ASPECTOS ESPACIAIS
Elenize Assumpção – Coordenadora Geral dos Planos e
arquiteta urbanista
Patrícia Cherobim – Arquiteta urbanista

Aspectos Espaciais


ASPECTOS REGIONAIS
› Diferentes recortes regionais

COMEC / SMAM / ASSOMEC
29 MUNICÍPIOS. Mandirituba não está no NUC

RMC

› Tendências de expansão metropolitana
› PDI 2006 – expansão após 2020



TENDÊNCIAS DE EXPANSÃO
OLIVEIRA et al (2019) - o avanço da expansão das
cidades brasileiras nas últimas décadas “tem
atendido muito mais a demanda do mercado
imobiliário e não o déficit da moradia”.

Aspectos Espaciais


PERÍMETROS URBANOS

ÁREA MUNICIPAL = 378,870 km² (ITCG)
População = 22.220 hab. (IBGE 2010) / 26.869 (Estimada IPARDES
2019)

• ÁREAS URBANAS
Sede de Mandirituba
Área Total (Lei 436/2008) = 44,48 km² (com expansão urbana)
Área Sede = 19,44 km² (delimitação zoneamento)
População = 5.190 hab. (IBGE2010)

Areia Branca dos Assis
Área= 5,19 km²
População=2.224 hab. (IBGE2010)

• ÁREA RURAL > Área= 334,39 km² . População = 14.806 hab.
(IBGE2010) = 66,65% da população total



População x território

Evolução da taxa geométrica de crescimento (TGC) da população,
Evolução da população censitária e projetada,

Tendência:
Crescimento populacional das áreas
rurais e redução do grau de
urbanização de Mandirituba (estimativa
índice de 31,3% em 2020 e para
29,8% em 2030)



Acréscimo de área
Área urbana
ZI

SEDE

Demais

Lei 1995 e 1997
1075 ha

1.555 ha

480 ha

SEDE
Lei 436/2008
1.944 ha

% a+

1075 ha

0%

869 ha

81%

ABA

130 ha*

158 ha

21%

4 Pinheiros

0

216 ha

-

Espigão Antas

0

219 ha

-

TOTAL

1.685 ha

2.899 ha

72%

Evolução das áreas urbanas definidas por lei municipal
*área aproximada, com base na descrição da lei nº 25/1983
Há ainda, a área de expansão urbana, não computada.

ABA

TERRITÓRIO ANTROPIZADO

Processo de ocupação do solo no município de Mandirituba entre 1988 e 2019

1988: 1,94%

2019 : 3,01%

Processo de ocupação do solo: Território Antropizado - 1988 e 2019

1988

2019

1988

2019

- FISCALIZAÇÃO / - INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS = NOVAS
ÁREAS URBANIZADAS DESCONEXAS = APÊNDICES DA MALHA
URBANA
(ruas sem continuidade ou relação com o traçado viário existente,
determinando um crescimento desordenado no Município)

Aspectos Espaciais


TENDÊNCIAS EXPANSÃO
URBANA
› Pressão das ocupações

irregulares (SISPEHIS e PMM)

LOTEAMENTOS PROCESSO DE
OCUPAÇÃO
INFORMAL



OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
› EFICIÊNCIA DO TERRITÓRIO URBANO
Área urbana

SEDE

ZI
Demais
ABA

Área Urbana
Legal (AUL) em
ha - Lei 436/2008
1.944

1075
869

Área Urbanizada
(AU) em ha –
imagens satélite
402,28

158

ABA

311,96

74,47

1090

383

179
112

ÁREA (Km²)
19,44
4,02

%
100%
20,67%

SEM ZI - A. TOTAL
SEM ZI - A. OCUPADA
SEM ZI - ÁREAS PRESERVAÇÃO
SEM ZI - ÁREA LIVRE P/ URBANIZAÇÃO

8,69
3,12
1,64
3,93

100%
35,90%
18,90%
45,20%

A. TOTAL
A. OCUPADA

1,58
0,74

100%
47%

ÁREA LIVRE P/ URBANIZAÇÃO

0,84

53%

A. TOTAL
A. OCUPADA
SEDE

90,32

% da Diferença
entre AUL e AU

(APP e Parque Ângelo Zeglin Palú
= apenas 14% da área urbana
total)
ÁREAS COM RESTRIÇÃO, MAS
PASSÍVEIS DE OCUPAÇÃO - SEDE:

