delimita as áreas de incidência da PEUC 

(imóveis urbanos com área igual ou superior a 5.000m²) e estabelece critérios para a 

diferenciação de imóveis não edificados: coeficiente de aproveitamento igual a zero (= 0) e 

subutilizados (coeficiente de aproveitamento inferior a 5% ao determinado para a zona 

incidente), mas não menciona imóveis não utilizados.  

É necessário que sejam incluídos à Lei do PD: (i) os prazos para protocolo do projeto de 

uso/edificação no órgão municipal competente, a partir da notificação da PEUC; (ii) o prazo 

para início da obra após a aprovação do projeto; e (iii) o prazo para o início da cobrança do 

IPTU progressivo no tempo após a averbação da obra, caso não seja iniciada. Também carece 

na Lei a majoração da alíquota do IPTU progressivo no tempo, de 15% de acordo com Lei 

Federal Nº 10.257/2001. 

Além da regulamentação na Lei do PD, para que seja autoaplicável pela Prefeitura de 

Quitandinha, este conjunto de instrumentos necessita de uma lei específica que trate dos 
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seguintes critérios mínimos: (i) caracterização de imóveis sujeitos à PEUC; (ii) condições e 

prazos para a implementação; (iii) casos de incidência e não-incidência; (iv) conceito de 

imóveis não-utilizados, subutilizados e não edificados (em conformidade com o 

aproveitamento mínimo previsto pela Lei de Zoneamento); (v) prazos para o cumprimento 

das obrigações (em conformidade com o prazo máximo para a conclusão e ocupação de 

obras previsto no Código de Obras e de Posturas); (vi) definição do sistema de participação e 

controle social para a gestão dos instrumentos; e (vii) definição dos procedimentos e 

detalhes da sua operacionalização. 

Em termos de operacionalização dos instrumentos, é importante que haja integração entre 

os setores de Tributação (Cadastro) e de Desenvolvimento Urbano, e que as informações de 

uso dos terrenos sejam atualizadas e de fácil acesso para o planejamento e execução da ação. 

Considerando o quadro administrativo atual, isso significaria implantar um sistema integrado 

de cadastro para que o setor de Desenvolvimento Urbano possa consultar e planejar a ação, 

e o setor de Tributação, executá-la. Essa operação requer a organização da informação de 

usos do solo (informações referentes aos lotes urbanos) na Prefeitura. 

  

(b) Direito de Preempção (art. 45 a 47 do Plano Diretor): 

O Direito de Preempção, ou de preferência, consiste na demarcação de terrenos urbanos 

onde o Município tem interesse de aquisição. Com isso, qualquer oferta de terreno no 

mercado deve passar pela avaliação da Prefeitura Municipal, que terá preferência pela 

compra, caso seja de seu interesse no momento da oferta.  

O Plano Diretor vigente remete ao Estatuto da Cidade quanto ao conteúdo mínimo do 

instrumento (prazo de vigência e finalidades). Também remete ao Estatuto em relação às 

áreas passíveis de aplicação - ou seja, por não adequar as diretrizes federais (genéricas) de 

aplicação do instrumento às situações que de fato o requerem no Município, a Lei insinua a 

inexistência de uma estratégia territorial que indique onde deve ser priorizada a aquisição 

de imóveis pelo Poder Público. A delimitação das áreas de incidência foi delegada ao 

Conselho do Plano Diretor, não sendo realizada a demarcação de áreas pela Lei do PD.  

Outro ponto passível de revisão na regulamentação do instrumento no PD é a inclusão dos 

procedimentos e condições de alienação do imóvel para a Prefeitura, que atualmente não 

são descritos. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano avaliou que não há cultura deste 

instrumento em Quitandinha, mas que seria interessante sua aplicação. De fato, este foi um 

dos instrumentos propostos pelo Plano Diretor vigente para a viabilização do acesso do 

Poder Público Municipal a terrenos urbanos - necessidade que permanece urgente, 10 anos 

depois. 

Há possibilidade de o Direito de Preempção ser mantido como capítulo ou sessão na Lei do 

PD, já que, como está, não define as áreas de incidência - a depender da estrutura que será 

proposta, com previsão de decretos para a efetiva aplicação do instrumento, para delimitar 

as áreas e enquadrá-las nas finalidades da Lei. 
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(c) Direito de Superfície (art. 48 a 53 do Plano Diretor): 

O Direito de Superfície não é um instrumento mínimo requerido por Lei Federal para constar 

em Planos Diretores. Sua aplicação faculta ao proprietário do imóvel conceder a outrem o 

direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante 

escritura pública registrada em cartório. Essa regra se aplica a terrenos públicos ou privados. 

No caso de Quitandinha, se aplicaria em casos do proprietário de um terreno não edificado 

ceder o uso de sua superfície para uma finalidade que atenda aos usos da função social da 

propriedade definida para a zona, ou para que a Prefeitura ceda seus terrenos para o uso de 

concessionárias de serviços públicos, por tempo determinado ou indeterminado.  

O PD de Quitandinha, nos artigos dedicados a este instrumento, se limita a descrever as 

condições para seu uso e remete à Lei Federal. Atualmente, não é aplicado no Município.  

 

� Instrumentos de Democratização da Gestão Urbana: 

Os conselhos, conferências, audiências, consultas e debates são espaços públicos de diálogo 

sobre os diversos temas de interesse da sociedade civil, que visam a apropriação e a 

discussão dos investimentos públicos e privados de impacto nas cidades. O Plano Diretor de 

Quitandinha regulamenta o Conselho do Plano Diretor (art. 71-77); enquanto as 

conferências, audiências, consultas e debates públicos carecem de regulamentação. À parte 

do Conselho do Plano Diretor, dentro do leque de instrumentos da política urbana, a Lei 

regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança, avaliado abaixo. 

 

(a) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - (art. 54 a 57 do Plano Diretor): 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) são 

instrumentos utilizados para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou de 

atividades que possam causar impactos, contribuindo para minimizar ou compensar danos 

causados pelas obras e pela operação de empreendimentos. Não substituem a necessidade 

de realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), quando cabível.  

Conforme analisado no Capítulo 5.4, assumem papel importante, principalmente na 

dimensão de impactos de tráfego, uma vez que o zoneamento nem sempre é capaz de acusar 

com precisão a reação e capacidade de absorção de impactos de determinadas áreas da 

cidade, na medida em que a tendência atual é de se fomentarem zonas de uso misto e, logo, 

propensas a conflitos.  

Esse instrumento também ganha destaque como instrumento de democratização da gestão 

pública, em conjunto com conselhos, debates e consultas públicas, ao incorporar a 

participação direta da população nos processos de licenciamento de empreendimentos com 

potencial de afetar a vida e dinâmicas urbanas.  

Em relação à sua regulamentação no PD de Quitandinha, para viabilizar a auto aplicabilidade 

do instrumento, é necessário que sejam estipulados procedimentos (prazos, etapas, 

responsáveis) internos de tramitação, bem como uma série de condicionantes à aprovação 

do projeto para que ele seja efetivamente executado conforme o EIV, tais como: cronograma 

físico-financeiro de medidas adaptativas, definição de encarregados pela fiscalização e 
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execução das medidas, detalhamento sobre contratação de equipe técnica externa para a 

análise, e aprovação do estudo pela Prefeitura de Quitandinha, entre outros.  

O PD vigente também trata da obrigação de realizar audiência(s) pública(s) com os 

moradores da área afetada antes da decisão sobre o projeto e de dar publicidade ao estudo 

(art. 57), porém, é necessário conceituar “área afetada” e prever locais e meios de 

publicização. 

O Estatuto da Cidade define (art. 36) que a “Lei municipal definirá os empreendimentos e 

atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo 

prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal”. O PD define, no art. 55, 

que os empreendimentos sujeitos ao EIV serão definidos em lei específica e lista critérios 

mínimos para o enquadramento na necessidade de EIV. Contudo, não há lei específica para 

regrar o instrumento e, segundo técnicos da Prefeitura Municipal, ele não é cobrado. 

Também não há cobrança de estudos similares para empreendimentos de porte e/ou 

impacto. 

Há alguns casos de empreendimentos que foram aprovados sem quaisquer estudos prévios 

e que, pela própria lei municipal, estariam sujeitos ao EIV. É o caso da Casa do Produtor, cuja 

operação irá impactar o tráfego do entorno da Praça da Bíblia; das plantas industriais no 

Parque Industrial com área superior a 1.000m² - área mínima exigida pela lei para que o 

empreendimento esteja sujeito ao EIV (art. 55, item III); e do mercado Maxxi, construído 

sobre área de preservação permanente (APP).  

Também não estão sendo previstos estudos de impacto para o futuro Centro de Eventos, 

cuja localização está sendo estudada sobre área com condicionantes ambientais e urbanos a 

serem estudados (impactos na infraestrutura viária, de serviços públicos e de transporte 

coletivo). Os empreendimentos sujeitos ao EIV foram levantados no Capítulo 5.4, e serão 

base para a redação da lei específica do instrumento, a ser proposta no Produto 05 (Minutas 

de Lei) e Produto 06 (Plano de Ação e Legislação). 

 

� Instrumentos de Regularização Fundiária: 

Os instrumentos de regularização fundiária se classificam em: “de interesse social” e “de 

interesse específico”. Como a diretriz da política urbana é promover a regularização fundiária 

e a urbanização das áreas ocupadas irregularmente por população de baixa renda, a remoção 

de população e a relocação de moradias devem ser entendidas como exceções no PD. 

O objetivo de aplicação dos instrumentos de regularização fundiária de interesse social é, 

prioritariamente, a melhoria da qualidade de vida dos moradores de áreas impróprias e 

ocupadas em desconformidade com a lei, garantindo segurança jurídica dos seus imóveis e 

qualificação das áreas de moradia, o que inclui atenção a situações de risco aos moradores. 

