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A cidade é um lugar privilegiado de encontro, espaço de ampliaçãA cidade é um lugar privilegiado de encontro, espaço de ampliação de liberdades o de liberdades 

por concentrar a diversidade de atores e de identidades sociais.por concentrar a diversidade de atores e de identidades sociais. A degradação social A degradação social 

e ambiental põe em questão elementos básicos da vida urbana: águe ambiental põe em questão elementos básicos da vida urbana: água, ar respirável,  a, ar respirável,  

mobilidade interurbana e acesso ao centro, áreas verdes, habitaçmobilidade interurbana e acesso ao centro, áreas verdes, habitação e cidadania. A ão e cidadania. A 

crise destes elementos básicos, atingindo toda a população exigecrise destes elementos básicos, atingindo toda a população exige o repensar da o repensar da 

cidade, o seu cotidiano, numa nova concepção de desenvolvimento cidade, o seu cotidiano, numa nova concepção de desenvolvimento sem perder de sem perder de 

vista esta dimensão de “lugar onde se vista esta dimensão de “lugar onde se constróemconstróem sonhos e devaneios sonhos e devaneios 

democráticos”democráticos”

O que é uma Cidade ? O que é uma Cidade ? 



O que é uma CidadeO que é uma Cidade

È fruto do trabalho coletivo de uma È fruto do trabalho coletivo de uma 
sociedade. Nela está a história de uma sociedade. Nela está a história de uma 

população, suas relações sociais, população, suas relações sociais, 
políticas, econômicas e religiosas. políticas, econômicas e religiosas. 

A existência se dá pela A existência se dá pela 
necessidade do homem de reunirnecessidade do homem de reunir--

se em grupo para defenderse em grupo para defender--se, se, 
para organizarpara organizar--se em torno do se em torno do 

bem estar comum, de produzir e bem estar comum, de produzir e 
trocar bens e serviços, de criar trocar bens e serviços, de criar 

cultura e arte: de manifestar cultura e arte: de manifestar 
sentimentos e anseios que só se sentimentos e anseios que só se 
concretizam na diversidade que a concretizam na diversidade que a 

vida urbana proporciona.vida urbana proporciona.



1.2 1.2 –– O Processo de Urbanização do BrasilO Processo de Urbanização do Brasil

O Brasil é um dos países que mais rapidamente se urbanizaram em O Brasil é um dos países que mais rapidamente se urbanizaram em todo o mundo todo o mundo 
em 50 anos nos transformamos de um país rural, em um país urbanoem 50 anos nos transformamos de um país rural, em um país urbano foi um foi um 

processo predatório, desigual e sobretudo injustoprocesso predatório, desigual e sobretudo injusto
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Características do Processo de Urbanização do Brasil : Características do Processo de Urbanização do Brasil : 

A urbanização no Brasil geralmente acontece através de processosA urbanização no Brasil geralmente acontece através de processos Informais de Informais de 
desenvolvimento urbano (não coordenados pelo poder público), ocadesenvolvimento urbano (não coordenados pelo poder público), ocasionando : sionando : 

O acesso à moradia através de processos e mecanismos informais eO acesso à moradia através de processos e mecanismos informais e ilegais ilegais 
(invasões e ocupações);(invasões e ocupações);



Características do Processo de Urbanização do Brasil : Características do Processo de Urbanização do Brasil : 

Estes assentamentos populacionais informais comumente geraram a Estes assentamentos populacionais informais comumente geraram a 
marginalização destas populações como marginalização destas populações como consequênciaconsequência da posse informal de da posse informal de 
suas terras, de baixa qualidade de vida pela falta de acesso a bsuas terras, de baixa qualidade de vida pela falta de acesso a bens de ens de 
serviços públicos adequados. serviços públicos adequados. 

Esta populações tornamEsta populações tornam--se excluídas do eixo de desenvolvimento, se excluídas do eixo de desenvolvimento, 
planejamento e gestão urbana. planejamento e gestão urbana. 



Características do Processo de Urbanização do Brasil : Características do Processo de Urbanização do Brasil : 

Interesses privados tem criado um regime de Interesses privados tem criado um regime de 
planejamento que excluem populações menos planejamento que excluem populações menos 

favorecidas, afastandofavorecidas, afastando--as cada vez mais das áreas as cada vez mais das áreas 
urbanas dotadas de adequada infraurbanas dotadas de adequada infra--estrutura urbana estrutura urbana 

relegandorelegando--as à assentamentos urbanos cada vez mais as à assentamentos urbanos cada vez mais 
distantes e mais precários distantes e mais precários 



Características do Processo de Urbanização de Telêmaco Borba Características do Processo de Urbanização de Telêmaco Borba -- PR : PR : 

Em 1947, chegou a Monte Alegre como diretor administrativo das IKPC, Horácio Klabin, que 
determinou a alteração do mapa do Estado do Paraná, na região Sul do Brasil, construindo uma nova 
cidade, pois já existiam vários núcleos habitacionais na fazenda de Monte Alegre e para a Indústria era 
muito oneroso manter todo este pessoal dentro da fazenda que também já não atendia a demanda por 
mais habitações. Observou-se ainda, que começaram surgir moradias clandestinas do outro lado do rio. 
Iniciou-se então, do lado oposto à fábrica com relação ao rio Tibagi o loteamento de 300 alqueires de 
terra, esse loteamento chamou-se "Mandaçaia" e mais tarde foi batizado com "Cidade Nova". 



Planejar é preciso! Planejar é preciso! Planejar é preciso! 

A aceleração do processo de urbanização A aceleração do processo de urbanização 
evidencia a necessidade do planejamento evidencia a necessidade do planejamento 

urbanourbano

A constituição de 1988 consagra a A constituição de 1988 consagra a 
importância do planejamento urbano e a importância do planejamento urbano e a 
necessidade da subordinação da função necessidade da subordinação da função 
social da propriedade às determinações social da propriedade às determinações 

expressas no plano diretorexpressas no plano diretor



Para que Planejar :Para que Planejar :

►► Superar os problemas existentes Superar os problemas existentes 
considerando os potenciais sociais, considerando os potenciais sociais, 
econômicos e ambientais; econômicos e ambientais; 

►► Para garantir, tanto no presente quanto Para garantir, tanto no presente quanto 
no futuro, o uso democrático do no futuro, o uso democrático do 
sustentável dos recursos materiais sustentável dos recursos materiais 
disponíveis; disponíveis; 

►► Para tornar à cidade um beneficio Para tornar à cidade um beneficio 
coletivo capaz de melhorar a qualidade coletivo capaz de melhorar a qualidade 
de vida de moradores e usuários em de vida de moradores e usuários em 
geral; geral; 

►► Para que todos os moradores assumam Para que todos os moradores assumam 
a tarefa de construir um futuro melhor a tarefa de construir um futuro melhor 
para a cidade, promovendo assim os para a cidade, promovendo assim os 
direitos de cidadania. direitos de cidadania. 



Quem deve participar ?Quem deve participar ?

Cada grupo age na realidade urbana de uma forma diferente: criando as regras e fazendo a gestão da 
cidade, ocupando legalmente ou ilegalmente os territórios, utilizando a cidade para fazer os seus 

negócios, comprando e vendendo o solo urbano. Por isso, o planejamento deve envolver em todas 
as etapas todos os agentes que interferem na realidade territorial de uma cidade, tanto públicos 

quanto privados e comunitários.

► Prefeitura
As diversas secretarias e órgãos do poder municipal.As diversas secretarias e órgãos do poder municipal.

► Poder Público Estadual
Os setores de serviços e questões que superam ou extrapolam o peOs setores de serviços e questões que superam ou extrapolam o perímetro no município.rímetro no município.

► Poder Público Federal
Se estiverem em jogo interesses dessas esferas, como terras da mSe estiverem em jogo interesses dessas esferas, como terras da marinha, aeroportos, etc.arinha, aeroportos, etc.

► Setores Populares
Associações de bairro, movimentos por moradia, conselhos comunitAssociações de bairro, movimentos por moradia, conselhos comunitários, sindicatos, etc.ários, sindicatos, etc.

► Setores Técnicos
OAB, IAB, Universidades, OAB, IAB, Universidades, ONGsONGs, , etcetc

► Setores Empresariais
Incorporadores Imobiliários, empresas de construção civil, indusIncorporadores Imobiliários, empresas de construção civil, industriais, loteadores, comerciantes, etc.triais, loteadores, comerciantes, etc.



O Planejamento como ProcessoO Planejamento como Processo

►► De nada serve planejar se não garantimos De nada serve planejar se não garantimos 
instrumentos, projetos, ações e formas de organização instrumentos, projetos, ações e formas de organização 
para colocar em prática o que foi planejado.para colocar em prática o que foi planejado.

►► O planejamento é um processo. Depende da gestão O planejamento é um processo. Depende da gestão 
urbana que é a estrutura permanente (com urbana que é a estrutura permanente (com 
participação do poder público e da sociedade) que participação do poder público e da sociedade) que 
implementa, acompanha, monitora, fiscaliza e avalia implementa, acompanha, monitora, fiscaliza e avalia 
cotidianamente a realização dos objetivos do cotidianamente a realização dos objetivos do 
planejamento, para poder mudar rotas quando planejamento, para poder mudar rotas quando 
necessário.necessário.



Riscos de não PlanejarRiscos de não Planejar

►► Improvisação; Improvisação; 

►► Estagnação Econômica; Estagnação Econômica; 

►► Desperdício de Recursos; Desperdício de Recursos; 

►► Formação de favelas; Formação de favelas; 

►► Enchentes; Enchentes; 

►► Congestionamentos; Congestionamentos; 

►► Crescimento desnecessário da área urbanizada;Crescimento desnecessário da área urbanizada;

►► Criminalidade;Criminalidade;

►► etc.etc.



Riscos de não PlanejarRiscos de não Planejar

►► Improvisação; Improvisação; 

►► Estagnação Econômica; Estagnação Econômica; 

►► Desperdício de Recursos; Desperdício de Recursos; 

►► Formação de favelas; Formação de favelas; 

►► Enchentes; Enchentes; 

►► Congestionamentos; Congestionamentos; 

►► Crescimento desnecessário da área urbanizada;Crescimento desnecessário da área urbanizada;

►► Criminalidade;Criminalidade;

►► etc.etc.



