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Resumo 

 

Na cidade de Curitiba o planejamento compete ao Instituto de Pesquisas e 

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) que coordena desde 1966 a elaboração do 

Plano Diretor. A cada dez anos, ele é revisto e são feitas as adaptações necessárias 

para que a população tenha qualidade de vida. Durante o ano de 2014, ocorreu a 

revisão do Plano por meio da participação popular e de técnicos dirigido pelo Prefeito 

e analisado pela Câmara Municipal. A UTFPR participou deste evento. O Plano 

Diretor de Curitiba (PD) visa propiciar melhores condições para o desenvolvimento 

integrado, harmônico e sustentável de Curitiba com a Região Metropolitana. Este 

instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano foi o 

meio de estabelecer discussões públicas sobre onze temas considerados prioritários 

para melhorar a qualidade de vida: (1) Fórum Plano Diretor de Curitiba; (2) Economia 

criativa e cultura; (3) Meio Ambiente e sustentabilidade; (4) Mobilidade cicloviária; 

(5) Mobilidade urbana e transporte; (6) Habitação de interesse social e regularização 

fundiária; (7) Paisagem urbana, uso do espaço público e áreas de lazer e esporte; (8) 

Região metropolitana; (9) Segurança, defesa social e cidades digitais; (10) Uso do 

solo, zoneamento urbano e estudo de impacto de vizinhança; (11) Planos Regionais e 
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setores especiais. Conclui-se que esta iniciativa foi ímpar no País e ela abre um espaço 

de discussão que pode ser aperfeiçoado e trazer melhores condições de morar e se 

locomover na cidade e no seu entorno.  

 

Palavras-chave: planejamento; revisão do plano diretor; qualidade de vida; 

participação popular; estatuto da cidade. 

 

Résumé 

Dans la ville de Curitiba, la planification est sous la responsabilité de l'Institut de 

Recherche et de la Planification Urbaine de Curitiba (IPPUC) qui coordonne depuis 

1966 le plan de ville. Tous les dix ans, il est revu et les corrections nécessaires sont 

faites de manière que la population aie la qualité de vie volue. Au cours de l'année 

2014, il s’est passé la révision du Plan de Ville avec la participation populaire et des 

techniciens dirigée par le maire de la Ville de Curitiba et analysée par le Conseil 

Municipal. L’UTFPR a participé de cet événement. Le Plan de Ville cherche à offrir 

de meilleures conditions pour le développement intégré, harmonieux et durable de 

Curitiba et aussi avec la région métropolitaine. Cet outil de base, global et stratégique 

de la politique de développement urbain a été un des moyens d'établir des discussions 

publiques sur onze thèmes comme prioritaires pour améliorer la qualité de vie: (1) 

Forum de Plan de Ville pour Curitiba; (2) Economie créative et culture; (3) 

Environnement et développement durable; (4) la mobilité cyclique et de route; (5) la 

mobilité urbaine et le transport; (6) Le logement social et le régime foncier; (7) 

Paysage urbain, utilisation de l'espace public et des aires de loisir et de sport; (8) 

Région métropolitaine; (9) la sécurité, de la défense sociale et villes digitales; (10) 

Utilisation des terres, zonage et l’étude sur l’entour; (11) les plans régionaux et les 

secteurs spéciaux. La conclusion que cette initiative a été unique dans le Pays et elle 

ouvre un espace de discussion qui peut être améliorer e offrir de meilleures conditions 

pour vivre et se déplacer dans la ville et ses entours. 
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1. Introdução 

O planejamento territorial é um instrumento estratégico que tem por objetivo controlar    

as externalidades provenientes da organização do espaço físico. Nas cidades brasileiras os 

problemas de habitabilidade e mobilidade urbana precisam ser constantemente revistos e isto 

é oportuno quando existe um plano diretor condutor.   

Definido como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de 

ordenamento da expansão urbana do município, o Plano Diretor – (PD) tem a função de 

definir as condições a que a propriedade deve conformar-se, para que cumpra sua função 

social (IBAM/DUMA, 2001). As cidades que têm o PD aprovado há mais de 10 anos, têm a 

obrigatoriedade de rever seus planos.  

Um plano diretor compreende, em linhas gerais, planos e projetos para a ação que são 

desenhados para a otimização do uso e utilização do solo, da alocação das habitações, 

segurança, a circulação e o lazer (preservação e conservação de áreas verdes, cultura, 

parques). O instrumento trabalha com questões estéticas, racionais, e socioeconômicas e 

ambientais. 