Quase 25% da área livre é
composta por áreas de Reserva
Legal ou de remanescentes de
florestas,
14,5% são áreas com risco de
inundação
ABA:
21,76% - APP
100% - Mananciais

3%, são áreas no Setor Especial
do Parque do Rio dos Patos –
SEPRP
17% encontra-se ocupado

EFICIÊNCIA DO TERRITÓRIO URBANO
› “áreas livres” / “lotes vagos” / “áreas de preservação” / “áreas de restrição à ocupação”

Alto % de Áreas livres + lotes vagos
Mostram dificuldades na ocupação de áreas internas ao perímetro:
-falta de demanda,
- preço da terra
- dificuldade de acesso ou ocupação das mesmas

› DENSIDADE
TERRITÓRIO

ÁREA
ÁREA
(KM²)

MUNICÍPIO
SEDE
ÁREA
INDUSTRIAL
AREIA BRANCA
DOS ASSIS
OUTRAS ÁREAS
E ÁREA RURAL

381
19,44

2020

Demanda habitacional municipal = 380
un. habitacionais até 2030.

2030

DENSIDADE ACRÉSCIM
DENSIDADE
POP % POP
POP % POP
(EM
O DE
%
(MORADIAS
TOTAL TOTAL MORADIAS*/ POPULAÇÃ TOTAL TOTAL
*/ Km²)
Km²)
O
100 27.571 100
24,12
5.261
32.832 100
28,72
11,7
8.641

5,16

1,4

356,4

86,9 18.930

31

117,09

1.140

9.781

30

132,53

Área necessária:
Lotes de 360m², ocupação contínua: 0,21Km² ou 21ha.
Ocupação dispersa, densidade demonstrada (uma casa
para cada 6mil m², aprox.) = 2,87Km².
Sem Zona Industrial , densidade = 211,30 moradias/Km²
(ou 2,11 habitações / ha). = 1,80Km² ou 180ha.
(ONU, MASCARÓ : entre 150 e 180 moradias / ha.

69

17,70

4.131

23.061

70

21,57

+ déficit habitacional 423 moradias) – 0,13km² ou 13 ha
(lotes de 200m²)

CONCLUSÕES
•Perímetro 2008 – ocupação inconsistente.
•Necessidade de ajustes de perímetro: englobar áreas
ocupadas franjas / seleção mais criteriosa das áreas
urbanas, evitando áreas de ocupação restrita, com
dificuldade de acesso e desnecessárias.
•Sede e Areia Branca dos Assis - segmentadas pela BR116, vazios urbanos e áreas de ocupação restrita ou
mesmo proibida.

•ZI não consolidada - entre uma área densamente
urbanizada no município de FRG e a sede, forçando o
crescimento de Mandirituba para outras direções.
•Uso de áreas de manancial à leste?
•Chácaras de lazer: município. Destaque: pressão ao norte,
na zona de expansão prioritária. Possibilidade de
integração e adensamento, desde que se haja à Zona
Industrial.
•Cabe ainda um estudo para interligação das diversas
áreas urbanizadas e para um melhor aproveitamento do
espaço, serviços e da infraestrutura existente, otimizando a
cidade.
•Soma de área necessária total entre 34 e 193 ha. PU
municipal atual = 116 ha de áreas livres para abrigar a
demanda futura. Ajustes necessários.

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO
ZONEAMENTO é a divisão da Cidade em áreas
sobre as quais incidem parâmetros diferenciados
de Uso e Ocupação do solo.
MAPAS acompanhados de LEIS e ANEXOS
COMO FUNCIONA O ZONEAMENTO?