A política de desenvolvimento urbano no Brasil : A política de desenvolvimento urbano no Brasil : 

A Lei Federal  1.988: A Lei Federal  1.988: 

►► Pela primeira vez na história, foi incluído um capítulo específiPela primeira vez na história, foi incluído um capítulo específico para a política urbana, que co para a política urbana, que 
previa uma série de instrumentos para a garantia, no âmbito de cprevia uma série de instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito à ada município, do direito à 
cidade, da defesa da função social da cidade e da propriedade e cidade, da defesa da função social da cidade e da propriedade e da democratização da gestão da democratização da gestão 
urbana (artigos 182 e 183)urbana (artigos 182 e 183)

Constituição Federal de 1988
Capítulo II - da política urbana

art. 182 - a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar 
de seus habitantes.

§ 1º - o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana;

§ 2º - a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação de 
cidade, expressa no plano diretor

►► No entanto, o texto constitucional requeria uma legislação especNo entanto, o texto constitucional requeria uma legislação específica de abrangência nacional: ífica de abrangência nacional: 
para que os princípios e instrumentos enunciados na Constituiçãopara que os princípios e instrumentos enunciados na Constituição pudessem ser pudessem ser 
implementados, era necessária, por um lado, uma legislação complimplementados, era necessária, por um lado, uma legislação complementar de regulamentação ementar de regulamentação 
dos instrumentos; por outro, a construção obrigatória de planos dos instrumentos; por outro, a construção obrigatória de planos diretores que incorporassem diretores que incorporassem 
os princípios constitucionais em municípios com mais de 20.000 hos princípios constitucionais em municípios com mais de 20.000 habitantes.abitantes.

►► Finalmente o projeto de lei n 5.788/90 que ficou conhecido como Finalmente o projeto de lei n 5.788/90 que ficou conhecido como o Estatuto da Cidade, foi o Estatuto da Cidade, foi 
aprovado em julho de 2001, e está em vigência a partir do 10 de aprovado em julho de 2001, e está em vigência a partir do 10 de outubro desse mesmo ano. A outubro desse mesmo ano. A 
partir de agora, o capítulo de política urbana da Constituição dpartir de agora, o capítulo de política urbana da Constituição de 1988, em combinação com o e 1988, em combinação com o 
Estatuto da Cidade e o texto da Medida Provisória n 2.220/01, dãEstatuto da Cidade e o texto da Medida Provisória n 2.220/01, dão as diretrizes para a política o as diretrizes para a política 
urbana do país, nos níveis federal, estadual e municipal.urbana do país, nos níveis federal, estadual e municipal.
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Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O que é o Plano Diretor ?O que é o Plano Diretor ?

Constituição Federal de 1988 Constituição Federal de 1988 -- Capítulo II Capítulo II -- da política urbanada política urbana

art. 182 - a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes. 

§ 1º - o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana

§ 2º - a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação de cidade, expressa no plano diretor



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O que é o Plano Diretor ? O que é o Plano Diretor ? 

•• O Plano Diretor é parte integrante do processo de O Plano Diretor é parte integrante do processo de 
planejamento municipal, devendo o plano planejamento municipal, devendo o plano plurianualplurianual, as , as 
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar 
as diretrizes e as prioridades nele contidas;as diretrizes e as prioridades nele contidas;

•• O Plano Diretor deverá englobar o território municipal O Plano Diretor deverá englobar o território municipal 
como um todo;como um todo;

•• A Lei que instituir o plano diretor deve ser revista, pelo A Lei que instituir o plano diretor deve ser revista, pelo 
menos, a cada dez anos.menos, a cada dez anos.



Para que serve um Plano Diretor?Para que serve um Plano Diretor?

• O Plano diretor organiza o crescimento e o funcionamento da cidaO Plano diretor organiza o crescimento e o funcionamento da cidade. de. 

•• No Plano Diretor está o projeto da cidade. No Plano Diretor está o projeto da cidade. 

•• Ele diz qual é o destino de cada parte da cidade. Sem esquecerEle diz qual é o destino de cada parte da cidade. Sem esquecer, claro, que                                 , claro, que                                 

essas partes formam um todo.essas partes formam um todo.

•• O Plano diretor vale para todo o município, ou seja, para as áO Plano diretor vale para todo o município, ou seja, para as áreas urbanas reas urbanas 

e também rurais.e também rurais.

•• O Plano Diretor é uma lei municipal criada com a participação O Plano Diretor é uma lei municipal criada com a participação de toda a de toda a 

sociedade. Deve contar com a participação popular em todas associedade. Deve contar com a participação popular em todas as etapas.etapas.

•• Ele deve ser aprovado na Câmara Municipal. De instrumento técnEle deve ser aprovado na Câmara Municipal. De instrumento técnico, passa  ico, passa  

a ser um instrumento político.a ser um instrumento político.



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

• Plano Diretor é um instrumento de governo, de caráter político e que deve ser 
processual e permanentemente pactuado (deve estar em constante discussão), 
capaz de conjugar, no interesse coletivo, os instrumentos públicos e privados e 
distribuir com justiça os benefícios e os ônus do processo de urbanização. Não há 
receita ou fórmula pronta para elaboração do plano diretor, a complexidade varia 
de acordo com o porte, dinâmica econômica e demográfica e capacidade 
institucional de planejar e implementar.

Para que serve um Plano Diretor?Para que serve um Plano Diretor?



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Etapas de um Plano Diretor: Etapas de um Plano Diretor: 

Identificar bem a realidade da cidade e seus problemas;

Escolher os temas e os objetivos a serem trabalhados;

Escrever a proposta do Plano Diretor;

Enviar a proposta para a Câmara Municipal, para os vereadores discutirem e 
aprovarem, ao mesmo tempo mobilizar os diversos segmentos da sociedade 
para interlocução com a câmara de vereadores para que o Plano Diretor seja 
aprovado de acordo com os interesses da sociedade;

Estabelecer prazos e maneiras de colocar o plano em prática;

Revisar o Plano Diretor constantemente. A cidade sofre mudanças difíceis de 
prever e a lei que orienta seu destino precisa acompanhar essas mudanças, por 
isso o Plano Diretor deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos.



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Funções do Plano Diretor: Funções do Plano Diretor: 
Propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em bases     
sustentáveis, ou seja, crescer de maneira os recursos utilizados no 
crescimento não sejam exauridos ou depredatórios,“guardando reservas 
de recursos” para o futuro;

Garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
de vida e justiça social;

Garantir que a propriedade urbana sirva aos objetivos anteriores (que seja  
usada em beneficio da maioria);

Fazer cumprir as determinações do Estatuto da Cidade.



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Quais os Municípios que devem ter Obrigatoriamente um Plano DireQuais os Municípios que devem ter Obrigatoriamente um Plano Diretor: tor: 

• Municípios com mais de 20.000 habitantes;

• Municípios integrantes de regiões metropolitanas e    
aglomerações urbanas;

• Municípios integrantes de áreas de especial interesse   
turístico,segundo as definições dos Estados e da União. 

• Onde o poder público municipal pretende utilizar os    
instrumentos urbanísticos disponíveis no Estatuto da Cidade  
inseridas na área de influência de empreendimentos ou  
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito     
regional ou nacional



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O Plano Diretor deverá conter no mínimo:O Plano Diretor deverá conter no mínimo:

- A delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o   
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando 
a existência da infra-estrutura e de demanda para utilização

- A aplicabilidade e sua espacialização do direito de preempção; de 
outorga onerosa do direito de construir; permissão de alteração do 
uso do solo; operações consorciadas; transferência do direito de
construir

- Sistema de acompanhamento e controle



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O plano diretor deverá conter no mínimo:O plano diretor deverá conter no mínimo:

Plano Diretor é um instrumento de governo, de caráter 
político e que deve ser processual e permanentemente 

pactuado, capaz de compatibilizar, no interesse coletivo,    
os instrumentos públicos e privados e distribuir com justiça 

os benefícios e os ônus do processo de urbanização

Não há receita ou fórmula para elaboração do plano diretor a 
complexidade varia de acordo com o porte, dinâmica 

econômica e demográfica e capacidade institucional de 
planejar e implementar



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano –– PDDU, de Telêmaco Borba , é PDDU, de Telêmaco Borba , é 
um dos únicos do estado que esta sendo elaborado com equipe técnum dos únicos do estado que esta sendo elaborado com equipe técnica ica 

municipal . municipal . 

Isto trará um maior envolvimento por parte de todo o corpo técniIsto trará um maior envolvimento por parte de todo o corpo técnico municipal, co municipal, 
proporcionando um levantamento de dados mais confiável, em contrproporcionando um levantamento de dados mais confiável, em contrapartida apartida 

todos terão a oportunidade de conhecer melhor a cidade em  que vtodos terão a oportunidade de conhecer melhor a cidade em  que vive.  ive.  

Tem como objetivo introduzir um sistema de planejamento municipaTem como objetivo introduzir um sistema de planejamento municipal onde l onde 
será possível avaliar nosso presente e planejar o futuro, implanserá possível avaliar nosso presente e planejar o futuro, implantando conceitos tando conceitos 

sustentáveis de forma alcançar melhores níveis de qualidade de vsustentáveis de forma alcançar melhores níveis de qualidade de vida e ida e 
desenvolvimento municipal.desenvolvimento municipal.



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

O PDDU municipal tem como objetivo a construção 
participativa, onde toda a comunidade deverá opinar sobre 

suas necessidades e principalmente, poderemos avaliar 
juntos as DEFICIÊNCIAS e POTENCIALIDADES municipais 

. 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

A construção do PDDU A construção do PDDU 
municipal será feita através municipal será feita através 

das seguintes Etapas :das seguintes Etapas :



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

IMPORTANTE !!!IMPORTANTE !!!