Os instrumentos de regularização fundiária específica são aplicados caso a caso, para avaliar 

a ocupação ilegal ou clandestina de áreas por famílias que não se enquadram na categoria 

de interesse social (renda inferior a 3 salários mínimos), visando a regularização, mitigação 

e/ou compensação de impactos gerados pela ocupação, como alternativa à remoção. 
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Estão previstos no PD de Quitandinha as Zonas Especiais de Interesse Social (art. 62-64), a 

Usucapião especial urbana (art. 65), a Concessão de uso especial para fins de moradia (art. 

66) e a Concessão de direito real de uso - CDRU (art. 67). Também está prevista a assistência 

jurídica gratuita (art. 35), porém, esta não está regulamentada. De fato, não foram aplicados 

instrumentos para a regularização fundiária no Município. Está em estudo a aplicação da 

CDRU em uma das áreas de ocupação irregular na Vila Prado, porém, não há prazo para sua 

execução. 

A regulamentação dos instrumentos de regularização fundiária com atenção à realidade local 

se faz necessária, visto que a irregularidade fundiária e a ocupação de áreas precárias para 

moradia são questões relevantes em Quitandinha. Há necessidade de provisão de áreas que 

comportem os programas habitacionais e que prevejam a estruturação de espaços 

adequados para moradia, conferindo segurança jurídica para as famílias que habitam 

ocupações irregulares e clandestinas. 

A análise da situação habitacional apontou a importância da estruturação em Quitandinha 

de um Sistema de Assistência Técnica e Jurídica Gratuita, inclusive perante o cartório e o 

registro de imóveis. O município criou por meio da Lei Nº 1.002/2015, um programa 

permanente de fornecimento gratuito de alvará e projeto arquitetônico-padrão para casas 

com até 70m². No entanto, a disponibilização de um projeto-padrão não atende 

adequadamente as exigências de implantação e conforto ambiental, nem as necessidades 

características das famílias que forem contempladas pelo programa. Também, a Prefeitura 

municipal não possui arquiteto no seu quadro institucional para fornecer suporte adequado. 

Um programa de assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS), em seu lugar, 

avançaria em questões de qualidade de moradia para além do fornecimento de um abrigo.  

É urgente também a organização de um quadro dedicado a tratar da questão cadastral e de 

regularização fundiária, sempre em articulação com as políticas e ações de urbanização, com 

o desenvolvimento de um sistema preventivo de orientação e assessoria jurídica aos 

moradores mais carentes - questões a serem tratadas em maior detalhe no Produto 04 

(Diretrizes e Propostas). 

A análise quanto à regulamentação de cada instrumento previsto será realizada a seguir. 

Realizam-se dois comentários gerais: o primeiro, em relação à estrutura da lei, que separa 

um capítulo com poucos parágrafos para tratar de cada instrumento; e o segundo, em 

relação à forma de apresentação dos instrumentos previstos no PD, que também será alvo 

de propostas no Produto 04 (Diretrizes e Propostas). 

 

(a) Das Zonas Especiais De Interesse Social (ZEIS) - (art. 62 a 64 do Plano Diretor): 

As ZEIS são demarcações de áreas reservadas para produção de moradia de interesse social 

ou para regularização fundiária, com a finalidade de incorporar espaços de ocupação 

clandestina ou irregular à cidade legal, por processos de urbanização ou regularização. A 

fixação pelo PD dessas áreas para fins de moradia visa, sobretudo, assegurar a manutenção 

de comunidades nos espaços urbanos ocupados, no caso de regularização fundiária, ou a 

localização próxima às ocupações de origem, no caso de produção habitacional. 
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Segundo Cymbalista (2001), para garantir a destinação das ZEIS, o poder executivo municipal 

“deverá constituir programas de intervenção nas ZEIS, como de urbanização e regularização 

fundiária, de lotes urbanizados e de construção de moradias populares por sistemas de ajuda 

mútua (mutirões)”.  

A intervenção de produção habitacional nas ZEIS pode ser realizada por Planos de 

Urbanização, a serem previstos no PD. Recomenda-se que estes definam as formas de gestão 

e de participação popular nos processos de delimitação, implementação e manutenção das 

ZEIS. Da mesma forma, que o PD defina as formas de participação da iniciativa privada, em 

especial dos proprietários de terrenos, promotores imobiliários e das associações e 

cooperativas de moradores. 

O PD de Quitandinha determina a realização de Planos de Urbanização nas ZEIS, porém, 

atribui a regulamentação a uma lei específica, inexistente. Também falta na Lei do PD a 

previsão e regulamentação de ZEIS para regularização fundiária. A Lei Municipal Nº 700/2007 

(Uso e Ocupação do Solo - LUOS) demarca as ZEIS como zonas integrantes da Macrozona 

Urbana e estabelece parâmetros mínimos de ocupação. Ambas as leis municipais não 

diferenciam ZEIS de produção de moradia das ZEIS de regularização fundiária - que são 

diferentes quanto à forma de ocupação.  

Na revisão do instrumento, é necessário deixar claro que nas ZEIS há a eliminação, e não a 

aplicação, de normas da cidade legal que acarretem algum tipo de restrição e discriminação 

sobre o exercício de direito à moradia. Isso inclui revisar os parâmetros de ocupação nas ZEIS, 

que estão em desconformidade com o exigido por Lei Federal: a LUOS restringe o lote mínimo 

a 250m² com frente mínima de 10m, sendo que a Lei Federal Nº 6.766/79 determina as 

dimensões mínimas 125m², salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica 

ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos 

órgãos públicos competentes - esse destaque faz referência ao fato de não ser necessário 

que a lei municipal estabeleça dimensões mínimas em áreas destinadas à regularização 

fundiária.  

 

(b) Da Usucapião Especial De Imóvel Urbano (art. 65 do Plano Diretor): 

A usucapião é a forma originária de aquisição do direito à propriedade no Brasil, legalmente 

dada ao possuidor que ocupa áreas, como sendo suas, por um determinado prazo fixado em 

lei. É um instrumento previsto na Constituição Federal, art. 183, que assegura a propriedade 

e o domínio pleno a quem possui área de até 250m² por 5 anos ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para moradia, e que não seja proprietário de outro imóvel urbano. 

Esta regra não se aplica a terrenos públicos. 

O Estatuto da Cidade (art. 10) possibilita a usucapião coletiva de imóvel urbano para imóveis 

com área maior de 250m² “onde não for possível identificar terrenos ocupados por cada 

possuidor”. O PD pode definir as áreas onde está situada a população de baixa renda passível 

de ser usucapiada coletivamente - no caso de Quitandinha, isso envolveria a demarcação dos 

loteamentos irregulares que se enquadrem no critério da Lei Federal, assim como áreas 

especiais de interesse social a serem urbanizadas. 
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É interessante que a revisão do PD faça referência à Constituição e à Lei Federal Nº 

10.257/2001, de modo a prever o instrumento em Lei municipal, assegurando sua aplicação 

conforme rege o Estado brasileiro. Da mesma forma, é interessante a menção à possibilidade 

de usucapião coletiva, aplicável em áreas maiores às previstas para usucapião individual, 

conforme Lei Federal. 

 

(c) Da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (art. 66 do Plano Diretor): 

A concessão de direito especial de uso para fins de moradia foi reconhecida pela Constituição 

Federal (art. 183, § 1º), regulamentado pela Medida Provisória Nº 2.220/2001. Na medida 

em que a usucapião veta a aquisição de domínio pleno sobre terras públicas, este 

instrumento permite a regularização fundiária sobre terras públicas informalmente ocupadas 

por população de baixa renda. Por meio de sua aplicação, a concessão de uso (declaração de 

domínio útil sobre o imóvel que ocupa) é outorgada ao possuidor de imóvel público. As 

condições para tanto se assemelham àquelas da usucapião: ocupar para fins de moraria área 

urbana pública federal, estadual ou municipal de até 250m² (e de forma coletiva, maiores 

que 250m²), desde que não haja oposição do poder público e que o requerente não esteja 

utilizando outro imóvel público para sua moradia ou de sua família. Diferentemente da 

usucapião, a lei aplica-se em casos de ocupação anteriores a 30 de julho de 2001. 

O PD de Quitandinha referencia a Medida Provisória quanto aos parâmetros legais do 

instrumento. Faz referência, contudo à possibilidade de aplicação a áreas individuais. Seria 

interessante, da mesma forma como ocorre com a usucapião, mencionar a possibilidade de 

concessão coletiva de uso especial para fins de moradia, a título de informação. 

 

(d) Da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) - (art. 67 do Plano Diretor): 

A Concessão do Direito Real de Uso é um instrumento anterior ao Estatuto da Cidade e é 

regido pela Lei Federal Nº 271/1967. Aplica-se a terrenos públicos ou particulares, de caráter 

gratuito ou oneroso, para industrialização, urbanização, edificação, cultivo da terra ou outro 

uso de interesse social. A CDRU não é necessariamente um instrumento de interesse social, 

mas pode ser usado pelo município para ceder áreas públicas a concessionárias de serviços 

e estabelecimentos industriais, por exemplo.  

Em Quitandinha, esse instrumento foi regulamentado anteriormente à Lei do Plano Diretor, 

pelo Decreto Nº 643/2006, cujo enfoque da concessão de uso de imóveis do patrimônio 

público é o desenvolvimento industrial do Município, condicionado à geração de empregos 

e renda para a população.   

O instrumento tem sido utilizado para incentivar a instalação de estabelecimentos industriais 

no Parque Industrial 95 , em conjunto com isenção tributária e fiscal às empresas. O 

procedimento adotado é a CDRU temporária pelo prazo de 10 a 15 anos, e caso seja atendido 

                                                           

 

95 O conteúdo relacionado ao Parque Industrial consta no Capítulo 4.3. 
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integralmente o conjunto de condições fixadas em lei e submetidas ao Conselho Municipal 

de Administração e Desenvolvimento, pode proceder à doação do imóvel. 

O Município também possui uma experiência recente com a CDRU em uma área cedida para 

a APAE, do lado do Ginásio Municipal, e planeja aplicar o instrumento para a regularização 

fundiária da área do Monsenhor Mickosz, na Vila Prado. 