Este texto trata dos procedimentos feitos pela Prefeitura para revisão do PD de 

Curitiba de 2004 por meio de discussões públicas os quais foram acompanhados pela UTFPR 

por meio do Grupo de Estudos “Tecnologia e Meio Ambiente” (TEMA).  Foram escolhidos 

onze temas considerados prioritários pela municipalidade para melhorar a qualidade de vida 

na cidade. São eles: (1) Fórum Plano Diretor de Curitiba; (2) Economia criativa e cultura; (3) 

Meio Ambiente e sustentabilidade; (4) Mobilidade cicloviária; (5) Mobilidade urbana e 

transporte; (6) Habitação de interesse social e regularização fundiária; (7) Paisagem urbana, 

uso do espaço público e áreas de lazer e esporte; (8) Região metropolitana; (9) Segurança, 

defesa social e cidades digitais; (10) Uso do solo, zoneamento urbano e estudo de impacto de 

vizinhança; (11) Planos Regionais e setores especiais.  

 

2. Contextualização  

A cidade de Curitiba tem uma tradição urbanística que começou na década de 1940. 

Durante vinte anos (1943-1963), a municipalidade implantou o Plano das Avenidas da 

Cidade, que era parte do Plano de Urbanização de Curitiba. Na década de 1960, Curitiba já 
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apresentava uma revisão do Plano Diretor instituído pela Lei Municipal n. 2828, de 10 de 

agosto de 1966. Ela foi elaborada pela Sociedade Serete de Estudos e Projetos Ltda. e Jorge 

Wilheim Arquitetos Associados. Em 1962 o então prefeito deu início à revisão do Plano para 

ser aplicado nas décadas de 1970 e 1980.  

A proposta de desenvolvimento da cidade era no sentido linear nordeste-sudoeste, com 

hierarquia de vias de circulação e consequente adensamento, alterações no zoneamento, 

espaços exclusivos para pedestres, para lazer, ampliação e adequação das áreas verdes e 

criação de paisagens específicas e policentrismo (BENVENUTTI, 2015). As primeiras ações 

da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) foram no sentido de criar órgãos públicos para 

colocar estas diretrizes em ação e garantir a sua continuidade apesar das mudanças 

governamentais. Cita-se o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e a 

Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba, com mais autoridade e poder de 

decisão. 

O IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 

foi criado através da Lei municipal n. 2660 de 1 de dezembro de 1965.  

[...] dentre as atribuições do Instituto, estava a de elaborar e 

encaminhar ao Executivo municipal, anteprojeto de lei, fixando o 

novo plano urbanístico de Curitiba, que viria a substituir o primeiro 

plano urbanístico feito para a cidade que foi o Plano de Urbanização 

de Curitiba (SILVA, 2011, p.18).  

A revisão do PD de Curitiba - 2014, ainda compete ao IPPUC coordenar o processo de 

revisão do PD, para propiciar melhores condições ao desenvolvimento integrado, harmônico e 

sustentável de Curitiba com a Região Metropolitana, sendo o instrumento básico, global e 

estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes, 

públicos e privados (REVISÃO/2014..., 2015).  

O trabalho realizado pelo corpo técnico do IPPUC contou com a colaboração 

as secretarias e órgãos municipais e foi objeto de ampla participação popular: 

6.305 pessoas da comunidade se envolveram diretamente nos debates em torno 

da Revisão do Plano Diretor de Curitiba em 146 eventos externos que, 

somados aos 376 eventos internos, levaram à marca de 522 eventos sobre o 

tema. Acreditamos que é desta forma que estamos construindo uma cidade 
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mais humana, inovadora e participativa para todos (REVISÃO/2014..., 2015, 

s/p). 

O Capítulo II da Constituição Federal, artigos 182 e 183, que trata da Política Urbana 

estabelece os instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade, 

do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Com base nos referidos artigos, 

e no sentido de regulamentar a política urbana nacional, incorporou-se na última década o 

Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Participativo - PDP como instrumentos urbanísticos para 

uma gestão democrática das cidades e compatibilização de interesses coletivos (BRASIL, 

1988).   

No Estatuto da Cidade, o PD é visto como resultado de um processo político, dinâmico 

e participativo que mobiliza o conjunto da sociedade para discutir e estabelecer pactos sobre o 

projeto de desenvolvimento do município (BRASIL, 2005). Os municípios puderam então 

redesenhar as diretrizes urbanísticas. A cidade de Curitiba, no Plano Diretor, seguindo a 

orientação legislativa federal, reeditou procedimentos que foram publicados na Lei Municipal 

n. 11.266 de 16 de dezembro de 2004.  