EM TODAS AS ETAPAS E AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS É DE SUMA IMPORTÂNCIA A 

PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE, 
APRESENTANDO SUAS SUGESTÕES, 
SUAS DIFICULDADES, POIS O PLANO 
DIRETOR SERÁ CONSTRUÍDO PARA 
TODOS NÓS QUE CONSTITUÍMOS A 

CIDADE. 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Equipe Técnica de desenvolvimento e acompanhamento do PDDU : Equipe Técnica de desenvolvimento e acompanhamento do PDDU : 

A equipe técnica de desenvolvimento, terá a função de sistematizar as leituras dos 
Grupos Temáticos, transformando as informações e anseios da comunidade em 
dados técnicos, sistematizando-os em Mapas Temáticos (quando possível), que 
deverão nortear o levantamento de dados análise do município e definição de 

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades.  

Comissão Técnica  Municipal : 

Engº José Carlos Santos ( Pres. da Comissão);
(Engº Márcio Luiz Moro (membro);)

Engº Iedo José Stimamiglio (secretário da comissão);
(Engº Pedro Fernandes Neto (membro);)

Engº Fernando Gabriel de Oliveira (membro);
Arq.e Urb. Valdinéia Gonçalves (membro);
Adv. Marcos Teixeira Carneiro (membro);

Nehemias Carneiro (membro);
Hermes Vieira da Rosa (membro);
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Grupos Temáticos de discussão do PDDU : Grupos Temáticos de discussão do PDDU : 

Os Grupos de Trabalho serão compostos por servidores municipais, representantes 
comunitários, entidades da Sociedade Civil Organizada, Estatais e Paraestatais. Todos 

deverão indicar representantes para o acompanhamento e elaboração do PDDU, de forma a 
torná-lo acessível à todos os níveis da sociedade municipal.

As atribuições dos Grupos de Trabalho :As atribuições dos Grupos de Trabalho :

• Os Grupos de Trabalho Temáticos de Discussão do PDDU de Telêmaco Borba, terão a atribuição 
de se reunirem para efetuar estudos, debates, discussões e palestras com objetivo de 
desenvolver um diagnóstico municipal integrado a fim de alcançar resultados mais fidedignos para 
análise municipal. 

• Definir objetivos a serem atingidos para o desenvolvimento do município e apresentar propostas 
levando-se em conta as condicionantes, dificuldades e potencialidades locais. 

• Propor projetos e ações visando a melhoria dos atendimentos públicos, atuais e futuros, em cada 
tema dos grupos de trabalho.

• A Coordenação de cada Grupo de Trabalho, ficará a cargo do Secretário Municipal da área 
correspondente e contará com a assistência de um Servidor Municipal que integra a Comissão 
Técnica Municipal de Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 
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Levantamento  e Análise dos dados obtidos;Levantamento  e Análise dos dados obtidos;

A etapa de levantamento de dados que também pode ser denominada de “ Leitura da 
Cidade”, é a identificação e o entendimento da situação do município – área urbana e rural 

– com seus problemas, seus conflitos e suas potencialidades. A leitura da cidade vai se 
dar a partir das Leituras Técnicas e das Leituras Comunitárias, realizadas 

simultaneamente. 

• A Leitura Técnica auxiliará no entendimento da cidade, por meio do estudo comparativo de 
dados e informações socioeconômicas, culturais, ambientais e de infra-estrutura disponíveis. 
Essa leitura é elaborada pela equipe técnica da Prefeitura e deve ir além dos dados globais e 
das médias locais do município e revelar a diversidade e a desigualdade entre a zona urbana 
e rural, ou entre os diversos bairros da cidade. 

• Este levantamento terá análises referentes à problemas existentes, às tendências de 
desenvolvimento local e, poderá abranger todo o contexto regional no qual o município se 
insere. 
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Levantamento  e Análise dos dados obtidos;Levantamento  e Análise dos dados obtidos;

• Através deste levantamento, será possível classificar utilizando o método CDP, as condicionantes, 
potencialidades e deficiências encontradas no município de forma a nortear a projeção de 
cenários e determinar as propostas e diretrizes de desenvolvimento municipal. 

• Este etapa de trabalho contará também com a participação comunitária, visando avaliar as 
potencialidade e conflitos nos variados grupos sociais, como : empresários, profissionais, 
trabalhadores, movimentos populares, etc.

• Para tornar de fácil compreensão a Leitura Comunitária, será disponibilizado ao público as 
informações sistematizadas na Leitura Técnica em uma linguagem acessível, para orientar as 
discussões, no sentido de estabelecer uma compreensão geral do município, como por exemplo,  
a distribuição dos equipamentos públicos e de infra-estrutura existente na cidade, o grau de 
acessibilidade dos mesmos em relação à disponibilidade de terras para habitação para diferentes 

faixas de renda, as áreas mais expressivas para preservação ambiental e cultural.

• Todos os dados serão apresentados através da utilização de mapas temáticos que permitem a 
visualização de informações das leituras técnicas e comunitária de forma clara e localizada no 
território. 
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Diagnóstico municipal :Diagnóstico municipal :

CONDICIONANTES  :CONDICIONANTES  :
Elementos existentes ou projetados que não podem ou não devem ser alterados, estes 
condicionantes geralmente podem ser encontrados como condicionantes naturais : 
Ex: Rio Tibagí; 

DEFICIÊNCIAS:DEFICIÊNCIAS:
Elementos que representam problemas que devem ser solucionados, 
Ex.: Bairros sem Infra-Estrutura básica, áreas de preservação invadidas, etc.;

POTENCIALIDADES :POTENCIALIDADES :
Elementos que podem ser aproveitados para melhorar a qualidade de vida da cidade, 
Ex.: A grande concentração de empresas no ramo madeireiro, o Potencial Turístico, etc.. 

Ao se adotar a metodologia CDP, classificamAo se adotar a metodologia CDP, classificam--se os dados levantados em três categorias básicas :se os dados levantados em três categorias básicas :
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OBS : Após a classificação de todos os dados nestas três OBS : Após a classificação de todos os dados nestas três 

categorias categorias –– lembrando que um item pode ser considerado lembrando que um item pode ser considerado 

simultâneamentesimultâneamente como condicionante, deficiência e como condicionante, deficiência e 

potencialidade potencialidade –– é feito o mapeamento e a sobreposição dos é feito o mapeamento e a sobreposição dos 

mapas para gerar o mapa de Macrozoneamento, para que mapas para gerar o mapa de Macrozoneamento, para que 

possam ser utilizados na Projeção de Cenários. possam ser utilizados na Projeção de Cenários. 
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Projeção de Cenários Desejáveis e elaboração de Diretrizes Projeção de Cenários Desejáveis e elaboração de Diretrizes 
e Propostas de desenvolvimento urbano;e Propostas de desenvolvimento urbano;

• A partir da fase de leitura serão definidos os temas prioritários para o futuro da cidade 
e para a reorganização territorial do município.

• De nada adianta um Plano Diretor tratar de dezenas de aspectos da cidade e não ter 
capacidade de intervir sobre eles. Desta forma é importante trabalhar com uma 
perspectiva estratégica, selecionando temas e questões que por serem cruciais para 
a cidade neste momento, se enfrentadas podem definir o seu destino. 

• Para cada tema prioritário serão definidas as estratégias e os instrumentos, que 
estarão contidos no plano diretor. Eles indicam os caminhos para a construção da 
cidade que se deseja. Deverão ser negociados e pactuados com todos os 
participantes do processo para assegurar as condições para a transformação da 
realidade. 

• Para que esta fase seja realizada, será utilizada a técnica de Desenvolvimento de 
Cenários e Formulação de Diretrizes e Propostas. 
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Projeção de Cenários Desejáveis e elaboração de Diretrizes Projeção de Cenários Desejáveis e elaboração de Diretrizes 
e Propostas de desenvolvimento urbano;e Propostas de desenvolvimento urbano;
• O Desenvolvimento de Cenários são importantes ferramentas para o planejamento sustentável, 

pois a geração de cenários contribui para estimar como um futuro incerto pode reagir e como 
este pode ser influenciado pelas decisões feitas hoje. 

• Os cenários são imagens alternativas do futuro. Assim, eles devem ser imagens plausíveis do 
futuro e também suficientemente ricos em indicadores para contribuir na tomada de decisões. 

• Estes cenários nortearam a formulação de Diretrizes e Propostas de Desenvolvimento Urbano, 
pois para cada tema e ou cenário, serão discutidas formas de viabilizar a construção, e/ou 
elaboração de plano de ação para alcançar o cenário desejável. 

• Nas propostas do plano diretor devem estar presentes os diversos enfoques encontrados em 
uma cidade, como : ambientais, culturais, turísticos, econômicos e sociais, de forma articulada, 
mesmo quando estes temas não se apresentem como eixos estratégicos. 

• Esta etapa compreende também a definição de “diretrizes para as ações institucionais, 
socioeconômicas e ambientais como também proposições para os aspectos físicos-espaciais e 
de infra-estrutura e serviços públicos, contemplando especificamente propostas de intervenção 
para curto, médio e longo prazos” . Isto significa que, tomando-se como base as metas 
estabelecidas para o desenvolvimento municipal para os próximos cinco anos, fundamentadas 
nos indicadores de desenvolvimento e que se constituem na prática no ponto em que se quer 
chegar no período definido. As diretrizes são a base que nortearam o desenvolvimento do 
município para atingir os cenários desejados.   
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Revisão da Legislação atual e proposição de instrumentos de planRevisão da Legislação atual e proposição de instrumentos de planejamento e ejamento e 
Gestão, com base nas propostas e diretrizes de desenvolvimento;Gestão, com base nas propostas e diretrizes de desenvolvimento;

Toda a Legislação municipal será revisada nesta etapa de trabalhToda a Legislação municipal será revisada nesta etapa de trabalho procurando o procurando 
adequáadequá--la a atual realidade municipal previstas na etapa de análise e sla a atual realidade municipal previstas na etapa de análise e sugeridas ugeridas 

através das Diretrizes e Propostas do Plano Diretor. através das Diretrizes e Propostas do Plano Diretor. 