 

7.3. Lei do Perímetro Urbano 

Consta no Estatuto da Cidade que é o Plano Diretor que deve delimitar as “áreas urbanas onde 

poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios” (art. 42, inciso I). Em 

atendimento ao Estatuto, o Macrozoneamento Municipal foi regulamentado nos artigos 24 a 32 da Lei 

do Plano Diretor vigente (Título II), que define as áreas urbanas e urbanizáveis de Quitandinha. 

O Perímetro Urbano de Quitandinha foi aprovado na forma da Lei Complementar Nº 698/2007, 

o qual inclui a descrição cartográfica da delimitação96 das áreas passíveis de ocupação urbana e de 

parcelamento na sede municipal e a área do Parque Industrial de Quitandinha.  

Quanto à redação desta Lei, cabe a recomendação de inclusão da área de extensão total do 

perímetro urbano e, no memorial descritivo, maior utilização (ou menção) aos limites físicos e marcos 

geográficos para facilitar o reconhecimento de sua delimitação (junto das coordenadas cartográficas). 

Com relação às modificações em seu conteúdo, em 2016 ocorreu um processo de alteração da 

Lei, com a requisição de ampliação da área do perímetro urbano - Lei Nº 1.024/2016. No entanto, 

conforme orientações expressas da COMEC, foi direcionado um pedido de revogação de tal alteração 

através de um parecer técnico elaborado em março de 2018. No parecer foi indicado que o interesse 

de ampliação fosse incorporado ao processo de revisão do Plano Diretor (em elaboração), tendo em 

vista que o processo de alteração não obedeceu a todas as indicações do Estatuto da Cidade. 

A referida Lei guarda em seu fim uma natureza própria de política de desenvolvimento urbano, 

ou seja, suas disposições influenciam a política de desenvolvimento da cidade, principalmente quando 

autoriza a expansão do perímetro urbano e a transformação de parcelas de área rural em área urbana. 

Tal natureza do tema legal exige, por disposição expressa, a participação popular na sua formulação. 

Na ocasião da revisão das leis que compõe o Plano Diretor, é importante averiguar as intenções 

e a necessidade de ampliação do perímetro urbano, pois sua delimitação incide para além da cobrança 

do IPTU, mas também, no aumento significativo dos investimentos públicos para a ampliação das redes 

viária e de abastecimento em áreas até então desprovidas de infraestrutura ou urbanização. Com o 

incremento do perímetro, a população é estimulada a afastar-se cada vez mais das áreas com acesso 

às redes de infraestrutura e equipamentos públicos, as quais acabam ociosas, onerando ainda mais o 

poder público.  

                                                           

 

96 Conforme já mencionado, a acessibilidade à Lei e sua interpretação são prejudicadas, uma vez que essa não dispõe de seu 
mapa-anexo publicado. 
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Portanto, além da participação popular na formulação de alterações no perímetro, conforme 

artigo 42-B do Estatuto da Cidade (inclusão pela Lei Nº 12.608/2012), os Municípios que pretendam 

ampliar o perímetro urbano devem também elaborar um projeto específico que contenha, no mínimo:  

� a demarcação do novo perímetro urbano; 

� a delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos ao 

controle especial, em função de ameaça de desastres naturais;  

� a definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; 

� a definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 

promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; 

� a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 

especiais de interesse social (ZEIS) e de outros instrumentos de política urbana, quando 

o uso habitacional for permitido; 

� a definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural; e 

� a definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a 

recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder 

público. 

No artigo 42-B do Estatuto consta ainda a exigência de promulgação desse estudo na forma de 

Lei e seu conteúdo deve atender às diretrizes do Plano Diretor vigente. Dessa forma, a aprovação de 

projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano fica condicionada à existência do projeto 

específico citado e deverá obedecer às suas disposições (art. 42-B, § 1º a § 3º).       

De acordo com o Capítulo 3 deste relatório, a partir dos levantamentos de campo, reuniões 

técnicas e análises, verificou-se a existência de um processo de espraiamento urbano em Quitandinha, 

isto é, de expansão horizontal do território da cidade antes mesmo de se ter atingido uma densidade 

demográfica ideal nas áreas urbanas consolidadas, constituintes do perímetro. 

Portanto, considerando o panorama descrito com relação: (i) às tendências de espraiamento 

urbano; (ii) ao interesse pela ampliação prematura do perímetro urbano; e (iii) à existência de uma 

grande quantidade de imóveis vazios e de grandes dimensões na cidade, indica-se a necessidade da 

realização de um estudo de saturação do zoneamento, o qual será apresentado no Produto 04 

(Diretrizes e Propostas). Tal estudo permitirá a verificação quanto a real necessidade de ampliação do 

perímetro urbano vigente, ao analisar a suficiência das áreas residenciais que o compõe para a 

acomodação da população urbana atual, acrescida da projeção populacional para os próximos 10 anos 

(horizonte dos Planos Integrados de Quitandinha).  

 

7.4. Lei de Uso de Ocupação do Solo 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de Quitandinha, promulgada pela Lei Complementar 

Nº 700/2007 e alterada pelas Leis Nº 779/2009 e Nº 933/2013, trata do zoneamento pertinente à 

Macrozona Urbana (conforme disposições da Lei do Plano Diretor e em lei específica do Perímetro 
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Urbano). Na alteração de 2013, a abrangência de determinadas zonas foi modificada, bem como os 

parâmetros de uso e ocupação da ZEIS, conforme figura a seguir. 

O zoneamento urbano é composto, atualmente, por 7 (sete) zonas: 

� Zona Central (ZC); 

� Zona de Intensificação de Ocupação (ZIO); 

� Zona Especial de Serviços e Indústrias (ZESI); 

� Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) - instituída tanto como zona, quanto como 

instrumento urbanístico na legislação municipal; 

� Zona Especial de Uso Restrito (ZEUR); 

� Área de Preservação Permanente (APP); 

� Zona Industrial (ZI) - compreende o Parque Industrial de Quitandinha. 

Parte norte da Zona Especial de Uso Restrito (ZEUR), situada no bairro Paolini, foi suprimida pela 

alteração da lei (2013) e passou a integrar a ZIO, além de criada a 3ª ZEIS na extremidade oeste área 

urbana, na R. Pedro Zolner.  

Figura 113: Zoneamento Urbano de Quitandinha, conforme Lei Nº 933/2013. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018); COMEC (2018). 
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Na LUOS não constam as características e os objetivos almejados para cada zona, apenas os usos 

e parâmetros de ocupação de cada uma, segundo critérios urbanísticos e ambientais (art. 4). 

Com relação aos parâmetros de ocupação (constantes no Anexo II da Lei), o menor coeficiente 

de aproveitamento dos terrenos é de 0,4 para a Zona Especial de Uso Restrito (ZEUR) e de 1,6 para a 

Zona Industrial (ZI). O CA alcança até 4,0 na Zona Central (ZC), área com condições e permissão para 

maior adensamento. Porém, não há regulamentação com relação ao gabarito máximo (altura) das 

edificações. Igualmente, não há regulamentação com relação ao nível térreo das edificações ou quanto 

à taxa de permeabilidade mínima dos terrenos, apesar de mencionados no Código de Obras vigente. 

A ausência de recuo frontal é permitida em todos os lotes contidos na Zona Central (ZC) e, no 

caso de optar-se pelo recuo, torna-se obrigatório que seja de 4m. Também é permitido o recuo “zero” 

nos lotes com frente para trechos das seguintes vias, indicadas na figura a seguir: Av. Fernandes de 

Andrade; R. Olívio Kemp; R. Aníbal Paolini, R. Dino Paolini e Rua José de Sá Ribas. 

Figura 114: Eixos viários com permissão de recuo zero, conforme Lei Nº 933/2013. 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Fonte: Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Considerando a dinâmica construtiva da área urbana, cabe a recomendação do estabelecimento 

do coeficiente de aproveitamento básico unitário (1,0), de forma a possibilitar a utilização dos 

instrumentos de indução ao desenvolvimento territorial, e assim, todos os proprietários de terrenos 

urbanos teriam o direito de construir o equivalente a uma vez a área de seu terreno. Essa é uma diretriz 

instituída pelo Estatuto da Cidade, apoiada no princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização (artigo 2, inciso IX). 
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Conforme a Lei, os usos do solo são categorizados em: uso residencial, uso não-residencial e uso 

misto; e as atividades são classificadas como: habitacional (habitação unifamiliar, habitação coletiva, 

habitação unifamiliar em série, conjunto residencial); comercial e de serviços (vicinal, de bairro, 

setorial, geral); industrial (grupos A, B, C); agropecuária; e extrativista. 

O zoneamento adota tanto o modelo de incomodidades para a definição dos usos em cada zona, 

quanto o modelo de tipos de uso (predominantes, permitidos, permissíveis ou proibidos, conforme 

Anexo III da Lei).  

A lógica por incomodidades é com relação à natureza das atividades desenvolvidas (se perigosas, 

nocivas, incômodas ou não incômodas), à escala das atividades comerciais e de serviços (de pequeno, 

médio e grande porte), e à escala das atividades industriais (micro indústria, pequeno, médio e grande 

porte, e condomínio industrial). Dentre os fatores considerados para a verificação das incomodidades, 

constam (art. 13): a poluição sonora, atmosférica e hídrica; a geração de resíduos sólidos; e a vibração 

de maquinário ou outros equipamentos. 

O estudo de saturação do zoneamento mencionado, o qual será apresentado no Produto 04, 

permitirá a verificação da capacidade de suporte populacional para cada área da cidade e a pertinência 

dos usos atuais e de ocupação do solo aos parâmetros previstos pelo zoneamento urbano. O estudo 

previsto considerará a projeção demográfica para a área urbana de Quitandinha, pela utilização das 

taxas de crescimento advindas estudos do IPARDES, até o ano de 2028 - horizonte temporal dos Planos 

Integrados de Quitandinha. 

 

7.5. Lei do Sistema Viário 

A Lei Municipal do Sistema Viário de Quitandinha - Lei Nº 701/2007 (alterada pela Lei Nº 

810/2009), trata da hierarquização e traçado básico do sistema viário, tanto na escala urbana quanto 

municipal. Configura-se como uma lei enxuta que carece de detalhamento, especialmente das 

características operacionais e geométricas das vias.  