REGULAÇÃO do USO do SOLO



Elementos de CONTROLE

→ USO = através das limtações aos tipos de
usos e atividades
→ OCUPAÇÃO = através dos índices
urbanísticos
Utilização de MAPAS e TABELAS

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS: FINALIDADE DA EDIFICAÇÃO
1. HABITACIONAL: edificação destinada à habitação permanente ou transitória →
Unifamiliar, Coletiva, Unifamiliar em Série, Transitória; Institucional;
2. COMUNITÁRIO (1,2,3): edificação destinada à educação, lazer, saúde, assistência social,

cultos religiosos;
3. COMERCIAIS e de SERVIÇOS: edificação destinada à atividade econômica, troca de bens de
consumo, prestação de serviços em geral → Comércio e Serviço Vicinal, Bairro, Setorial, Geral

e Específico;
4. INDUSTRIAL (1,2,3): edificação destinada à atividade econômica caracterizada pela
transformação de matéria-prima em bens de consumo de qualquer natureza ou extração de

matéria prima
Indústria Caseira. Micro, Pequena e Grande > Incômoda e Não Incômoda;
5. AGROPECUÁRIO e EXTRATIVISTA.

MAPA DE ZONEAMENTO
Sede Urbana de Mandirituba > Centro Tradicional >
Igreja /Praça e concentração das atividades
econômicas e de serviços públicos e privados,
institucionais e administrativas do Município
Zoneamento estabelecido por Zonas, Eixos e
Setores

Zona de Serviço – ZS > trechos ao longo da
Rodovia BR 116

Eixo de Comércio e Serviços – ECS > Av.
Brasil, Av. Paraná, Generoso Ronaldo Rocha e
Av. Getúlio Vargas

Zona Comercial – ZC > Centro tradicional >
preferencialmente atividades de
comércio/serviços

Zona de Uso Misto – ZUM > atividades de
comércio/serviços compatíveis ao uso residencial
(hab.unifamiliar e coletiva)

Zona Residencial de Média Densidade – ZRMD

Zona Residencial de Baixa Densidade – ZRBD

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS >
habitação Interesse Social > atualmente
ocupadas

Zona Industrial – ZI > CIMAN > extensa área
vazia sem infraestrutura

Setor Especial do Parque do Rio dos Patos –
SEPRP > estruturação de Parque Municipal >
atividades de lazer e cultura

Setor Especial Institucional – SEI > áreas
equipamentos públicos

Setor Especial de Preservação Permanente –
SEPP

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO
SEDE DE MANDIRITUBA
ZS
Lote mín.=600m² > Testada min=15 m
TO = 60% > CA= 2 > H máx= 10 pav
ECS
Lote mín.=450m² > Testada min=10 m
TO = 80% > CA= 4 > H máx= 10 pav

ZC
Lote mín.=300m² > Testada min=10 m
TO = 80% > CA= 6 > H máx= 15 pav
ZUM
Lote mín.=300m² > Testada min=10 m
TO = 60% > CA= 3 > H máx= 15 pav
ZRMD
Lote mín.=360m² > Testada min=10 m
TO = 60% > CA= 2 > H máx= 6 pav
ZRBD
Lote mín.=360m² > Testada min=10 m
TO = 60% > CA= 1 > H máx= 4 pav
ZRO
Lote mín.=1.000m² > Testada min= 20 m
TO = 30% > CA= 1 > H máx= 2 pav
ZEIS
Lote mín =125m² > Testada min=8 m
TO = 80% > CA= 1 > H máx= 6 pav

TX. Permeabilidade
ZRO = 50%
ZRBD=30%
ZI = 25%
ZUM – ZRMD – ZEIS=
20%
ZC – ECS= 10%
Recuos Frontais
ZI = 15m
ZS – ZUM – ZRMD –
ZRBD - ZRO= 5m
ZC – ECS = 5m (* 0 >
comercial)
ZEIS= 3m

ÍNDICES URBANÍSTICOS: TAMANHO / OCUPAÇÃO
1. TAXA DE OCUPAÇÃO: é a relação da projeção horizontal da edificação e a área total do terreno.

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

ÍNDICES URBANÍSTICOS: REGULAÇÃO PELA OCUPAÇÃO
2. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: é a relação entre a área construída total e a área total do lote.