Esta fase compreende a revisão, adequação e elaboração das leis que compõem a 
Legislação Urbanística Básica municipal, como :

• Lei do Plano Diretor, 
• Lei do Perímetro Urbano e do Perímetro de Expansão Urbana,
• Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 
• Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural,
• Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 
• Lei do Sistema Viário,
• Lei do Código de Edificações e Obras e outras. 
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(i)  Adequação da estrutura organizacional da prefeitura 
municipal;

(ii) Organização do sistema de informações para o 
planejamento e gestão municipal 

Devem ser previstas ainda nesta etapa, propostas de :Devem ser previstas ainda nesta etapa, propostas de :
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Formulação do Plano de Ação e Investimentos públicos;Formulação do Plano de Ação e Investimentos públicos;

Esta fase compreende a definição das ações e Esta fase compreende a definição das ações e 
projetos prioritários para o município, para os projetos prioritários para o município, para os 

próximos cinco anos em compatibilidade com a próximos cinco anos em compatibilidade com a 
projeção orçamentária. projeção orçamentária. 
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Compor a Comissão de acompanhamento do PDDU municipal;Compor a Comissão de acompanhamento do PDDU municipal;

•• A Equipe Permanente de Acompanhamento e Avaliação do A Equipe Permanente de Acompanhamento e Avaliação do 
Plano Diretor será formada por representantes da Plano Diretor será formada por representantes da 
comunidade e do poder públicos municipal . Esta equipe comunidade e do poder públicos municipal . Esta equipe 
terá a tarefa de acompanhar a implantação das diretrizes terá a tarefa de acompanhar a implantação das diretrizes 
definidas no Plano Diretor. definidas no Plano Diretor. 

•• Esta equipe é permanente, o que garantirá que os prazos e Esta equipe é permanente, o que garantirá que os prazos e 
prioridades do Plano não deixem de ser cumpridos na prioridades do Plano não deixem de ser cumpridos na 
ocorrência de troca de prefeitos, secretários, etc., pois o ocorrência de troca de prefeitos, secretários, etc., pois o 
Plano Diretor não pertence a uma gestão e sim a toda a Plano Diretor não pertence a uma gestão e sim a toda a 
população municipal. população municipal. 
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Aprovação da Lei do Plano Diretor na Câmara .Aprovação da Lei do Plano Diretor na Câmara .

Após a conclusão do PDDU municipal, o poder Após a conclusão do PDDU municipal, o poder 
executivo encaminhará este documento para a Câmara executivo encaminhará este documento para a Câmara 

de Vereadores para ser analisado e após aprovado, de Vereadores para ser analisado e após aprovado, 
transformado em lei municipal, o que será um transformado em lei municipal, o que será um 

processo de processo de legitimizaçãolegitimização e proporcionará uma maior e proporcionará uma maior 
aplicabilidade e força junto ao município. aplicabilidade e força junto ao município. 



Curso Básico : Plano Diretor e Estatuto das Cidades

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba -- PRPR
Gabinete do Prefeito – Assessoria de Planejamento Urbano 
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Módulo III Módulo III 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Curso Básico Curso Básico –– Plano Diretor e Estatuto das Cidades Plano Diretor e Estatuto das Cidades 



È uma Lei Federal que traz  instrumentos 

que permitem o Município garantir o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana.  

Nele o Município é o principal responsável 

pela execução da política urbana.

O Estatuto da Cidade é a esperança de 

mudança positiva no cenário urbano 

brasileiro, pois seus instrumentos garantem 

a função social da cidade e da propriedade 

urbana onde o interesse coletivo prevalece 

sobre o uso da propriedade individual.

O que é o Estatuto das Cidades ? O que é o Estatuto das Cidades ? 



As Etapas do Estatuto das Cidades para Obrigar o As Etapas do Estatuto das Cidades para Obrigar o 
Uso Social da Propriedade:Uso Social da Propriedade:

O Estatuto diz que a propriedade deve ser bem usada. E O Plano 
Diretor determina qual é o bom uso da propriedade, de acordo 

com a área que ela está.

• O Plano obriga o proprietário de um terreno não utilizado (terreno vazio ou 
edificação abandonada), mal utilizado (utilizado de forma diferente do 
previsto na lei, ex. imóvel residencial utilizado como industria) ou 
subutilizado (utilizado abaixo do coeficiente de aproveitamento do terreno) 
a dar uma função social para a propriedade, ou seja, obriga o proprietário 
do terreno que esta vazio, abandonado ou mal utilizado a fazer uso do 
imóvel. 

• As regras do Plano Diretor dão um prazo para o proprietário parcelar e 
construir. E se ele não fizer isso, vai pagar um IPTU cada vez maior e ainda 
assim se o proprietário não cumprir a obrigação o imóvel pode até ser 
desapropriado.



As Etapas que Pressionam a Utilização da Propriedade:As Etapas que Pressionam a Utilização da Propriedade:

1°: Parcelamento e Edificação Compulsórios1°: Parcelamento e Edificação Compulsórios

2°: IPTU Progressivo no Tempo2°: IPTU Progressivo no Tempo

3°: Desapropriação com pagamento em títulos da 3°: Desapropriação com pagamento em títulos da dívdív. pública. pública



O poder público dispõe de alguns instrumentos para pressionar a O poder público dispõe de alguns instrumentos para pressionar a 
utilização da terra urbana dotada de infrautilização da terra urbana dotada de infra--estrutura:estrutura:

Edificação compulsória : Edificação compulsória : obriga o proprietário a edificar 
(construir) no terreno não utilizado (vazio ou com construção vazia) 
ou subutilizado (utilizado abaixo do coeficiente de aproveitamento 
do terreno).

Parcelamento compulsório :Parcelamento compulsório : pode ser aplicado para obrigar 
o proprietário de um terreno urbano de tamanho relativamente 
grande não utilizado ou subutilizado a parcelá-lo (dividi-lo) em 
unidades menores (lotes urbanos).

Utilização compulsóriaUtilização compulsória : : pode ser aplicada para obrigar o 
proprietário de imóvel (terreno ou edificação) que não esta sendo 
utilizado a utilizá-lo direta ou indiretamente (colocá-lo para alugar, 
em comodato etc.)



Se num prazo de dois anos, o proprietário não cumprir a Se num prazo de dois anos, o proprietário não cumprir a 
edificação compulsória e/ou parcelamento compulsório, o edificação compulsória e/ou parcelamento compulsório, o 

município pode aplicar o IPTU progressivo no tempo município pode aplicar o IPTU progressivo no tempo 
(aumento anual da alíquota do IPTU, dobrando(aumento anual da alíquota do IPTU, dobrando--a a cada ano, a a cada ano, 

até o máximo de 15% do valor venal do imóvel). até o máximo de 15% do valor venal do imóvel). 
Se, ainda assim, após cinco anos de cobrança do IPTU Se, ainda assim, após cinco anos de cobrança do IPTU 

progressivo, o terreno não for devidamente utilizado ou progressivo, o terreno não for devidamente utilizado ou 
parcelado, o município pode desapropriáparcelado, o município pode desapropriá--lo pelo seu valor lo pelo seu valor 

venal, e pagar a desapropriação com títulos da dívida venal, e pagar a desapropriação com títulos da dívida 
pública. pública. 

Estes títulos são papeis do governo que são resgatáveis Estes títulos são papeis do governo que são resgatáveis 
em até dez anos.em até dez anos.



Como funcionamComo funcionam :



Incide sobre o solo urbano mal utilizado, não Incide sobre o solo urbano mal utilizado, não 

utilizado ou subutilizado em áreas onde há infrautilizado ou subutilizado em áreas onde há infra--

estrutura ociosa e demanda para sua utilização, estrutura ociosa e demanda para sua utilização, 

ou em áreas limítrofes a cidade onde há interesse ou em áreas limítrofes a cidade onde há interesse 

do município em expandir a cidade para aquela do município em expandir a cidade para aquela 

direção. direção. -- lei municipal específica fixará as lei municipal específica fixará as 

condições e os prazos para implementação.condições e os prazos para implementação.

Parcelamento, Edificação ou Utilização compulsórios



Aplica-se aos proprietários que 
não atenderam à notificação 

para parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios. 

A idéia central é desestimular os 

proprietários de terrenos cuja 

ociosidade ou mal 

aproveitamento acarrete prejuízo 

à população, aplicando tributo de 

valor crescente, ano a ano, até 

atingir 15% do valor venal do 

imóvel.

Imposto predial e territorial urbano progressivo no tempoImposto predial e territorial urbano progressivo no tempo



OO poder público municipal poderá desapropriar o imóvel, depois de poder público municipal poderá desapropriar o imóvel, depois de 
decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo. decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo. 

Este instrumento só poderá ser utilizado se a medida do IPTU nãoEste instrumento só poderá ser utilizado se a medida do IPTU não der der 
resultado.resultado.

Após desapropriado o imóvel, o Poder Público municipal terá cincApós desapropriado o imóvel, o Poder Público municipal terá cinco o 
anos para dar ao terreno ocioso a destinação prevista no plano anos para dar ao terreno ocioso a destinação prevista no plano 
diretor, o que poderá ser feito diretamente ou por alienação ou diretor, o que poderá ser feito diretamente ou por alienação ou 

concessão a terceirosconcessão a terceiros

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida públicaDesapropriação com pagamento em títulos da dívida pública



3.2 3.2 -- O que o O que o 
Estatuto da CidadeEstatuto da Cidade

pode fazer pela pode fazer pela 
Moradia?Moradia?



• Aumentar o dinheiro da prefeitura para investir em 
habitação. 

• Regularizar e melhorar a situação de quem mora em 
terrenos irregulares. 

• Criar moradias populares em áreas que já têm boa 
infra-estrutura. 

• Criar espaços de participação na hora de votar leis e 
também na hora de colocá-las em prática.

As regras do estatuto da Cidade servem para:As regras do estatuto da Cidade servem para:



Uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Uma ZEIS (Zona Especial de Interesse 
Social) é uma área da cidade que fica Social) é uma área da cidade que fica 

destinada pelo Plano Diretor para um fim destinada pelo Plano Diretor para um fim 
especifico, destinadas prioritariamente à especifico, destinadas prioritariamente à 
regularização fundiária (legalização de regularização fundiária (legalização de 
ocupações ou invasões) e à produção de ocupações ou invasões) e à produção de 

habitação de interesse social, podem também habitação de interesse social, podem também 
ser utilizadas para a ser utilizadas para a requalificaçãorequalificação ambiental, ambiental, 

patrimonial, incremento das atividades patrimonial, incremento das atividades 
econômicas, etc.econômicas, etc.