Quanto à classificação hierárquica das vias de circulação (art. 5), a Lei estabelece três grupos: 

� Grupo I: de acessibilidade externa, que engloba as rodovias federais e estaduais. Na Lei, só 

é citada a BR-116, portanto, falta a inclusão da PR-511 e PR-281; 

� Grupo II: de acessibilidade interna, que corresponde às 7 (sete) estradas principais 

municipais, nomeadas como vias de penetração rural; 

� Grupo III: de mobilidade, corresponde às vias urbanas, classificadas em estruturais, 

coletoras e locais. Esta classificação não é usual e não segue o preconizado pelo Código 

Nacional de Trânsito, como recomenda a PNMU (2012). Além disso, levando-se em 

consideração o porte da cidade de Quitandinha, questiona-se a necessidade de inserção de 

subdivisões na nomenclatura da hierarquia viária urbana.  

Conforme indicação de técnicos da Prefeitura, a Rua Pedro Zolner, classificada como coletora na 

Lei, tem caráter estrutural, pelo fato de constituir a única ligação da cidade com o terreno do futuro 

Centro de Eventos. Com relação ao Grupo II, sugeriu-se a definição das ruas de penetração rural como 

principais e secundárias, bem como a indicação de suas larguras mínimas. 
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No caso da hierarquia viária municipal, há duas questões que dificultam sua compreensão e 

identificação: as estradas municipais não possuem nome oficial e não há concordância quanto a sua 

nomenclatura; além disso, não há mapa anexo à Lei disponível para consulta, para correta identificação 

das vias hierarquizadas. Somados esses fatores, não há precisão em apontar qual estrada corresponde 

à da legislação e, consequentemente, qual parâmetro ou tratativa empregar. 

Outro dispositivo que carece de detalhamento são as características geométricas das vias, 

conforme mencionado anteriormente. Considerando que o objetivo descrito no caput do artigo 20 é 

o “perfeito dimensionamento” viário, consta a descrição em glossário apenas dos elementos da via, 

desconsiderando a faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso, partes integrantes do passeio, e que 

também compõe a caixa viária. Não está incluso na Lei, portanto, a tabela indicativa e o desenho do 

perfil das caixas das vias com o dimensionamento mínimo de todos os elementos que a compõe, 

considerando sua hierarquia no contexto da malha urbana e rural.  

Ainda sobre o dimensionamento viário, a Lei Nº 810/2009 reduziu a largura mínima das calçadas 

de 3m para 2,50m, tanto para vias a serem implantadas quanto para vias a serem adequadas. No 

entanto, como são situações diferentes, merecem parâmetros distintos. Além disso, a Lei de 

Parcelamento não foi igualmente atualizada e a largura de 2,50m para calçadas não é considerada 

ideal, pois pode comprometer a acessibilidade e as demais funções do passeio, como as faixas livre e 

de serviço97. Ainda com relação ao passeio, no Código de Obras (analisado no capítulo seguinte), 

constam as seguintes determinações (art. 74), que deverão ser correlacionadas à presente lei viária, 

quando revista e atualizada: 

� os proprietários de imóveis que tenham frente para ruas pavimentadas ou com meio-fio e 

sarjeta são obrigados a pavimentar e conservar os passeios em frente de seus lotes; 

� os passeios terão declividade transversal máxima de 2%; 

� os passeios deverão atender ao padrão adotado pela Prefeitura em regulamento específico 

(atualmente não há regulamentação que trata de calçamento em Quitandinha); 

� há cobrança de multa ao proprietário, após intimação pelo poder público municipal, caso os 

passeios se encontrem em mau estado de conservação ou inadequados à circulação pedonal. 

Em relação à inclinação admissível das vias, há divergências nos parâmetros descritos na Lei do 

Parcelamento (Nº 699/2007) e na Lei do Sistema Viário. Na primeira, a via pavimentada deve possuir 

inclinação máxima de 14%, enquanto na Lei em análise no presente capítulo, este valor corresponde a 

18%. Deve-se, portanto, corrigir a legislação e relacioná-la, para que não haja parâmetros diferentes 

para o mesmo dispositivo.  

Ao final deste estudo, a Lei do Sistema Viário será revogada e entrará em vigor a Lei da 

Mobilidade de Quitandinha, a qual compete instituir o Plano de Mobilidade Municipal, considerando 

questões para além das tratadas na Lei vigente, mas também, abordará questões relativas ao trânsito 

e circulação viária, como as rotas de transporte coletivo, de transporte de bens e mercadorias, e o 

tratamento dos modais não motorizados (“modais ativos”), além de tratar de acessibilidade universal, 

entre outras providências, para garantia da circulação de pessoas em segurança e o acesso adequado 

                                                           

 

97 Conforme a NBR 9050/2015, a largura mínima da faixa livre nos passeios deve ser de 1,20m. 
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às atividades urbanas e rurais. Ademais, caberá a compatibilização da Lei de Mobilidade com o 

conjunto de leis correlatas ao Plano Diretor, também em processo de análise, revisão e adequação. 

 

7.6. Código de Obras e Posturas 

O Zoneamento, o Código de Obras e a Lei de Parcelamento do Solo são as leis que impactam 

diretamente nas construções e usos dos lotes urbanos, inclusive interferindo diretamente no preço da 

terra - ainda que isso aconteça na parcela regular da cidade. São leis que, muitas vezes, estão 

descolados do sistema de planejamento urbano. No entanto, alguns processos neles definidos podem 

influenciar a efetividade e a implementação do Plano Diretor e do zoneamento, especialmente com 

relação à aprovação de empreendimentos. Tratam, portanto, do bom uso dos espaços públicos e 

privados - entendido como integrante de uma rede de espaços que compõe a malha urbana e 

participante da habitabilidade da cidade.  

Em Quitandinha, o Código de Obras e o Código de Posturas são regidos pela mesma Lei 

Municipal (Nº 702/2007), sancionada em decorrência da elaboração do primeiro Plano Diretor. Para a 

sua revisão foi realizada a avaliação de seu conteúdo mínimo, em conjunto com a SMDU, visando 

compreender quais são os principais pontos que devem ser trabalhados para melhorar tanto o 

regramento regido pela Lei, quanto o processo de aprovação de empreendimentos pelo Departamento 

de Engenharia da Prefeitura Municipal. As indicações resultantes desta análise foram resumidas abaixo 

e serão consideradas na revisão da Lei no Produto 05 (Minutas de Lei). 

A maior parte dos apontamentos realizados pela SMDU diz respeito à necessidade de melhoria 

da regulamentação para aplicação de sanções e multas; à vinculação da anuência do IAP em casos sob 

condicionantes ambientais; à vinculação da regulamentação municipal a normas técnicas federais e 

estaduais; e ao conflito entre a construção, o uso dos edifícios e o uso do espaço público. Lista-se: 

� necessidade de redação quanto a regulamentos vinculados à Lei, prazos de validade e formas 

de solicitação da Consulta Prévia; 

� vinculação da concessão de alvarás em áreas de risco ambiental e da realização de 

escavações e aterros à anuência de órgãos estaduais (IAP), quando for o caso; 

� vinculação da regulamentação de construções às normas de acessibilidade regidas pela NBR 

9050 (ABNT) e normas de segurança, conforme Corpo de Bombeiros; 

� melhor regulamentação quanto ao uso de tapumes e equipamentos de segurança, sobretudo 

em relação ao uso do espaço público pela obra; 

� regulamentação dos passeios em relação à acessibilidade e tipologia de uso; 

� revisão do número de vagas para estacionamento, de acordo com uso do imóvel e da 

dimensão das vagas públicas de estacionamento disponíveis; 

� adequação de medidas e dimensões de vias, passeios e afastamentos; e de proporções de 

instalações sanitárias para cada tipo de uso, aos padrões mais adequados à realidade do 

Município; 

� provisão de ações e cuidados com animais de rua; 

� definição de termos usados pela Lei (ex. equipamentos comunitários) em um glossário. 

� esclarecer quanto ao não-cumprimento das determinações da Lei, com relação às multas, 

embargos e demolições/desocupações (como em casos de não-notificação do início ou 

conclusão de obras e de extrapolação do prazo de vigência de alvarás);  
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� determinação dos procedimentos e responsáveis pela aplicação de sansões. 

Devido às especificidades do território de Quitandinha, tratados Capítulos 1 a 6 desse relatório, 

as seguintes questões serão revisadas com especial atenção: 

� definição clara de atribuições e procedimentos da Prefeitura Municipal, do Titular da Licença, 

do Autor do Projeto, sobretudo no que diz respeito à fiscalização de irregularidades em 

obras; 

� especificação de prazos para a finalização das obras, com atenção ao uso adequado dos 

terrenos urbanos e atendimento à sua função social, atualizada no Plano Diretor; 

� definição do nível zero do terreno (cota zero) e da altura máxima de edificações, em 

concordância com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

� procedimentos para a emissão de numeração predial - já que foi apontado que algumas vias 

urbanas e estradas rurais não possuem numeração; 

� regulamentação quanto: remoção de vegetação; obras de transformações (impactos) 

ambientais; implantação, dimensionamento, setorização e manutenção de calçadas e de 

mobiliário urbano; definição de nível para determinação de altura máxima das edificações 

(em consonância com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo);  

� regulamentação dos cemitérios municipais. 

Em relação às calçadas e à arborização, é necessário que a nova Lei de Mobilidade e o Código 

de Obras e Posturas considerem o espaço público em relação à sua qualidade e à acessibilidade pelos 

idosos, levando em consideração o Estatuto específico para isso. 

Outra situação comum no município é a de modificações de terrenos em áreas com ondulação 

e declividades, via escavações e taludes de recorte, para a construção de edificações e implantação de 

novos loteamentos - situação identificada tanto dentro do perímetro urbano, quanto fora do mesmo. 