O cenário de Curitiba projetado na revisão do Plano Diretor de Curitiba – 2014 – 2024 

passa pela diversidade dos contextos e definição dos temas prioritários para favorecer os 

objetivos da qualidade de vida e o bem-estar geral da coletividade. Portanto, é importante que 

eles sejam visualizados, entendidos e definidos não somente por técnicos, mas também por 

seus habitantes. Trata-se, portanto, de um meio para convocar a população a discutir e ou 

definir alternativas para os contextos locais diferenciados (BRASIL, 2005). Nesta perspectiva, 

o Plano Diretor, deixa de ser um guia para o zoneamento para se tornar um instrumento 

introdutor do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras.  

 

3. Métodos e procedimentos de pesquisa 

A pesquisa foi realizada por meio da observação participante. A metodologia adotada 

nos trabalhos envolveram análises técnicas dos temas abordados com o objetivo de iniciar e 

estimular o processo público de diagnóstico da cidade de Curitiba-PR. O IPPUC conduziu a 

revisão do PD 2014-2024 e a UTFPR atuou como colaboradora.  Houve ampla e efetiva 

participação popular nos eventos que aproximaram o cidadão do seu compromisso legal de 

construir e planejar o ordenamento da cidade em conjunto com o Poder Público (IPPUC, 

2014). A UTFPR-TEMA participou de:  
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 Oficinas de Capacitação e Diagnóstico nas Administrações Regionais;  

 Audiência Inaugural de Revisão do Plano Diretor no Parque Barigui;  

 Discussão em câmaras temáticas no Conselho da Cidade de Curitiba – (CONCITIBA). 

São elas: habitação (CTHAB); mobilidade e transporte (CTMOB); política econômica 

e social (CTPES); e estruturação urbana e Ambiental (CTEUA).  

 Comissões, oficinas e audiências públicas na Câmara Municipal de Curitiba durante o 

ano: da 2ª à 10ª Audiência de 26 a 30 de maio e de 02 a 06 de junho; da 11ª à 20ª 

Audiência de 15 a 19 e de 22 a 26 de setembro, nas Administrações Regionais (AR). 

 13º Seminário Curitiba de Amanhã – com dois painéis e temas votados como aqueles 

que apresentam maior desafio para busca de soluções, no Salão de Atos do Parque 

Barigui; 

 Conferência de Validação da Revisão do Plano Diretor, no Salão de Atos do Parque 

Barigui. Este evento foi transformado em “Plenária Expandida”, presidida pelo 

CONCITIBA, e realizada no Centro de Capacitação da Secretaria Municipal da 

Educação (SME); 

 Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Curitiba para a revisão, apreciado por 

delegados – representantes dos segmentos da sociedade civil e poder público 

municipal e representantes das divisões territoriais e outros participantes sem direito a 

voto, e orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município no Centro de 

Capacitação da SME. 

 

4. Análise e relato 

A Revisão do PD ocorreu por meio de diagnóstico perceptivo das comunidades e do 

projeto Urbanista Mirim. Os debates aconteceram na forma de oficinas e audiências públicas, 

por meio de metodologia de participação. Foram 19 audiências realizadas nas Administrações 

Regionais do Município, escolas e em auditórios de Ruas de Cidadania da cidade. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PR) participou ativamente do processo 

com subsídios às discussões e debates. Com a responsabilidade de coletar e sistematizar as 

propostas elencadas nas audiências públicas, o CAU/PR, realizou a cada duas audiências, um 

encontro para discutir os temas elencados. A este encontro o CAU/PR denominou de Grupo 

de Estudo Mensal – GEM com aplicação de atividades e dinâmicas para contribuir e 
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complementar as questões apontadas nas audiências públicas e sistematizar os conteúdos 

debatidos. 

Além dessas atividades etapas, outros eventos foram realizados, e nestes contam a 

participação de instituições tais como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Positivo. 

 

5. Resultados obtidos 

As contribuições provindas das atividades foram expostas para os participantes do 

TEMA/UTFPR e para os representantes do IPPUC. Esta iniciativa foi premiada com a 

continuidade das discussões que hoje acontecem na forma de reuniões mensais e propostas de 

futuras parcerias. Questões como mudanças climáticas, inovações tecnológicas nas áreas de 

energia e água para habitações mais eficientes, são temas contemplados na continuidade do 

debate para uma cidade melhor.   

 

6. Conclusão 

No intuito de ampliar a qualidade de vida na cidade, o IPPUC e a Prefeitura têm 

incluído nas suas discussões sobre o desenvolvimento urbano a sociedade curitibana, em 

especial a academia. A UTFPR está colaborando neste processo por meio da produção 

acadêmica – pesquisas, disciplinas e palestras – para contribuir com a mobilidade, a 

acessibilidade, o ambiente construído, a salvaguarda do patrimônio arquitetônico e natural, a 

humanização dos espaços públicos e pluralidade de funções e atividades.  
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