O zoneamento ZEIS reserva espaço para O zoneamento ZEIS reserva espaço para 
moradia popular em áreas com boa inframoradia popular em áreas com boa infra--

estrutura. Aí fica mais fácil para a prefeitura estrutura. Aí fica mais fácil para a prefeitura 
exigir que nela sejam construídas moradias exigir que nela sejam construídas moradias 

populares.populares.

3.33.3 -- O que são as O que são as ZeisZeis e para que servem?e para que servem?



•• Viabilizar a regularização de cortiços, favelas e Viabilizar a regularização de cortiços, favelas e 
loteamentos clandestinos; loteamentos clandestinos; 

•• Definir condições, dentro de um perímetro, dentro Definir condições, dentro de um perímetro, dentro 
da área urbanizada onde valem regras específicas da área urbanizada onde valem regras específicas 
de urbanização, permitindo a regularização ou de urbanização, permitindo a regularização ou 
reorientação urbanística; reorientação urbanística; 

•• Criar reservas de terras para a Habitação de Criar reservas de terras para a Habitação de 
Interesse Social. Interesse Social. 

Definindo ZEIS podemos :Definindo ZEIS podemos :



Nas áreas em que houver possibilidade de adensamento (aumento da
concentração da ocupação humana), poderá ser cobrada contrapartida 
para ampliação de índice de coeficiente de aproveitamento ou alteração 
de uso do solo (por ex. residencial p/ comercial), sendo que deverão ser 
sempre respeitados os limites máximos de construção estabelecidos no 

Plano Diretor, de acordo com a infra-estrutura existente.

O Plano Diretor diz quantos metros quadrados a pessoa pode construir, 
de acordo com o tamanho do terreno e sua localização (Coeficiente de 

Aproveitamento). Tudo que é construído além do que é permitido chama-
se Solo Criado. Para construir a mais é preciso pagar à prefeitura pelo 
solo criado. No Estatuto da Cidade essa regra tem o nome de Outorga 

Onerosa do Direito de Construir.

3.43.4 -- O que é o Solo Criado (outorga onerosa)?O que é o Solo Criado (outorga onerosa)?



Separação do direito de propriedade e direito de construir; Separação do direito de propriedade e direito de construir; 

Serve para combater a valorização imobiliária (especulação) Serve para combater a valorização imobiliária (especulação) 
decorrente de investimentos públicos; decorrente de investimentos públicos; 

Limites máximos podem ser definidos por reserva de área adicionaLimites máximos podem ser definidos por reserva de área adicional ou l ou 
por densidadespor densidades--coeficientes máximos;coeficientes máximos;

Preço por m2 previamente definido (porcentagem do valor de mercaPreço por m2 previamente definido (porcentagem do valor de mercado do 
do solo); do solo); 

Conforme a estratégia urbanística, pode ser gratuita (por exemplConforme a estratégia urbanística, pode ser gratuita (por exemplo, o, 
para Habitação de Interesse Social); para Habitação de Interesse Social); 

Recursos captados constituem um Fundo de Urbanização com Recursos captados constituem um Fundo de Urbanização com 
destinação definida no Plano Diretor.destinação definida no Plano Diretor.

Este instrumento é bom para:Este instrumento é bom para:



As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de 

intervenções e medidas coordenadas pelo poder público intervenções e medidas coordenadas pelo poder público 

municipal, com a participação dos proprietários, municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores moradores, usuários permanentes e investidores 

privados, com o objetivo de alcançar transformações privados, com o objetivo de alcançar transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental, ampliando os espaços públicos, valorização ambiental, ampliando os espaços públicos, 

melhorias de inframelhorias de infra--estrutura e sistema viário, num estrutura e sistema viário, num 

determinado perímetro.determinado perímetro.

3.5 3.5 -- O que são as Operações Urbanas Consorciadas?O que são as Operações Urbanas Consorciadas?



•• Definição de áreas para Definição de áreas para requalificaçãorequalificação urbana e/ou urbana e/ou 
implementação de projetos específicos; implementação de projetos específicos; 

•• DefineDefine--se o projeto (usos, volumetria, investimentos se o projeto (usos, volumetria, investimentos 
requeridos); requeridos); 

•• VendeVende--se potencial adicional ao direito básico e utilizamse potencial adicional ao direito básico e utilizam--se se 
regras específicas de uso e ocupação do solo; regras específicas de uso e ocupação do solo; 

•• Os recursos formam um Fundo de Operação que financia os Os recursos formam um Fundo de Operação que financia os 
investimentos. investimentos. 

Então, as Operações Urbanas servem para:Então, as Operações Urbanas servem para:



Confere ao poder público municipal Confere ao poder público municipal preferênciapreferência

para a compra de imóvel urbano, respeitado seu para a compra de imóvel urbano, respeitado seu 

valor no mercado imobiliário, e antes que o valor no mercado imobiliário, e antes que o 

imóvel de interesse do município seja imóvel de interesse do município seja 

comercializado entre particularescomercializado entre particulares

Uma Lei municipal, baseada no Plano Diretor, Uma Lei municipal, baseada no Plano Diretor, 

delimitará as áreas onde incidirá o direito de delimitará as áreas onde incidirá o direito de 

preempção.preempção.

3.63.6 -- O que é o Direito de Preempção?O que é o Direito de Preempção?



•• Demarcação de regiões na cidade onde o poder Demarcação de regiões na cidade onde o poder 
público tem preferência no caso de eles serem público tem preferência no caso de eles serem 
ofertados no mercado; ofertados no mercado; 

•• Podem facilitar a realização de planos urbanos a Podem facilitar a realização de planos urbanos a 
médio e longo prazo; médio e longo prazo; 

•• As áreas devem estar assinaladas no Plano As áreas devem estar assinaladas no Plano 
Diretor, Diretor, 

Benefícios da sua aplicação:Benefícios da sua aplicação:



Associação entre o proprietário de terras e o poder público. 

O Proprietário cede a terra urbana ao poder público, que 

realiza um empreendimento e devolve ao proprietário 

unidades construídas (casas ou apartamentos) no valor da 

terra cedida. Em outras palavras, quando se faz um 

Consórcio Imobiliário a Prefeitura urbaniza ou edifica um 

terreno ocioso particular, entregando ao proprietário, lotes 

ou apartamentos de valor equivalente ao imóvel original

3.7 - O que é Consórcio Imobiliário?



A uma maneira de preservar o meio ambiente é não permitir a A uma maneira de preservar o meio ambiente é não permitir a 
ocupação ou de preservar construções históricas. Na prática, estocupação ou de preservar construções históricas. Na prática, este e 
instrumento diminui ao máximo a possibilidade de construir nessainstrumento diminui ao máximo a possibilidade de construir nessas s 

áreas, além de exigir que o dono conserve as árvores e outras áreas, além de exigir que o dono conserve as árvores e outras 
plantas do terreno, ou as características originais do imóvel e plantas do terreno, ou as características originais do imóvel e que o que o 

esgoto seja canalizado e tratado. Como compensação ao proprietáresgoto seja canalizado e tratado. Como compensação ao proprietário io 
por não deixápor não deixá--lo construir o que poderia no seu terreno, o lo construir o que poderia no seu terreno, o 

instrumento da instrumento da transferência de potencial construtivotransferência de potencial construtivo permite permite 
que o dono do terreno passe para outra propriedade dele ou de que o dono do terreno passe para outra propriedade dele ou de 

terceiro o direito de construção deste imóvel. De modo que acresterceiro o direito de construção deste imóvel. De modo que acresce ce 
ao coeficiente de aproveitamento deste imóvel o direito de ao coeficiente de aproveitamento deste imóvel o direito de 

construção do outro, aumentando o coeficiente de aproveitamento construção do outro, aumentando o coeficiente de aproveitamento 
deste imóvel.deste imóvel.

3.8 - O que é Transferência do Potencial Construtivo?



• Compensação pela não-utilização de áreas; 

• Pode ser utilizada para preservação de imóveis de interesse 

histórico ou ambiental; 

• Direitos construtivos extraídos de determinados terrenos 

pode ser utilizados em outros (desde que o Plano Diretor o 

permita) 

Benefícios da utilização:Benefícios da utilização:



Torna o direito de construir na superfície, espaço aéreo Torna o direito de construir na superfície, espaço aéreo 

ou subsolo do terreno, independente do direito de ou subsolo do terreno, independente do direito de 

propriedade, propriedade, separando o direito de propriedade e separando o direito de propriedade e 

direito de construir.direito de construir.

Dessa forma, possibilita que o proprietário de terreno Dessa forma, possibilita que o proprietário de terreno 

urbano conceda a outro particular o direito de utilizar o urbano conceda a outro particular o direito de utilizar o 

solo, o subsolo ou o espaço aéreo, recebendo em troca solo, o subsolo ou o espaço aéreo, recebendo em troca 

a benfeitoria ao término do contrato.a benfeitoria ao término do contrato.

3.9 3.9 -- O que é Alienação do Direito de Superfície?O que é Alienação do Direito de Superfície?



• Permite concessão do direito de superfície de um determinado 
terreno 

• Permite que o poder público possa cobrar das empresas 
concessionárias de serviços públicos um valor pelo uso do 
espaço aéreo ou do subsolo (ex: redes de eletricidade, 
telefonia, TV a cabo, infovia, etc) ou ainda servir para a 
regularização fundiária uma vez que o poder público pode 
ceder o direito de superfície para populações de baixa renda 
edificarem suas casas.

Benefícios :



Quando uma grande obra será feita em uma Quando uma grande obra será feita em uma 

região, a prefeitura ou os moradores podem região, a prefeitura ou os moradores podem 

exigir um exigir um Estudo de Impacto de Estudo de Impacto de 

VizinhançaVizinhança. O Estudo pode pedir . O Estudo pode pedir 

modificações no empreendimento para que o modificações no empreendimento para que o 

bairro não seja modificado ou tenha suas bairro não seja modificado ou tenha suas 

atividades ou meio ambiente destruídos.atividades ou meio ambiente destruídos.