A execução de movimentação de terra já é regida pelo art. 48 do Código, a qual deve ser precedida de 

autorização da Prefeitura Municipal nas seguintes situações: movimentações de terra com mais de 

500m³; de qualquer volume em áreas lindeiras a cursos d’água, áreas de várzea e de solos 

hidromórficos, alagadiços, ou em áreas sujeitas à erosão; e alteração da topografia natural do terreno 

que atinja superfície maior que 1.000m².  

Figura 115: Terrenos com grande movimentação de terra dentro e fora do perímetro urbano. 

  
Fonte: COPEL (2012); FUNPAR (2018). 

Destaca-se também a necessidade de efetuar a correlação entre as questões prescritas em 

legislações promulgadas posteriormente aos Códigos, como o Decreto Nº 1.091/2018 e a Lei Nº 
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01/2009, que tratam de alvarás de localização e funcionamento de empreendimentos no município. 

Ademais, cabe a inserção da responsabilidade técnica de obras e projetos também vinculada aos 

profissionais habilitados pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

É importante para o contexto da revisão desta Lei indicar, conforme observação das equipes 

técnica municipal e da consultoria, a cultura de construções irregulares no Município, decorrentes de 

contratos-de-gaveta ou da ignorância quanto às leis existentes, onde os responsáveis pela edificação 

a realizam por conta, sem contato com a Prefeitura Municipal e sem os devidos alvarás e licenças. Essa 

prática influencia a regulamentação sobre a fiscalização de irregularidades em obras, sendo necessária 

a proposta de um sistema integrado de fiscalização municipal, que se inter-relacione com leis 

correlatas de uso e ocupação do solo. Ademais, influencia no formato e na clareza necessária à redação 

do Código de Obras e Posturas, bem como quanto a sua acessibilidade.  

Para a revisão do Código, é importante que as leis se aproximem do cidadão em termos de 

linguagem e acessibilidade. A acessibilidade às normas de edificação e de parcelamento pode ser 

melhorada através da implantação de um sistema municipal de Assistência Técnica e de orientação 

quanto às etapas de um projeto e ocupação do terreno, a ser considerado na revisão dos Códigos. 

Especificamente em relação às Posturas, verifica-se que a Lei regulamenta as principais questões 

referentes ao instrumento. É interessante, contudo, que considere a incorporação no corpo da própria 

lei de definições básicas estabelecidas em regulamentos específicos, como em relação ao 

funcionamento de estabelecimentos comerciais e/ou feiras; ao funcionamento de matadouros; e às 

condições e horários de funcionamento de atividades urbanas - dentro do mesmo princípio de facilitar 

o acesso à informação. 

 

7.7. Lei de Parcelamento do Solo Para Fins Urbanos 

A Lei Municipal Nº 699/2007, que regula o parcelamento do solo urbano em Quitandinha, tem 

como objetivo disciplinar a aprovação, projeto e implantação de parcelamentos, loteamentos, 

desmembramentos e remembramentos.  

O Município, uma vez integrante da RMC, deve submeter todos os processos de parcelamento 

do solo municipal à consulta prévia e trâmite de aprovação junto à COMEC e análise de licença prévia 

e de licença de instalação ao IAP, conforme fluxograma a seguir. 

Figura 116: Fluxograma de tramitação de processos de loteamentos e condomínios. 

 

Fonte: COMEC (2018) - Disponível em: http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=103. 
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De modo geral, a lei apresenta uma estrutura lógica, de fácil leitura e compreensão. No entanto, 

cabe mencionar algumas situações onde falta maior detalhamento ou esclarecimento. Neste sentido, 

foram identificados os seguintes trechos para adequação: artigo 5; artigo 17; inciso III do artigo 19. 

Uma singularidade desta lei é a abordagem do remembramento que, geralmente, não é tratado 

em leis de parcelamento do solo municipais, apesar de constituir uma prática comum nas cidades. Não 

há, entretanto, menção a parâmetros para orientar a tratativa e a aprovação da subdivisão de lotes 

sem desmembramento dos mesmos - situação comumente aprovada pelo poder público sob o regime 

de condomínio. Essa prática, mencionada no Capítulo 3.6, é comum em Quitandinha. 

No artigo 17, o qual diz respeito à largura mínima das faixas de preservação dos cursos d’água, 

o valor foi redigido ao invés de mencionar o Código Florestal, responsável pela regulamentação. É 

preciso ter cautela ao utilizar a descrição da lei competente ao invés de referenciá-la, pois se houverem 

alterações posteriores à lei, corre-se o risco de gerar divergências nos parâmetros indicados. Essa 

observação é válida também ao inciso III (art. 19) que trata da largura mínima do passeio como sendo 

de 3m. No entanto, na Lei do Sistema Viário Nº 701/2007 (alteração Nº 810/2009), essa dimensão 

mínima foi alterada para 2,5m, resultando na discordância da mesma informação em leis diferentes. 

Em conformidade com a Lei Federal Nº 6.766/79 (Capítulo II), a leio municipal exige, para todos 

os loteamentos, a provisão de áreas institucionais destinadas aos equipamentos comunitários com, 

no mínimo, 15% do total da área de loteamentos residenciais e 10% de loteamentos industriais. Não 

há menção, entretanto, à destinação de percentual mínimo para áreas livres de uso público, excluídas 

as áreas de preservação permanente; ou mesmo menção à obrigatoriedade da infraestrutura básica 

aos lotes, constituída dos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, redes de água e energia elétrica, além das vias de circulação viária articuladas 

ao sistema viário municipal. Cabe indicar a necessidade de projetos de loteamentos atenderem 

também ao Decreto Estadual Nº 745/2015, que regulamenta o ordenamento territorial das áreas de 

mananciais de abastecimento público situadas na RM de Curitiba. 

Conforme mencionado no Capítulo 3, a Lei municipal indica como lote mínimo a área de 250m² 

para lotes de caráter social, no entanto, está em desconformidade com o exigido pela Lei Federal 

citada, que determina a área de 125m² - salvo quando o loteamento se destinar à urbanização 

específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos 

órgãos públicos competentes98. É necessário revisar o parcelamento de lotes menores que o mínimo 

previsto em Lei, considerando situações verificadas em bairros, como a Campina. 

Outra abordagem que merece destaque é a tratativa dos condomínios horizontais na lei 

municipal (Capítulo V). Cabe citar que os projetos de condomínios também devem submeter-se à 

análise prévia da COMEC (Figura 116) e prever atendimento ao Decreto Estadual Nº 745/2015. 

Quanto às sugestões de dispositivos a serem incluídos ou complementados na Lei, elenca-se as 

seguintes contribuições dos técnicos municipais, competentes à aprovação do parcelamento do solo:  

� artigo 9, inciso I, que normatiza itens para aprovação do loteamento: necessário alterar 

a exigência do dimensionamento da pavimentação conforme rege o DNIT;  

                                                           

 

98  Esse destaque faz referência ao fato de não ser necessário que a lei municipal estabeleça dimensões mínimas em áreas 
destinadas à regularização fundiária. 
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� incluir no inciso II, do mesmo artigo: a inclusão de calçadas segundo padrão executado 

pela Prefeitura;  

� artigo 11: alterar dimensionamento de quadra para, no máximo, 150m e mínimo de 

70m, sendo preferencialmente quadras de 100m de largura por 100m de comprimento;  

� artigo 16, que rege sobre parcelamentos ao longo da rodovia: complementar que não 

poderá ser realizada obra em uma distância paralela de 50 metros do eixo da rodovia, 

sendo essa largura a soma da faixa de domínio com a faixa non aedificanti. 

O inciso I, do art. 9 (mencionado acima) considera obrigatório para a aprovação do loteamento, 

a provisão de terraplanagem e pavimentação, com base de saibro de no mínimo 15cm. Com relação à 

base de saibro, técnicos da Prefeitura informaram que o uso do material nas vias rurais é uma opção 

pouco viável, seja pela escassa disponibilidade do material, ou pela distribuição dificultada do mesmo. 

Segundo os servidores municipais, seriam necessários novos locais de extração para suprir a demanda 

municipal. 

Quanto ao trâmite de aprovação de loteamentos na Prefeitura, não há registros de entrada de 

processos desde o ano de 1996, caracterizando diversos loteamentos implantados posteriormente a 

essa data em Quitandinha como irregulares. Destaca-se assim, a necessidade de investimento na 

prática de fiscalização dos loteamentos e condomínios clandestinos por parte do poder público 

municipal, sobretudo, na área rural onde a vistoria é mais difícil. 

Por fim, para a elaboração da revisão da Lei de Parcelamento do Solo, será levado em 

consideração esses apontamentos e as demais contribuições que surgirem durante o processo de 

elaboração dos Planos Integrados, de modo a personalizar ainda mais os instrumentos da lei e destacar 

questões importantes para o contexto do Município. 

 

7.8. Plano de Ação e Investimentos (2007) 

Consta no presente capítulo a análise das ações propostas pelo Plano de Ação e Investimentos 

(PAI), vinculado ao Plano Diretor vigente (PD, 2007).  

Para a composição da análise, inicialmente, foram feitas incursões setoriais junto às secretarias 

municipais envolvidas com as ações, diagnosticando quais propostas foram assertivas, bem como as 

dificuldades e incompatibilidades encontradas no processo de execução do Plano Diretor. Do mesmo 

modo, as ações foram avaliadas em relação às mudanças de conjuntura do município, com relação a 

aspectos ambientais, socioeconômicos, financeiros e institucionais99, para verificação se os objetivos 

delimitados continuam válidos frente ao cenário atual e tendencial de Quitandinha. 

                                                           

 

99 Cabe indicar que a análise temática institucional, que considera a estruturação, organização e gestão administrativa e 
financeira da Prefeitura Municipal, constará no próximo Produto (Produto 04) com previsão de entrega para junho de 2018. 
Nesse relatório será tratado, em maior detalhe, se houve recursos suficientes para a implementação das propostas e se a 
integração institucional necessária foi possibilitada para a implementação das ações previstas no PAI - PD (2007). 
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A análise apresentada tem foco nas etapas intermediárias do processo ocorrido entre 2006-

2007, analisando a formulação das ações e a implementação das políticas preconizadas pelo PD e 

avaliando-as em relação aos seus impactos na realidade municipal. 