ÍNDICES URBANÍSTICOS: REGULAÇÃO PELA OCUPAÇÃO
4. RECUO E AFASTAMENTOS

5. TAXA DE PERMEABILIDADE

Pra que serve?

Pra que serve?

Pra que serve?

Serve para regular a altura das

Atualmente servem para a aeração e

Serve para garantir que os lotes

ediﬁcações em função das

insolação das ediﬁcações e regular o

contribuam para a qualidade ambiental

características da zona, na percepção da

equilíbrio entre espaços construídos e

da cidade, possibilitando a presença de

paisagem urbana construída, com

espaços vazios de cada lote.

vegetação de porte em áreas privadas e

3. GABARITO DE ALTURA MÁXIMA

implicações econômicas, estéticas,

atenuando os impactos no sistema de

ambientais e sociais.

drenagem das águas pluviais.

MAPA DE ZONEAMENTO
DISTRITO DE AREIA BRANCA DOS
ASSIS
 Zona de Serviço – ZS > faixa ao
longo da Rodovia BR 116 >
secciona área urbana
 Eixo de Comércio e Serviços –
ECS > Ruas Francisco de Assis
Pereira Magalhães e Jo´se Pedro
de Assis
 Zona de Uso Misto – ZUM >
atividades de comércio/serviços
compatíveis ao uso residencial
(hab.unifamiliar e coletiva) >
porção norte
 Zona Residencial de Média
Densidade – ZRMD > porção sul
 Zona Especial de Interesse
Social – ZEIS > habitação
Interesse Social > atualmente
ocupada

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO
AREIA BRANCA DOS ASSIS
ZS
Lote mín.=600m² > Testada min=15 m
TO = 60% > CA= 2 > H máx= 10 pav
ECS
Lote mín.=450m² > Testada min=10 m
TO = 80% > CA= 4 > H máx= 10 pav
ZUM
Lote mín.=300m² > Testada min=10 m
TO = 60% > CA= 3 > H máx= 15 pav
ZRMD
Lote mín.=360m² > Testada min=10 m
TO = 60% > CA= 2 > H máx= 6 pav
ZEIS
Lote mín =125m² > Testada min=8 m
TO = 80% > CA= 1 > H máx= 6 pav

MAPA DE MACROZONEAMENTO
› Macrozona Urbana Consolidada
> Sede de Mandirituba e Areia
Branca dos Assis
› Macrozona de Expansão

›

›

›

›

Urbana Prioritária > áreas
previstas para ampliação da
ocupação urbana
Macrozona de Apoio a
Atividade Rural >
polinuclearização > uso rural >
módulo INCRA (parcelamentos)
Macrozona de Ocupação
Controlada
Macrozona das Bacias
Hidrográficas de Mananciais >
área de interesse de Manancial
Macrozona de Preservação
Permanente

MAPA SÍNTESE
ÁREA RURAL
População rural relevante > 14.806 habitantes
(IBGE2010) > 66,65% da população
municipal
➢
Estrutura Fundiária de pequenas propriedades
> 95% (menor que 48 ha)
➢
Sem definição de Zoneamento > índices
urbanísticos > parâmetros de uso e ocupação
➢
Ocupações Irregulares dispersas em todas
faixas de renda (2 a 4 SM) > Regularização
Fundiária
➢
Comunidades Rurais organizadas > Faxinais
Estradas Rurais > extensão aproximada de 2.000
km (dois mil quilômetros)
➢

➢

➢

desempenham importante papel nos
deslocamentos da população rural >
dependência dos serviços públicos
localizados nas áreas urbanas
É o principal sistema de escoamento da
produção local