3.10 3.10 -- O que é Impacto de Vizinhança?O que é Impacto de Vizinhança?



O O Estudo de Impacto de VizinhançaEstudo de Impacto de Vizinhança serve para serve para medir o efeito de medir o efeito de 

futuros grandes empreendimentos sobre a região vizinha; futuros grandes empreendimentos sobre a região vizinha; 

Os impactos podem ser urbanísticos (no trânsito, na área desmataOs impactos podem ser urbanísticos (no trânsito, na área desmatada, no da, no 

adensamento, etc.) ou socioeconômicos (na estrutura de emprego eadensamento, etc.) ou socioeconômicos (na estrutura de emprego e

renda, nos negócios que podem ser atraídos ou expulsos); renda, nos negócios que podem ser atraídos ou expulsos); 

Devem dar voz à população dos bairros e comunidades afetados pelDevem dar voz à população dos bairros e comunidades afetados pelos os 

empreendimentos; empreendimentos; 

Se necessário, devem exigir compensações e contrapartidas dos Se necessário, devem exigir compensações e contrapartidas dos 

empreendedores, em todos os pontos onde incidirão os impactos. empreendedores, em todos os pontos onde incidirão os impactos. 

Entendendo melhor:



Um grande empreendimento também pode afetar o meio Um grande empreendimento também pode afetar o meio 
ambiente. ambiente. O Estudo de Impacto de VizinhançaO Estudo de Impacto de Vizinhança-- EIV não EIV não 

substitui a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de substitui a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental Impacto Ambiental –– EIAEIA



Curso Básico : Plano Diretor e Estatuto das Cidades

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba -- PRPR
Gabinete do Prefeito – Assessoria de Planejamento Urbano 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Módulo IV Módulo IV 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Curso Básico Curso Básico –– Plano Diretor e Estatuto das Cidades Plano Diretor e Estatuto das Cidades 



4.1 4.1 -- O que é Regularização Fundiária?O que é Regularização Fundiária?

É um processo de intervenção cujo objetivo 
prioritário é legalizar a permanência de 
moradores de áreas urbanas ocupadas 
irregularmente para fins de moradia, além de 
promover melhorias no ambiente urbano e na 
qualidade de vida do assentamento; 
É muito importante a participação da 
comunidade; Quando à impossibilidade da 
permanência no local, deve buscar-se o re-
assentamento próximo ao local original.

Obs : É muito importante a participação da comunidade; Quando à impossibilidade da 
permanência no local, deve buscar-se o re-assentamento próximo ao local original.



4.2 4.2 -- Ilegalidade UrbanaIlegalidade Urbana

Morar na cidade "fora da lei" é não ter direito à cidade Morar na cidade "fora da lei" é não ter direito à cidade --
atinge entre 30% e 50% da população urbana brasileira.atinge entre 30% e 50% da população urbana brasileira.

Formas de ilegalidade: 

- Favelas;

- Cortiços; 

- Loteamentos Clandestinos e Irregulares;

- Conjuntos Habitacionais Ocupados (Invadidos);

- Casas sem “ habite-se”, etc. 



Os instrumentos de regularização possibilitam novas Os instrumentos de regularização possibilitam novas 
formas de legalização para ocupações feitas por formas de legalização para ocupações feitas por 

populações de baixa renda em áreas que não lhes populações de baixa renda em áreas que não lhes 
pertenciam legalmente.pertenciam legalmente.

O Estatuto da Cidade propõe a regularização O Estatuto da Cidade propõe a regularização 
fundiária de imóveis privados ocupados por moradia fundiária de imóveis privados ocupados por moradia 

popular, através do instrumento usucapião.popular, através do instrumento usucapião.
Os artigos do Estatuto da Cidade que se referiam à Os artigos do Estatuto da Cidade que se referiam à 
regularização de imóveis públicos ocupados foram regularização de imóveis públicos ocupados foram 
vetados pela presidência da república quando da vetados pela presidência da república quando da 

sanção da lei, tendo sido parcialmente incorporados sanção da lei, tendo sido parcialmente incorporados 
à medida provisória 2.220à medida provisória 2.220 (concessão especial para (concessão especial para 

fins de moradia).fins de moradia).



4.34.3 -- Usucapião Especial Urbana Usucapião Especial Urbana 

É o beneficio de aquisição de domínio para É o beneficio de aquisição de domínio para 
aquele que possuir área ou edificação urbana aquele que possuir área ou edificação urbana 

de até 250m², por cinco anos, de até 250m², por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizandoininterruptamente e sem oposição, utilizando--a a 
para sua moradia ou de sua família, e que não para sua moradia ou de sua família, e que não 
seja proprietário de outro imóvel urbano ou seja proprietário de outro imóvel urbano ou 

rural. A sentença de usucapião é o título hábil rural. A sentença de usucapião é o título hábil 
para o registro para o registro 



• Terreno/imóvel Terreno/imóvel –– particular;particular;

•• Viver no imóvel há mais de 5 anos Viver no imóvel há mais de 5 anos -- permitida a soma depermitida a soma de

posses         posses         

sucessivas (somar o tempo de posse do atual possuidor sucessivas (somar o tempo de posse do atual possuidor 

com o  com o  

tempo de posse do possuidor anterior);tempo de posse do possuidor anterior);

•• Uso predominante de moradia;Uso predominante de moradia;

•• Área até 250m²;Área até 250m²;

•• Não pode ser proprietário de outro imóvel. Não pode ser proprietário de outro imóvel. 

Requisitos básicos:Requisitos básicos:



4.4 4.4 -- Usucapião Especial Urbana Individual x ColetivaUsucapião Especial Urbana Individual x Coletiva

Onde não for possível identificar os terrenos ocupados por 

cada possuidor poderá incidir a usucapião coletiva, 

aplicam-se as mesmas regras da usucapião individual. A 

diferença é que a associação dos moradores pode agir 

como substituto processual (agir em nome dos moradores 

em Juízo) e a sentença de usucapião dá o titulo de 

propriedade aos moradores em condomínio.



4.5 4.5 -- Etapas de usucapião urbanaEtapas de usucapião urbana

• Pesquisa sobre o titular da propriedade (real proprietário do imóvel);
• Elaboração de planta/croqui do imóvel ou da área;
• Recolhimento de provas do tempo da posse: contas de luz, carnês de 

pagamento, etc.
• Encaminhamento de toda a documentação recolhida, junto com a planta de 

localização do imóvel, para o Serviço de Assistência Jurídica que for atender os 
moradores;

• Preparação e ingresso das ações judiciais;
• Acompanhamento das ações em Juízo;
• Averbação de sentenças de usucapião especial no registro de imóveis.



4.64.6 -- ConcessãoConcessão para uso especial para fins de moradiapara uso especial para fins de moradia

A Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, que foi cortada do texto do 
Estatuto, aparece na Medida Provisória 2.220. Para ser lei, a medida provisória precisa 

ser votada, todavia já tem eficácia.

• Garante a segurança da posse e o direito à moradia aos ocupantes de áreas públicas;
• Contrato por tempo indeterminado;
• Gratuita - mas se ocorrer desvio da finalidade contratual (moradia), o imóvel reverte ao patrimônio  

público;
• O direito à concessão é transmissível;
• Será facultativamente no próprio local, nos casos de área de uso comum do povo, áreas destinadas 

a projetos de urbanização ou áreas de defesa nacional e interesse ambiental;
• A Concessão pode ser feita por meio de termo administrativo - posteriormente registrado em 

Cartório;
• Terreno/imóvel - público;
• Viver há mais de 5 anos - permitida a soma das posses sucessivas;
• Uso predominante para moradia;
• Área até 250m²;
• Não pode ser proprietário de outro imóvel



Identificação da área pública;Identificação da área pública;

Identificação da existência de oposição à posse;Identificação da existência de oposição à posse;

Descrição da área.Descrição da área.

O morador ou os moradores precisam pedir a concessão especial O morador ou os moradores precisam pedir a concessão especial para fins de  para fins de  

moradia ao órgão público que é o dono oficial. moradia ao órgão público que é o dono oficial. 

Depois de um ano, se o órgão não tiver passado a propriedade dDepois de um ano, se o órgão não tiver passado a propriedade de terreno para e terreno para 

os moradores, eles podem lutar pela concessão na justiça comumos moradores, eles podem lutar pela concessão na justiça comum. . 

Para o pedido da Concessão Especial:



4.7 4.7 -- Etapas da ConcessãoEtapas da Concessão

Seleção da área Seleção da área 

Cadastro socioeconômico dos moradores. Cadastro socioeconômico dos moradores. 

Levantamento topográfico cadastral do assentamento. Levantamento topográfico cadastral do assentamento. 

Elaboração do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU). Elaboração do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU). 

Discussão e aprovação do EVU pela comunidade. Discussão e aprovação do EVU pela comunidade. 

Aprovação administrativa do EVU nos órgãos de planejamento munAprovação administrativa do EVU nos órgãos de planejamento municipais. icipais. 

Recolhimento de provas do tempo da posse e da documentação dosRecolhimento de provas do tempo da posse e da documentação dos

moradores. moradores. 

Elaboração do projeto de lei de desafetação da área (se for neElaboração do projeto de lei de desafetação da área (se for necessário). cessário). 

Elaboração dos contratos de Concessão de uso especial para finElaboração dos contratos de Concessão de uso especial para fins de moradia. s de moradia. 

Assinatura dos contratos de Concessão definitivos. Assinatura dos contratos de Concessão definitivos. 

Encaminhamento dos contratos para registro em cartório de regiEncaminhamento dos contratos para registro em cartório de registro de imóveis. stro de imóveis. 

Acompanhamento permanente do Poder Público (pósAcompanhamento permanente do Poder Público (pós--intervenção) com intervenção) com 

programas de apoio, como educação ambiental, geração de empprogramas de apoio, como educação ambiental, geração de emprego e renda, rego e renda, 

acesso ao crédito, etc. acesso ao crédito, etc. 