O Plano de Ação e Investimentos (2007) contém a proposição de 104 ações, dentre projetos, 

programas e intervenções pontuais que estavam previstos para serem realizados no horizonte de uma 

década de vigência do Plano Diretor, considerando prioridades em curto, médio e longo prazos.  

Das ações previstas, grande parte foi direcionada às melhorias e ao desenvolvimento das áreas 

sociais, vinculadas à atuação das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, Esporte e Cultura, 

seguida das ações para desenvolvimento da agricultura e questões ambientais e de desenvolvimento 

urbano. Conforme reuniões realizadas com o corpo técnico municipal, deste conjunto de ações, apenas 

27% foram efetivamente realizadas, ou seja, 29 ações foram realizadas e 49 não foram, de um total de 

104 propostas. Outras 26 ações estão em desenvolvimento pela Prefeitura Municipal atualmente.  

Gráfico 11: Situação em 2018 das ações previstas pelo Plano de Ação e Investimentos do PD (2007). 

 
Elaboração: FUNPAR (2018) - Com base em Prefeitura Municipal de Quitandinha (2018). 

Das 49 ações não realizadas (47% das ações previstas em 2007), 33 continuam sendo prioritárias 

para o desenvolvimento municipal, segundo o corpo técnico da atual gestão, as quais deverão ser 

consideradas no presente processo de atualização do Plano Diretor e elaboração do Plano de 

Mobilidade, quais sejam: 

Eixo Ambiental: 

� adequação do uso e estrutura do Parque Ecológico: cercamento, criação de trilhas 

ecológicas, mantendo sua vigilância; 

� incentivo à recuperação das matas ciliares; 

� recuperação do rio da Várzea; 

� implantação, nos prédios públicos municipais, a coleta seletiva dos resíduos sólidos 

através de lixeiras separadoras e folder educativo. 

Eixo Sócioespacial: 

� realização de um Programa de Construção de Moradia para Idosos; 

� construção de um Centro Dia para atendimento à Pessoa Idosa (250 idosos); 

� capacitação de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em parceria 

com a Secretaria de Educação; 

� construção de 150 casas populares; 

� remoção de 50 moradias em área de risco em ocupação irregular; 

� ampliação do Ginásio Hilário Gonçalves do Vale; 

� construção de uma Unidade Escolar entre Cerro Verde e Lagoa Verde; 



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

275 

� implantação de Clínica Odontológica especializada na sede; 

� implantação de salas de apoio e diagnóstico; 

� instalação de uma Sala de Inalação no Núcleo Integrado de Saúde na sede; 

� construção do Posto 24h; 

� aquisição de odontomóvel; 

� estruturação de Centro de Atendimento a Dependentes Químicos. 

Eixo Socioeconômico: 

� ampliação do Parque Industrial através de desapropriação de áreas circunvizinhas; 

� elaboração de parcerias com proprietários lindeiros à BR-116 para comercialização dos 

produtos agroindustriais de Quitandinha de forma organizada; 

� incentivo a suinocultura, com serviço de assistência técnica, ambiental e sanitária; 

� incentivo ao escoamento de safras; 

� construção de Centro de Profissionalização; 

� aquisição de um veículo para Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

� criação de um circuito de turismo rural na estrada do Pangaré e criação de um Centro 

Cultural e sua devida sinalização. 

Eixos de Mobilidade e de Serviços Públicos e Infraestrutura: 

� implantação de acesso (trevo) à Zona Industrial (Parque Industrial); 

� definição de um sistema viário regional que incentive a conexão com municípios 

vizinhos e não apenas com o município polo, ou apenas aqueles ao longo da BR-116; 

� construção de ciclovias e passagens de pedestres; 

� construção de pontes e bueiros; 

� ampliação e melhoria a infraestrutura do cemitério municipal. 

Eixo Institucional: 

� implantação de um sistema de acompanhamento, monitoramento e controle das ações 

previstas no Plano Diretor (sistema de indicadores principais); 

� implantação de tecnologia de informação local envolvendo todas as secretarias: 

aquisição de softwares licenciados; 

� modernização da administração tributária e revisão do Código Tributário Municipal100. 

Se considerada a eficiência das propostas e se os prazos de priorização foram de fato cumpridos, 

destaca-se a falta de realização de ações emergenciais (previstas para implementação em curto prazo) 

como, por exemplo, a recuperação do rio da Várzea e a ampliação/estruturação do cemitério 

municipal. Há um cenário positivo, porém, se considerado que dentre as 47 ações a serem cumpridas 

em longo prazo (em até 10 anos), 16 já foram realizadas e outras 12 estão em desenvolvimento.  

Há de considerar também que parte das ações perderam importância ou validade devido às 

modificações socioeconômicas sofridas por Quitandinha nos últimos anos. Cabe indicar que, além 

disso, parte das ações não foram localizadas no território como, por exemplo, as 150 casas populares 

                                                           

 

100 A revisão do Código Tributário Municipal foi iniciada, porém, foi descontinuada em 2018. 
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em área rural e a remoção de 50 moradias em área de risco em ocupação irregular - ação deve ser 

realizada em parceria com a COHAPAR.  

A análise do PAI (2007) reforça que são notáveis tanto a falta de compatibilização entre as ações 

e as diretrizes orçamentárias municipais, quanto a falta de integração da gestão pública administrativa 

para o cumprimento das propostas indicadas em 2007. Todos os investimentos indicados no PAI têm 

obrigação legal de constar como investimento de capital nas diretrizes orçamentárias do município, 

devendo ser compatíveis com sua capacidade de investimento e, assim, incorporados às Leis do Plano 

Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA). Consta no próprio Estatuto 

da Cidade (art. 40) que o “plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes 

e as prioridades nele contidas”. 
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8. ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

A seguir é apresentada a integração das análises temáticas, conforme indicadas nos capítulos 

anteriores, espacializadas em mapas como condicionantes, potencialidades e deficiências das escalas 

municipal e urbana de Quitandinha.  
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Mapa 18: Síntese da Análise Temática Integrada - Escala Municipal. 
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Mapa 19: Síntese da Análise Temática Integrada - Área Urbana. 

 

  



P3 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 

 

280 

9. ANEXOS 

Anexo I - Metodologia de Compatibilização de Setores Censitários 2000-2010 

Para a realização de estudos demográficos temporais que envolvem a comparação de dados dos 

setores dos Censos 2000 e 2010 (IBGE) é necessário que as áreas desses setores sejam exatamente as 

mesmas para os respectivos anos da pesquisa censitária. Visto que essas unidades territoriais são 

delimitadas a partir de critérios operacionais e, portanto, podem variar entre os Censos, não 

necessariamente são áreas condizentes com delimitações de zonas, bairros ou unidades espaciais.  

Para o município de Quitandinha, alguns dos setores dos Censos Demográficos (2000; 2010) não 

permaneceram os mesmos nos dois períodos de levantamento censitário e não possuem a mesma 

delimitação territorial, o que tornou necessária sua compatibilização.  

A tabela a seguir e as figuras na sequência apresentam a compatibilização feita entre os setores 

censitários municipais, visando adequar a análise temporal do período 2000-2010 ao presente estudo. 

A compatibilização foi executada de maneira comparativa, pela agregação (somatória) de áreas dos 

setores com abrangência territorial semelhante. Pequenas distinções entre as áreas dos setores 

censitários de 2000 e 2010 foram desconsideradas. Como resultado do processo, apenas um dos 

setores tem abrangência tanto rural quanto urbana, tendo em vista a necessidade de manutenção da 

área original do setor, evitando-se o uso inadequado dos dados agregados. Para os demais setores foi 

possível a compatibilização através da agregação de um conjunto de setores correspondente a uma 

mesma porção do território. 
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Códigos dos Setores Censitários  Área 
(km²) 

Localidades 
Novo Código 

(Compatibilização) 
Região 

Área 
(km²) CENSO 2000 CENSO 2010 

412120805000001-0003 

412120805000001 0,52 
Centro, Engenho Velho, 
Moreiras, Paolini, Vila 
Prado, Vista Alegre 

412120805000001 URBANO 2,34 412120805000002 1,00 

412120805000003 0,59 

412120815000007-0007 412120805000012 0,49 Bom Jesus 412120805000012 URBANO 0,54 

412120805000004 
412120805000004 26,37 

Cachoeira e Reis 412120805000004 RURAL 26,59 
412120805000013 0,10 

412120805000005 
412120805000014 0,17 Cachoeira do Ipanema 

e Turvo 
412120805000005 RURAL 16,52 

412120805000005 16,36 

412120805000006 
412120805000015 0,91 

Branco, Caí, Pinhal 412120805000006 RURAL 22,84 
412120805000006 22,05 

412120805000007 
412120805000016 0,64 Campina, Parque 

Industrial, Caí de Baixo 
412120805000007 

URBANO / 
RURAL 

10,47 
412120805000007 9,81 

412120805000008 
412120805000017 0,43 

Anta Magra 412120805000008 RURAL 12,86 
412120805000008 12,65 

412120810000001-0001 412120810000001 2,51 
Doce Grande, Pires, 
Quicé dos Alves, Quicé 
dos Ribas 

412120810000001 RURAL 38,83 412120810000002 412120810000002 20,42 

412120810000004 412120810000004 15,93 

412120815000001-0001 412120815000001 0,66 Vila Rural do Pangaré 412120815000001 RURAL 0,65 

412120805000009 412120805000009 16,04 
Campestre dos 
Matosos 

412120805000009 RURAL 16,06 

412120805000010 412120805000010 8,68 Mato Branco 412120805000010 RURAL 8,69 

412120805000011 412120805000011 27,19 Campestre dos Paula 412120805000011 RURAL 27,26 

412120810000003 412120810000003 20,15 
Água Clara de Cima, 
Aterrado Alto, Lagoa de 
Cima 

412120810000003 RURAL 20,16 

412120810000005 412120810000005 18,18 
Água Clara de Baixo, 
Doce Fino, Rio da 
Várzea 