MAPA SÍNTESE
ÁREA URBANA
➢ Poucas

edificações
possuem
Alvará
de
Construção e CVCO > Carência na Fiscalização
de Obras
➢ Ocupações Irregulares > Urbana e Rural> nas
diversas faixas de renda
➢ Loteamentos Clandestinos > áreas mais baratas
sem infraestrutura > problemas urbanísticos e
dominiais
➢ Menor valor venal > imóveis mais afastados do
centro urbanizado > áreas carentes de
infraestruturas e de serviços públicos > conter o
espraiamento
➢ Crescimento
urbano
horizontalizado
>
Verticalização
➢ Programa de Regularização Fundiária
COHAPAR > “Morar Legal” | Município “Morar Bem
Mandirituba”
➢ Ausência de uma estrutura institucional exclusiva
para políticas habitacionais

HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO
Rodovias:
Federal Régis Bittencourt - BR -116 >
principal via de conexão intermunicipal de
Mandirituba
Estadual Eng. Alfredo Sica Pinto > PR –
419 > importante meio de ligação com a
porção sul da área rural e Município de
Agudos do Sul

HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO
Rodovias:
Federal Régis Bittencourt - BR -116 >
principal via de conexão intermunicipal de
Mandirituba
Estadual Eng. Alfredo Sica Pinto > PR –
419 > importante meio de ligação com a
porção sul da área rural e Município de
Agudos do Sul

ASPECTOS ECONÔMICOS
Wilhelm Meiners – Economista

ASPECTOS ECONÔMICOS
Sumário
Inserção Regional
Macroeconomia Municipal
Empreendedorismo e Emprego
Atividades Empresariais e Perfil Produtivo
Potencialidades e Deficiências

INSERÇÃO REGIONAL

INSERÇÃO REGIONAL

MACROECONOMIA MUNICIPAL

MACROECONOMIA MUNICIPAL

MACROECONOMIA MUNICIPAL

EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PERFIL PRODUTIVO
AGROPECUÁRIA

Ano 2018
Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP): R$ 172,4 milhões,
VBP por habitante de R$ 7.760,29
VBP por hectare de R$ 4.451,03
Fonte: SEAB/DERAL

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PERFIL PRODUTIVO
AGROPECUÁRIA

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PERFIL PRODUTIVO
INDÚSTRIA

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PERFIL PRODUTIVO
INDÚSTRIA

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PERFIL PRODUTIVO
INDÚSTRIA

ASPECTOS ECONÔMICOS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico
Articulação e
Inserção
Regional

Deficiências
Potencialidades
Reduzido destaque de Mandirituba nos fóruns Municípios
do
Sul
da
RMC
com
e associações de municípios da RMC
características de inserção regional e
produtiva similares (Mandirituba, Contenda,
Lapa, Tijucas do Sul, Agudos do Sul,
Quitandinha, Campo do Tenente, Piên e Rio
Negro
Carências de ações articuladas dos do
município
em
políticas
públicas Importância de Mandirituba nos nas entidades
intermunicipais (infraestrutura, promoção fóruns regionais de agroecologia (Jornadas
econômica, consórcios públicos – além dos de Agroecologia do Centro Paranaense de
consórcios da saúde e do lixo)
Referência em Agroecologia - CPRA,
Meliponicultura, Agricultura Familiar Orgânica)
e turismo rural (Caminhadas Internacionais da
Natureza, EMATER)

ASPECTOS ECONÔMICOS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES

Tema/Tópico
Desenvolvimento
Econômico:
Agropecuária

Deficiências
Deficiências da Regularização Fundiária e
Cadastro Rural. O Mapa Propriedades
Rurais Cadastradas permite verificar um
quantitativo elevado de áreas rurais não
cadastradas no Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural - SICAR

Potencialidades
Experiência e parcerias com Programa
Morar Bem de regularização fundiária
urbana (Reurb) – Cohapar, Associações
Comunitárias e consultoria especializada.
Potencial de arrecadação de ITR por
convênio com Governo Federal, maior
acesso a linhas de crédito e segurança
Conflitos de ocupação urbana e rural jurídica aos pequenos proprietários.
(chácaras de final de semana x chácaras
de produção agropecuária; reserva de área Possibilidade de estabelecer ordenamento
para destino de resíduos sólidos da RMC x físico territorial da expansão e ocupação do
áreas de produção agropecuária x área município, crescimento rural equilibrado.
industrial; expansão urbana irregular e
loteamentos irregulares em áreas rurais x
produção agropecuária); áreas de reserva
legal x produção agropecuária e florestal;
agricultura orgânica e meliponicultura x
agricultura convencional; propriedades
fechadas x faxinais