4.8 - Regularização de Loteamentos Irregulares ou Clandestinos

Estatuto da Cidade não regulou o parcelamento do solo no Estatuto da Cidade não regulou o parcelamento do solo no 
Brasil, portanto, as Leis Federais 6.766/79 e 9.785/99 continuamBrasil, portanto, as Leis Federais 6.766/79 e 9.785/99 continuam vigentes vigentes 
-- são leis que exigem fluxogramas burocratizados e lentos. Para isão leis que exigem fluxogramas burocratizados e lentos. Para isso, é sso, é 

necessário o envolvimento das Procuradorias Municipais para o innecessário o envolvimento das Procuradorias Municipais para o ingresso gresso 
de ações judiciais contra os loteadores. de ações judiciais contra os loteadores. 

Alguns municípios estão estudando as possibilidades técnicas e Alguns municípios estão estudando as possibilidades técnicas e 
jurídicas de tentar a Usucapião Especial para fins de moradia najurídicas de tentar a Usucapião Especial para fins de moradia na forma forma 
coletivacoletiva como uma via alternativa para a regularização de loteamentos como uma via alternativa para a regularização de loteamentos 
antigos e com muitas dificuldades técnicas para a regularização antigos e com muitas dificuldades técnicas para a regularização pela via pela via 

tradicional da 6766/79. Este pode vir a se tornar um caminho partradicional da 6766/79. Este pode vir a se tornar um caminho para o a o 
impasse dos loteamentos no Brasil. impasse dos loteamentos no Brasil. 



4.9 4.9 -- Prevenção da Irregularidade FundiáriaPrevenção da Irregularidade Fundiária

Regularizar é muito mais trabalhoso e mais caro que prevenir a 
ilegalidade;

Prevenção é o município abrir espaços para a população de 
baixa renda, dentro da área urbanizada e provida de infra-estrutura, por 
exemplo, com o estabelecimento de Zonas de Especial Interesse Social;

Os instrumentos de regulação, como o Plano Diretor, o Código 
e Edificações e Posturas e a Lei de Parcelamento, devem ser 

adequados à realidade socioeconômica local. 



Curso Básico : Plano Diretor e Estatuto das Cidades

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba -- PRPR
Gabinete do Prefeito – Assessoria de Planejamento Urbano 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Módulo VMódulo V

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Curso Básico Curso Básico –– Plano Diretor e Estatuto das Cidades Plano Diretor e Estatuto das Cidades 



5.1 - O que é Gestão Democrática da Cidade?

A gestão democrática da cidade A gestão democrática da cidade 
significa a significa a democratização dos processos democratização dos processos 

decisóriosdecisórios e o e o controle social sobre a controle social sobre a 
implementação da política urbanaimplementação da política urbana; ; 

As desigualdades sociais As desigualdades sociais 
expressamexpressam--se na segregação espacial se na segregação espacial 

(afastamento das áreas dotadas de (afastamento das áreas dotadas de 
adequada de infraadequada de infra--estrutura urbana estrutura urbana 

adequada das populações economicamente adequada das populações economicamente 
menos favorecidas) e nas relações políticas menos favorecidas) e nas relações políticas 

(somente determinadas elites ou grupos (somente determinadas elites ou grupos 
participando do processo decisório das participando do processo decisório das 

questões que envolvem a cidade); questões que envolvem a cidade); 



5.2 - Instrumentos da Gestão Democrática da Cidade

Com base no princípio de participação popular, a Constituição brasileira também 
instituiu vários mecanismos para fins de garantir uma participação direta do 
cidadão no Poder Público, como a iniciativa popular, o referendo, o plebiscito, as 
consultas e audiências públicas, os conselhos de gestão e políticas públicas. Estes 
mecanismos têm vital importância para garantir o respeito aos valores da 
democracia e da justiça, a concretização dos direitos do individuo e a construção 
de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceitos.

• Ampliam o conhecimento sobre o planejamento territorial e a gestão urbana;
• Ajudam a democratizar a tomada de decisões, e a dar oportunidades para que 

diferentes grupos e setores da cidade se façam representar;
• Os mecanismos de gestão democrática devem estar presentes em todas as  

etapas do Plano Diretor. 



5.3 - Conselhos de Habitação e Desenvolvimento Urbano

São órgãos colegiados, com representação do poder público São órgãos colegiados, com representação do poder público 

e da sociedade civil que permitem a participação direta da e da sociedade civil que permitem a participação direta da 

população na construção da política urbana, acompanhando e população na construção da política urbana, acompanhando e 

fiscalizando a implementação do planejamento territorial. fiscalizando a implementação do planejamento territorial. 

Podem ser consultivos ou deliberativos. DevePodem ser consultivos ou deliberativos. Deve--se estabelecer se estabelecer 

claramente suas atribuições e garantir seus recursos, por claramente suas atribuições e garantir seus recursos, por 

meio de um Fundo de Desenvolvimento Urbano. Devemeio de um Fundo de Desenvolvimento Urbano. Deve--se se 

garantir a representatividade dos diversos setores.garantir a representatividade dos diversos setores.



5.4 5.4 -- Conferências da CidadeConferências da Cidade

São encontros, realizados periodicamente, com São encontros, realizados periodicamente, com 

ampla divulgação e participação popular, tratandoampla divulgação e participação popular, tratando--se de se de 

fóruns para a definição de políticas e plataformas de fóruns para a definição de políticas e plataformas de 

desenvolvimento urbano para o período seguinte. São desenvolvimento urbano para o período seguinte. São 

momentos de construção de pactos entre o poder público momentos de construção de pactos entre o poder público 

e os diversos setores da sociedade, e de definição de e os diversos setores da sociedade, e de definição de 

direitos e responsabilidades.direitos e responsabilidades.

Pode ser acionada uma Conferência da Cidade para Pode ser acionada uma Conferência da Cidade para 

a consolidação e aprovação de um Plano Diretor.a consolidação e aprovação de um Plano Diretor.



5.5 - Audiências Públicas

São apresentações que o poder público deve fazer em alguns momentos, quando 
estão em jogo projetos ou planos de grande importância para o conjunto ou para 
partes da cidade; Podem ser convocadas pela Câmara Municipal ou pelo Poder 
Executivo; O Poder Público deve estar disposto a discutir seus projetos, e se 
necessário negociar e rever posições. Essa consulta funciona como uma votação 
e ocorre de duas maneiras:

Referendo: o resultado da votação serve só para orientar a decisão dos governantes 

Plebiscito: o resultado da votação vale como decisão final





5.6 - Iniciativa Popular

A população também pode propor planos, projetos ou A população também pode propor planos, projetos ou 
alterações na legislação, por meio da iniciativa popular de alterações na legislação, por meio da iniciativa popular de 

projetos de lei. projetos de lei. 
Um Projeto de Lei de Iniciativa Popular deve reunir um Um Projeto de Lei de Iniciativa Popular deve reunir um 

grande número de assinaturas de cidadãos (número que grande número de assinaturas de cidadãos (número que 
deve ser definido em lei no próprio município) deve ser definido em lei no próprio município) 
Tramita e é votado normalmente na Câmara.Tramita e é votado normalmente na Câmara.



5.7 5.7 -- Orçamento ParticipativoOrçamento Participativo

Significa a participação da população nas decisões de como será gasto o 
dinheiro público no ano seguinte. 

Baseia-se em assembléias realizadas nas diferentes regiões da cidade,    
nas quais são escolhidas as prioridades de investimento da cidade e 

são             eleitos os delegados, que representam um número determinado 
de cidadãos

Os delegados votarão nas assembléias que decidem onde será alocado 
o dinheiro no projeto de lei do orçamento público do ano seguinte. 

Podem ser feitas plenárias temáticas (Habitação, Educação, Saúde), ou 
por grupo urbano (Juventude, Idoso, Criança)



Curso Básico : Plano Diretor e Estatuto das Cidades

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba -- PRPR
Gabinete do Prefeito – Assessoria de Planejamento Urbano 



Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Planejamento Urbano 

Módulo VIMódulo VI

Prefeitura Municipal de Telêmaco BorbaPrefeitura Municipal de Telêmaco Borba
Curso Básico Curso Básico –– Plano Diretor e Estatuto das Cidades Plano Diretor e Estatuto das Cidades 



O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE ? 

Meio Ambiente é o conjunto de todos os 
seres vivos em suas relações entre sí e com 

os elementos componentes do planeta. 
(crosta terrestre e atmosfera). 



O Meio Ambiente e suas divisões : O Meio Ambiente e suas divisões : 

M. A. NaturalM. A. Natural

M. A. ArtificialM. A. Artificial



O Meio Ambiente Natural :O Meio Ambiente Natural :

Ambiente natural, ou fAmbiente natural, ou fíísico, sico, 
engloba: engloba: 

•• O Ar ; O Ar ; 
•• ÁÁgua;gua;
•• Solo;Solo;
•• Subsolo;Subsolo;
•• Flora e fauna. Flora e fauna. 

Talvez seja o primeiro do qual nos recordamos por sua condiTalvez seja o primeiro do qual nos recordamos por sua condiçãção o 
primordial: a ausprimordial: a ausêência de preservancia de preservaçãção ou de utilizao ou de utilizaçãção racional dos o racional dos 

recursos ambientais de nosso planeta pode trazer conseqrecursos ambientais de nosso planeta pode trazer conseqüêüências ncias 
catastrcatastróóficasficas

http://www.jornaldomeioambiente.com.br/JMA%2DImagensHenrique/floresta2.jpg


O Meio Ambiente Construído ou Artificial :O Meio Ambiente Construído ou Artificial :

HHáá cidades que nos parecem cidades que nos parecem 
limpas, arborizadas, bonitas, pois limpas, arborizadas, bonitas, pois 
tiveram seu crescimento planejado, tiveram seu crescimento planejado, 
e outras, que ao crescerem e outras, que ao crescerem 
desordenadamente, levamdesordenadamente, levam--nos a nos a 
pensar que seus prpensar que seus préédios se dios se 
acotovelam por uma beira na acotovelam por uma beira na 
calcalççada. ada. 

ÉÉ aquele produzido pela aaquele produzido pela açãção do homem ao o do homem ao 
transformar a natureza transformar a natureza -- Ex.: As cidades.Ex.: As cidades.