412120810000005 RURAL 18,24 

412120810000006 412120810000006 24,11 
Água Clara de Baixo e 
Rio da Várzea 

412120810000006 RURAL 24,11 

412120815000002 412120815000002 16,93 Salso 412120815000002 RURAL 16,85 

412120815000003 412120815000003 18,06 
Pepes, Cerrinho, 
Lambari, Pangaré Velho 

412120815000003 RURAL 18,05 

412120815000004 412120815000004 25,56 
Pepes, Cerro Verde, 
Vila Rural do Pangaré 

412120815000004 RURAL 25,60 

412120815000005 412120815000005 16,26 Lagoa Verde 412120815000005 RURAL 16,09 

412120815000006 412120815000006 34,20 
São Gabriel e 
Uvaraneiras 

412120815000006 RURAL 34,22 

412120815000010 412120815000007 38,93 
Barro Branco e Ribeirão 
Vermelho 

412120815000010 RURAL 28,99 

412120815000008 412120815000008 34,06 
Cerro Verde de Cima, 
Palmital, Vermelhinho 

412120815000008 RURAL 34,16 

412120815000009 412120815000009 16,91 
Nova Descoberta e 
Tamborete 

412120815000009 RURAL 16,89 

Total  447km²  447km² 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Anexo II - Modelo de Fichas do Inventário Físico para Levantamentos in loco 

 

 
Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Anexo III - Tabulação de Contagem Volumétrica - Resumo por Modo de Transporte 

PONTO 01 Prolongamento da Rua José de Sá Ribas/ BR-116 

Data: 27/02/2018 

Período/Total 
UCP Real (*) 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total Pedestres 

7:00 - 7:15 11 3 3 2 1 20 8 

7:15 - 7:30 16 0 3 3 1 23 3 

7:30 - 7:45 24 0 9 0 2 35 5 

7:45 - 8:00 26 3 6 2 2 39 10 

8:00 - 8:15 15 0 3 1 0 19 6 

8:15 - 8:30 20 0 12 2 1 35 8 

8:30 - 8:45 23 0 12 1 0 36 2 

8:45 - 9:00 21 0 18 2 1 42 4 

9:00 - 9:15 11 0 15 2 1 29 3 

9:15 - 9:30 22 0 6 3 0 31 3 

9:30 - 9:45 24 0 6 0 2 32 5 

9:45 - 10:00 20 0 6 1 1 28 7 

10:00 - 10:15 21 0 6 1 0 28 2 

10:15 - 10:30 13 0 3 1 1 18 0 

10:30 - 10:45 16 0 12 2 1 31 0 

10:45 - 11:00 24 0 9 2 1 36 2 

11:00 - 11:15 19 0 9 1 2 31 3 

11:15 - 11:30 20 0 0 2 2 24 2 

11:30 - 11:45 19 0 6 3 0 28 2 

11:45 - 12:00 33 3 3 2 1 42 1 

12:00 - 12:15 13 0 0 2 2 17 4 

12:15 - 12:30 23 3 3 2 2 33 5 

12:30 - 12:45 21 3 3 2 2 31 7 

12:45 - 13:00 36 0 6 2 2 46 7 

13:00 - 13:15 22 3 3 2 2 32 1 

13:15 - 13:30 25 0 9 2 0 36 5 

13:30 - 13:45 35 0 9 3 1 48 3 

13:45 - 14:00 23 0 15 1 2 41 3 

14:00 - 14:15 29 0 12 1 0 42 1 

14:15 - 14:30 16 0 9 1 0 26 2 

14:30 - 14:45 15 0 12 1 1 29 2 

14:45 - 15:00 23 0 9 0 1 33 0 

15:00 - 15:15 26 0 9 2 1 38 3 

15:15 - 15:30 30 0 12 0 2 44 2 

15:30 - 15:45 20 3 12 1 0 36 1 

15:45 - 16:00 22 0 15 1 2 40 2 

16:00 - 16:15 28 0 9 2 2 41 7 

16:15 - 16:30 30 3 9 2 2 46 1 

16:30 - 16:45 23 0 6 2 2 33 2 

16:45 - 17:00 19 0 6 1 2 28 0 

17:00 - 17:15 0 0 0 0 0 0 0 

17:15 - 17:30 0 0 0 0 0 0 0 

17:30 - 17:45 10 3 6 2 2 23 6 

17:45 - 18:00 19 0 0 1 0 20 3 

18:00 - 18:15 25 0 6 2 1 34 5 

18:15 - 18:30 36 0 0 1 0 37 3 

18:30 - 18:45 28 0 6 0 1 35 0 

18:45 - 19:00 11 0 0 0 0 11 0 

Total 1.006 27 333 69 52 1.487 151 

% 68% 2% 22% 5% 3% 100% - 

(*) O número de pedestres está exposto separadamente, pois não se enquadra ao cálculo de UCP. 
Elaboração: FUNPAR (2018). 
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PONTO 02 Avenida Eleutério Fernandes de Andrade 

Data: 01/03/2018 

Período/Total 
UCP 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Total 

7:00 - 7:15 15 0 6 0 21 

7:15 - 7:30 35 3 3 1 42 

7:30 - 7:45 32 9 0 1 42 

7:45 - 8:00 41 0 3 2 46 

8:00 - 8:15 37 3 3 1 44 

8:15 - 8:30 36 0 0 2 38 

8:30 - 8:45 25 3 12 1 41 

8:45 - 9:00 44 0 9 1 54 

9:00 - 9:15 30 0 9 1 40 

9:15 - 9:30 31 0 12 1 44 

9:30 - 9:45 25 0 3 1 29 

9:45 - 10:00 29 0 12 2 43 

10:00 - 10:15 35 0 9 1 45 

10:15 - 10:30 37 3 9 0 49 

10:30 - 10:45 26 0 9 1 36 

10:45 - 11:00 29 0 0 1 30 

11:00 - 11:15 27 0 3 1 31 

11:15 - 11:30 18 0 6 0 24 

11:30 - 11:45 26 0 12 0 38 

11:45 - 12:00 26 0 0 2 28 

12:00 - 12:15 21 0 9 0 30 

12:15 - 12:30 16 6 9 0 31 

12:30 - 12:45 42 0 3 1 46 

12:45 - 13:00 34 3 3 0 40 

13:00 - 13:15 19 0 21 1 41 

13:15 - 13:30 40 0 9 1 50 

13:30 - 13:45 52 0 12 0 64 

13:45 - 14:00 36 3 6 0 45 

14:00 - 14:15 45 6 6 1 58 

14:15 - 14:30 27 0 6 1 34 

14:30 - 14:45 31 3 3 1 38 

14:45 - 15:00 25 0 9 1 35 

15:00 - 15:15 32 0 0 2 34 

15:15 - 15:30 35 3 15 0 53 

15:30 - 15:45 35 3 15 1 54 

15:45 - 16:00 23 6 6 1 36 

16:00 - 16:15 30 0 9 0 39 

16:15 - 16:30 23 3 3 1 30 

16:30 - 16:45 28 0 3 1 32 

16:45 - 17:00 27 0 3 0 30 

17:00 - 17:15 36 0 9 1 46 

17:15 - 17:30 30 0 12 0 42 

17:30 - 17:45 23 3 12 1 39 

17:45 - 18:00 39 9 6 1 55 

18:00 - 18:15 44 6 12 1 63 

18:15 - 18:30 36 3 6 1 46 

18:30 - 18:45 34 3 6 0 43 

18:45 - 19:00 30 0 3 1 34 

Total 1.497 81 336 39 1.953 

% 77% 4% 17% 2% 100% 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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PONTO 03 Rua José de Sá Ribas 

Data: 01/03/2018 

Período/Total 
UCP 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Total 

7:00 - 7:15 8 18 0 0 26 

7:15 - 7:30 17 6 0 0 23 

7:30 - 7:45 17 0 9 0 26 

7:45 - 8:00 27 0 3 0 30 

8:00 - 8:15 25 0 0 0 25 

8:15 - 8:30 14 0 3 1 18 

8:30 - 8:45 20 0 3 0 23 

8:45 - 9:00 25 0 3 0 28 

9:00 - 9:15 23 0 3 0 26 

9:15 - 9:30 23 3 3 0 29 

9:30 - 9:45 21 0 6 0 27 

9:45 - 10:00 15 0 0 0 15 

10:00 - 10:15 15 0 9 0 24 

10:15 - 10:30 21 0 12 0 33 

10:30 - 10:45 27 0 3 0 30 

10:45 - 11:00 12 0 6 0 18 

11:00 - 11:15 9 0 6 0 15 

11:15 - 11:30 12 3 6 0 21 

11:30 - 11:45 19 3 3 0 25 

11:45 - 12:00 15 0 3 0 18 

12:00 - 12:15 10 6 0 0 16 

12:15 - 12:30 21 6 3 0 30 

12:30 - 12:45 29 12 6 0 47 

12:45 - 13:00 24 0 9 0 33 

13:00 - 13:15 31 0 0 0 31 

13:15 - 13:30 31 3 6 0 40 

13:30 - 13:45 22 0 6 0 28 

13:45 - 14:00 26 0 6 0 32 

14:00 - 14:15 20 0 0 0 20 

14:15 - 14:30 23 0 6 1 30 

14:30 - 14:45 23 0 9 0 32 

14:45 - 15:00 10 0 3 0 13 

15:00 - 15:15 17 0 15 0 32 

15:15 - 15:30 16 3 6 0 25 

15:30 - 15:45 17 0 15 0 32 

15:45 - 16:00 23 0 0 0 23 

16:00 - 16:15 20 0 0 0 20 

16:15 - 16:30 29 3 6 0 38 

16:30 - 16:45 19 3 6 0 28 

16:45 - 17:00 17 0 9 0 26 

17:00 - 17:15 22 3 3 0 28 

17:15 - 17:30 8 12 3 0 23 

17:30 - 17:45 22 3 9 0 34 

17:45 - 18:00 17 3 6 0 26 

18:00 - 18:15 27 9 6 0 42 

18:15 - 18:30 16 0 0 0 16 

18:30 - 18:45 22 6 3 0 31 

18:45 - 19:00 10 0 0 0 10 

Total 937 105 222 2 1.266 

% 74% 8% 18% 0% 100% 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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PONTO 04 Estrada do Pangaré e Estrada Lagoa Verde 