Tema/Tópico
Desenvolviment
o Econômico:
Agropecuária

Deficiências

Potencialidades

Carência de organização de produtores:
não há atuação de cooperativas
agropecuárias e falta sindicato rural
patronal

Presença no Cinturão Verde da RMC, Diversidade
Agropecuária e produtos em ascensão: morango,
grãos (milho e soja), ervas medicinais e
condimentos, hortifrutigranjeiros, produção
florestal, meliponicultura e apicultura.

Carências de estradas rurais com
pavimentação permanente

Programa Patrulha Mecanizada: atuação
permanente do município para manutenção e
conservação do leito das estradas rurais.
Articulação política para obter recursos por meio
de convênios e emendas para equipamentos da
patrulha rural

Pedágio localizado entre o município e a
metrópole de Curitiba encarece o
escoamento da produção agropecuária
Falta de segurança na área rural e periferia
do município

ASPECTOS ECONÔMICOS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico
Desenvolvimento
Econômico:
Turismo Rural

Desenvolvimento
Econômico:
Comércio e Serviços

Deficiências
Falta de sinalização turística, falta de
calendário geral (público, associativo e
privado) de eventos turísticos e
festividades, carência de estrutura
administrativa profissional para
desenvolvimento e promoção turística
(turismólogo), carência de plano de
desenvolvimento e conselho de turismo
rural efetivo.

Potencialidades
Vocação associada ao turismo rural e snowcity: natureza, aventura, lazer, religioso,
agroecologia, evento, técnico e educação
agrícola, comercialização de produtos
rurais, agroecológicos e coloniais (Feira
Manduri).
Empreendimentos de turismo religioso de
lazer
Forte presença no calendário dos Caminhos
Internacionais da Natureza
(Ver Mapa Atrativos Turísticos do Município)
Comércio urbano predominantemente local Feira de produtos rurais, agroecológicos e
Deficiências e informalidade no comércio
naturais – Feira Manduri
lindeiro à BR-116
Mercado de passagem lindeiro à BR-116

ASPECTOS ECONÔMICOS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico
Desenvolvimento
Econômico:
Indústria

Deficiências
Estrutura industrial desarticulado institucional e fisicamente
conformada por setor extrativista e madeireiro (maiores
empresários industriais de origem no município), incipiente
agroindústria (segmento de maior potencial para o
desenvolvimento de cadeias produtivas no município) e
empresas de plástico, química e equipamentos de segurança
integrados e voltados à estrutura produtiva e mercado da
RMC
Carências de Barracões e Condomínios Industriais e carência
de infraestrutura viária, lógica/conectividade e energética no
interior da CIMAN.
Terrenos dobrados.
Conflitos de localização industrial de empresas de pequeno e
médio porte em áreas urbanas não adequadas.
Dependência de investimentos e iniciativas empresariais de
fora do município, com problemas gerados por empresas que
fecham suas unidades (Frigorífico Diplomata)

Potencialidades
Zona Industrial ampla, com
menores restrições ambientais
para ocupação, acessível em pista
rodoviária dupla a Curitiba, Porto e
Aeroporto
(Ver Mapa de Localização das
Atividades Industriais)
Intenção de Investimentos
industriais no município
Legislação de Incentivos para
atração de investimentos
Construção em finalização da
Usina de Leite

ASPECTOS ECONÔMICOS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico
Desenvolvimen
to Econômico:
Emprego e
Renda

Deficiências
Carências de ensino profissional técnico e superior
Oferta de cursos – panificação, costura, manicure,
pedicure, pizza, etc.
Transporte universitário em horários restritos
Falta de capacitação e qualificação de mão de obra,
com demanda pelas indústrias instaladas empresas
interessadas em vir se instalar, porém, não há mão de
obra qualificada

Potencialidades
Serviço de transporte do
município para universidades
da região