O Meio Ambiente Construído Poluído:O Meio Ambiente Construído Poluído:

Meio ambiente artificial hostil ou poluMeio ambiente artificial hostil ou poluíído gera ndo gera nãão apenas o apenas 
sensasensaçãção de ango de angúústia em seus habitantes como tambstia em seus habitantes como tambéém termina m termina 
por levar ao abandono e descaso e, npor levar ao abandono e descaso e, nãão rara  vezes, o rara  vezes, àà agressagressãão o 

para com o espapara com o espaçço po púúblico.blico.



O Meio Ambiente Construído ou Artificial sadio :O Meio Ambiente Construído ou Artificial sadio :

•• Contribui para o bem estar da Contribui para o bem estar da 
populapopulaçãção; o; 

•• Atrai turistas ; Atrai turistas ; 

•• Valoriza a cidadania ; Valoriza a cidadania ; 

•• Contribui para a valorizaContribui para a valorizaçãção o 
dos imdos imóóveis, etc; veis, etc; 



6.1 6.1 -- A cidade também é Meio Ambiente A cidade também é Meio Ambiente 

Meio Ambiente não é só plantas e animais. Ele é o lugar onde 
vivemos, nos relacionamos, etc.;

Muitas cidades têm um rio que passa por elas. Para viver bem 
na cidade precisamos de um ambiente com ar e água limpos, 
matas naturais, boa coleta de lixo e de esgoto.



A preservação das áreas verdes é uma ação muito 
importantes para a sustentabilidade urbana, pois 

proporcionam melhores índices de qualidade de vida 
para nós e para os nossos descendentes. 

A construção e o desenvolvimento de uma cidade se 
dá geralmente sobre um Meio-ambiente 

natural,devido a essa brusca intervenção a cidade 
deve respeitar os limites da natureza:   



6.2 6.2 -- O que são áreas de Proteção Ambiental?O que são áreas de Proteção Ambiental?

•• Áreas de preservação são as terras próximas de nascentes, Áreas de preservação são as terras próximas de nascentes, 

rios, represas e áreas de mangue. A lei proíbe moradia rios, represas e áreas de mangue. A lei proíbe moradia 

nessas terras, para proteger a água a e natureza, que são nessas terras, para proteger a água a e natureza, que são 

bens necessários a todos.bens necessários a todos.



6.2 6.2 -- O que são áreas de Proteção Ambiental?O que são áreas de Proteção Ambiental?

RES 303 de 2002 – CONAMA Art. 3º
Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I I -- em faixa marginal, medida a partir do nem faixa marginal, medida a partir do níível mais alto, em projevel mais alto, em projeçãção horizontal, o horizontal, 
com largura mcom largura míínima, de:nima, de:

a)a) Trinta metros, para o curso dTrinta metros, para o curso d’á’água com menos de dez metros de largura;gua com menos de dez metros de largura;

b)   Cinqb)   Cinqüüenta metros, para o curso denta metros, para o curso d’á’água com dez a cinqgua com dez a cinqüüenta metros de     enta metros de     
largura;largura;

c)c) Cem metros, para o curso dCem metros, para o curso d’á’água com cinqgua com cinqüüenta a duzentos metros de enta a duzentos metros de 
largura;largura;

d)d) Duzentos metros, para o curso dDuzentos metros, para o curso d’á’água com duzentos a seiscentos metros de gua com duzentos a seiscentos metros de 
largura;largura;

e)   Quinhentos metros, para o curso de)   Quinhentos metros, para o curso d’á’água com mais de seiscentos metros de gua com mais de seiscentos metros de 
largura;largura;





6.2 6.2 -- O que são áreas de Proteção Ambiental?O que são áreas de Proteção Ambiental?

II  - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, 
com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja,     
em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem     
mínima de:

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas   
consolidadas;

b)  cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os  
corpos d’água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa  
marginal será de cinqüenta metros;

• IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com 

largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço 

brejoso e encharcado;



6.2 6.2 -- O que são áreas de Proteção Ambiental?O que são áreas de Proteção Ambiental?

V V -- no topo de morros e montanhas, em no topo de morros e montanhas, em ááreas delimitadas a partir reas delimitadas a partir 
da curva de nda curva de níível correspondente a dois tervel correspondente a dois terçços da altura os da altura 
mmíínima da elevanima da elevaçãção em relao em relaçãção a base;o a base;

VI VI -- nas linhas de cumeada, em nas linhas de cumeada, em áárea delimitada a partir da curva rea delimitada a partir da curva 
de nde níível correspondente a dois tervel correspondente a dois terçços da altura, em relaos da altura, em relaçãção o àà
base, do pico mais baixo da cumeada, fixandobase, do pico mais baixo da cumeada, fixando--se a curva de se a curva de 
nníível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a vel para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 
mil metros;mil metros;

VII VII -- em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem 
por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior 
declive; declive; 







6.4 6.4 -- Ocupar áreas de preservação é ruim para todosOcupar áreas de preservação é ruim para todos



6.4 6.4 -- Ocupar áreas de preservação é ruim para todosOcupar áreas de preservação é ruim para todos

• Não podem receber infra-estrutura ; 

• É ruim para os moradores da cidade, pois a ocupação acaba 
sujando o ambiente, poluindo a água dos mananciais que chega à 
casa de todos.



6.6 6.6 –– Mas afinal, qual a Mas afinal, qual a 
importimportâância da ncia da 

PreservaPreservaçãção da Flora o da Flora 
na na ÁÁrea Urbana :rea Urbana :



6.6.16.6.1 –– A Flora e o Solo :A Flora e o Solo :
• A flora urbana desempenha um papel importante em nossas  

cidades. 

• Uma cidade bem planejada e bem cuidada, geralmente tem uma 
parcela significativa de seu solo preservados na forma de áreas 
verdes. 



A vegetaA vegetaçãção o éé importante por vimportante por váárias razrias razõões como: es como: 

• Absorver, infiltrar e evaporar parte da das águas das chuvas, reduzindo       
a tendência à formação de enxurradas e inundações ; 

Sem a vegetação, o solo perde proteção contra a chuva forte, a água termina 
carregando tudo, abrindo enormes buracos no chão (erosões), que acabam 

com o solo; e ainda causam assoreamento dos rios, ou seja, a terra vai sendo 
depositada nos mesmos, cobrindo-os. 





• Quando o Solo não está protegido por uma 
camada de vegetação o calor provoca o 
ressecamento do solo e os microorganismos 
presentes morrem levando à degradação do 
mesmo por deficiência de nutrientes. 



6.6.2 6.6.2 –– Qual a importQual a importâância da Mata ncia da Mata 
Ciliar e suas funCiliar e suas funçõções : es : 

-- Controle da erosControle da erosãão nas margens dos cursos d`o nas margens dos cursos d`áágua, gua, 
evitando o assoreamento dos mananciais ;evitando o assoreamento dos mananciais ;

-- Minimizar os efeitos de enchentes ; Minimizar os efeitos de enchentes ; 
-- Manter a quantidade e a qualidade das Manter a quantidade e a qualidade das ááguas ; guas ; 
-- Auxiliar na proteAuxiliar na proteçãção da fauna local; o da fauna local; 

Na ausência de coberturas vegetais, e com solos 
compactados, a tendência da água da chuva é escorrer 
pela superfície e escoar rapidamente pelos cursos 
d´água, trazendo como conseqüência as inundações e 
processos erosivos. 





6.6.3 6.6.3 -- A Flora e o Clima A Flora e o Clima 

As áreas, cobertas por vegetação : 

- Contribuem para amenizar o clima; 

- Embelezar a cidade, 

- Atrair pássaros e outros animais, além de absorver o calor e o 
gás carbônico gerados pelas atividades urbanas. 



6.6.3 6.6.3 –– ArborizaArborizaçãção Urbanao Urbana

Altera também o regime dos ventos, tornando-os brandos, frescos e 
menos carregado de poeira;

As ajudam a evitar elevação global da temperatura da Terra, causado 
pelo excesso de gás carbônico na atmosfera o “Efeito Estufa”. 



6.6.3 6.6.3 –– ArborizaArborizaçãção Urbanao Urbana



Fatores que contribuem para um Meio Ambiente Fatores que contribuem para um Meio Ambiente 
Urbano Deficiente :Urbano Deficiente :

Meio Amb. Urb. 
Poluído

Ocupações 
Irregulares, 

clandestinas

Legislação 
inadequada ou 

Falta de 
Legislação

Poluição 

Ambiental Poluição 
Sonora 

PoluiçãoVisual;

Poluição 
Sonora 



PrincPrincíípios para a preservapios para a preservaçãção do Meioo do Meio--Ambiente Ambiente 
Urbano : Urbano : 

• Implantação de um Zoneamento Ambiental ;  

• Criação de uma Conselho Municipal do Meio Ambiente ; 

• Formulação de Lei Municipal para Preservação do Meio-

Ambiente ; 

• Implantação de Programas de conscientização, gestão  e           
educação ambiental;

• Implantação de Fiscalização Ambiental ; 

•• A planejada ocupaA planejada ocupaçãção do solo urbano, determinando as o do solo urbano, determinando as 
limitalimitaçõções ao direito de construir, informa como a cidade ires ao direito de construir, informa como a cidade iráá
crescer e para onde, como fluircrescer e para onde, como fluiráá o tro trâânsito, onde estarnsito, onde estarãão o 
localizadas as localizadas as ááreas verdes para o lazer treas verdes para o lazer tãão necesso necessáário a seus rio a seus 
habitantes.habitantes.



ÁÁREAS VERDES::.REAS VERDES::.

Conservar a natureza no meio urbano, por si só tão artificial e com 
equilíbrio tão precário, é tarefa essencial para a garantia do convívio 

saudável dos habitantes com sua cidade.

É necessária a preocupação com a qualidade do ambiente urbano 
através da adoção de uma política de áreas verdes, que busca a 

utilização máxima dos benefícios ecológicos, econômicos e sociais 
que a vegetação incorporada ao meio urbano pode proporcionar.



EXEMPLOS DE CONSERVAEXEMPLOS DE CONSERVAÇÃÇÃO E O E 
USO DE USO DE ÁÁREAS VERDES:REAS VERDES:













ÁÁreas que possuem reas que possuem 

potencial de potencial de 

aproveitamentoaproveitamento
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