Data: 27/02/2018 

Período/Total 
UCP Real (*) 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total Pedestres 

7:00 - 7:15 35 6 3 3 0 47 4 

7:15 - 7:30 26 6 6 5 1 44 5 

7:30 - 7:45 29 0 9 2 1 41 4 

7:45 - 8:00 34 3 3 4 0 44 2 

8:00 - 8:15 26 0 0 2 2 30 2 

8:15 - 8:30 38 0 18 2 1 59 2 

8:30 - 8:45 30 0 0 2 1 33 0 

8:45 - 9:00 26 0 3 3 0 32 3 

9:00 - 9:15 22 0 3 0 0 25 0 

9:15 - 9:30 25 0 3 2 1 31 0 

9:30 - 9:45 30 0 9 1 1 41 1 

9:45 - 10:00 13 0 15 0 1 29 0 

10:00 - 10:15 30 0 3 3 0 36 2 

10:15 - 10:30 21 0 0 2 0 23 2 

10:30 - 10:45 18 0 0 4 0 22 5 

10:45 - 11:00 24 3 12 3 0 42 2 

11:00 - 11:15 25 3 9 2 0 39 2 

11:15 - 11:30 16 0 6 2 0 24 3 

11:30 - 11:45 33 0 9 3 0 45 2 

11:45 - 12:00 30 6 0 6 0 42 5 

12:00 - 12:15 17 0 9 0 0 26 1 

12:15 - 12:30 16 6 6 2 1 31 2 

12:30 - 12:45 18 6 3 3 1 31 2 

12:45 - 13:00 33 0 3 3 0 39 0 

13:00 - 13:15 30 3 6 3 0 42 3 

13:15 - 13:30 29 3 9 2 0 43 2 

13:30 - 13:45 28 0 9 1 0 38 0 

13:45 - 14:00 27 0 9 2 1 39 2 

14:00 - 14:15 31 6 3 2 0 42 2 

14:15 - 14:30 25 0 6 2 0 33 0 

14:30 - 14:45 24 0 9 4 0 37 5 

14:45 - 15:00 30 0 9 2 0 41 1 

15:00 - 15:15 17 0 15 2 0 34 2 

15:15 - 15:30 18 0 12 1 1 32 2 

15:30 - 15:45 26 0 21 5 0 52 3 

15:45 - 16:00 22 0 6 1 1 30 1 

16:00 - 16:15 27 3 3 3 0 36 5 

16:15 - 16:30 32 0 12 4 0 48 2 

16:30 - 16:45 34 0 15 3 0 52 2 

16:45 - 17:00 30 3 6 4 0 43 3 

17:00 - 17:15 42 3 12 4 2 63 4 

17:15 - 17:30 35 3 6 2 1 47 2 

17:30 - 17:45 31 0 0 4 0 35 4 

17:45 - 18:00 44 0 0 3 0 47 6 

18:00 - 18:15 39 9 9 5 1 63 7 

18:15 - 18:30 40 0 12 4 1 57 5 

18:30 - 18:45 33 6 3 3 1 46 3 

18:45 - 19:00 40 0 6 3 2 51 1 

Total 1.349 78 330 128 22 1.907 118 

% 71% 4% 17% 7% 1% 100% - 

(*) O número de pedestres está exposto separadamente, pois não se enquadra ao cálculo de UCP.  
Elaboração: FUNPAR (2018).  
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PONTO 05 Ponte - Rua Pedro Zolner 

Data: 27/02/2018 

Período/Total 
UCP Real (*) 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total Pedestres 

7:00 - 7:15 24 12 3 3 1 43 9 

7:15 - 7:30 42 6 0 6 2 56 21 

7:30 - 7:45 77 3 3 5 1 89 39 

7:45 - 8:00 98 0 12 2 3 115 48 

8:00 - 8:15 65 0 12 3 3 83 39 

8:15 - 8:30 82 0 24 4 1 111 60 

8:30 - 8:45 65 0 27 4 2 98 55 

8:45 - 9:00 75 0 18 3 4 100 50 

9:00 - 9:15 62 3 12 2 2 81 62 

9:15 - 9:30 72 0 15 3 2 92 50 

9:30 - 9:45 61 0 30 2 2 95 26 

9:45 - 10:00 65 0 18 3 2 88 38 

10:00 - 10:15 75 0 9 3 4 91 58 

10:15 - 10:30 84 3 9 2 3 101 46 

10:30 - 10:45 74 0 24 4 0 102 32 

10:45 - 11:00 73 0 30 3 1 107 50 

11:00 - 11:15 74 0 12 4 4 94 63 

11:15 - 11:30 83 0 0 2 4 89 44 

11:30 - 11:45 91 0 12 6 4 113 31 

11:45 - 12:00 78 12 18 4 2 114 36 

12:00 - 12:15 73 3 3 6 4 89 71 

12:15 - 12:30 76 6 12 4 4 102 28 

12:30 - 12:45 57 3 6 4 2 72 30 

12:45 - 13:00 109 12 6 6 5 138 46 

13:00 - 13:15 107 0 18 7 3 135 56 

13:15 - 13:30 68 0 9 3 3 83 35 

13:30 - 13:45 75 0 9 5 3 92 48 

13:45 - 14:00 87 6 15 3 3 114 50 

14:00 - 14:15 84 0 21 5 2 112 51 

14:15 - 14:30 73 6 18 3 3 103 37 

14:30 - 14:45 94 0 21 3 2 120 51 

14:45 - 15:00 89 0 18 3 2 112 34 

15:00 - 15:15 78 0 6 3 2 89 42 

15:15 - 15:30 66 0 12 4 1 83 29 

15:30 - 15:45 66 6 18 5 2 97 50 

15:45 - 16:00 56 3 15 4 2 80 51 

16:00 - 16:15 73 6 12 2 2 95 48 

16:15 - 16:30 69 0 12 2 2 85 25 

16:30 - 16:45 76 0 12 2 3 93 33 

16:45 - 17:00 117 3 6 2 2 130 22 

17:00 - 17:15 86 15 3 2 1 107 11 

17:15 - 17:30 55 0 0 2 1 58 12 

17:30 - 17:45 54 0 3 3 0 60 13 

17:45 - 18:00 70 9 6 4 1 90 15 

18:00 - 18:15 85 0 6 3 0 94 21 

18:15 - 18:30 70 9 6 4 1 90 11 

18:30 - 18:45 86 0 3 5 2 96 17 

18:45 - 19:00 68 0 0 2 1 71 14 

Total 3.587 126 564 169 106 4.552 1.808 

% 79% 3% 12% 4% 2% 100% - 
(*) O número de pedestres está exposto separadamente, pois não se enquadra ao cálculo de UCP.  
Elaboração: FUNPAR (2018).  
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PONTO 06 Rotatória - Av. Eleutério Fernandes de Andrade x R. José de Sá Ribas 

Data: 01/03/2018 

Período/Total 
UCP 

Automóvel Ônibus Caminhão Motocicleta Bicicleta Total 

7:00 - 7:15 49 6 12 5 3 75 
7:15 - 7:30 111 39 6 7 4 167 
7:30 - 7:45 120 18 9 6 3 156 
7:45 - 8:00 138 9 36 12 3 198 
8:00 - 8:15 162 0 21 7 3 193 
8:15 - 8:30 143 0 33 7 2 185 
8:30 - 8:45 155 18 21 8 2 204 
8:45 - 9:00 163 0 27 9 2 201 
9:00 - 9:15 141 0 24 7 3 175 
9:15 - 9:30 175 3 24 7 5 214 
9:30 - 9:45 160 3 27 8 1 199 

9:45 - 10:00 169 3 27 9 2 210 
10:00 - 10:15 189 3 27 7 3 229 
10:15 - 10:30 162 6 33 7 3 211 
10:30 - 10:45 154 12 30 10 5 211 
10:45 - 11:00 159 15 21 8 3 206 
11:00 - 11:15 172 9 12 7 1 201 
11:15 - 11:30 146 12 15 7 3 183 
11:30 - 11:45 180 18 15 12 4 229 
11:45 - 12:00 171 27 21 7 4 230 
12:00 - 12:15 156 9 6 9 3 183 
12:15 - 12:30 110 0 30 6 3 149 
12:30 - 12:45 164 21 18 9 5 217 
12:45 - 13:00 178 18 27 11 4 238 
13:00 - 13:15 202 0 21 10 4 237 
13:15 - 13:30 202 12 33 7 4 258 
13:30 - 13:45 205 6 33 8 3 255 
13:45 - 14:00 220 6 12 11 5 254 
14:00 - 14:15 170 3 33 7 3 216 
14:15 - 14:30 188 6 36 9 3 242 
14:30 - 14:45 188 6 15 7 5 221 
14:45 - 15:00 147 0 36 6 4 193 
15:00 - 15:15 168 6 30 9 5 218 
15:15 - 15:30 163 9 48 10 2 232 
15:30 - 15:45 172 6 30 7 3 218 
15:45 - 16:00 175 6 18 8 2 209 
16:00 - 16:15 180 3 36 6 5 230 
16:15 - 16:30 152 6 27 5 2 192 
16:30 - 16:45 167 9 30 6 2 214 
16:45 - 17:00 198 9 9 8 3 227 
17:00 - 17:15 215 33 12 11 5 276 
17:15 - 17:30 188 6 12 11 5 222 
17:30 - 17:45 185 6 24 6 3 224 
17:45 - 18:00 191 21 24 9 4 249 
18:00 - 18:15 201 12 18 14 2 247 
18:15 - 18:30 182 6 6 9 3 206 
18:30 - 18:45 152 6 15 9 4 186 
18:45 - 19:00 138 6 33 8 6 191 

Total 7.976 438 1.113 393 161 10.081 
% 79% 4% 11% 4% 2% 100% 

Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Anexo IV - Modelo de Questionário da Pesquisa sobre Transportes e Mobilidade 
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Elaboração: FUNPAR (2018). 
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Anexo V - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Quitandinha 

 
 
Fonte: SANEPAR (2017).  
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