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Este caderno foi elaborado com o objetivo de 

apresentar aos moradores de Rio Branco o novo 

Plano Diretor Municipal, como ele foi elaborado, 

qual a sua importância e o que muda na vida da 

comunidade com a sua aprovação.

Esperamos que este material venha a contribuir 

para que todos possam conhecer a relevância 

deste instrumento e assim ter um lugar melhor 

para viver com dignidade.
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Oi, eu me chamo Maria. 

Assim como você, também sou 

moradora da cidade de Rio 

Branco.

Estou aqui para apresentar o 

novo Plano Diretor Municipal. 

Mas antes vamos conhecer um 

pouco sobre a história de Rio 

Branco, como nossa cidade 

surgiu e quais os problemas 

que apareceram e o quê isso 

trouxe.

Vamos lá...



A cidade surgiu em 1882 às margens do rio 

Acre. Era formada, principalmente, por co-

merciantes. Nessa época quase todos mo-

ravam nos seringais e viviam do corte da seringa. 

No início do século, com a queda da venda e pro-

dução da borracha, muitos seringueiros vieram para 

a cidade dando início a um crescimento desordena-

do. Na década de 70, o problema se agravou com 

a substituição dos seringais por pastos. Até o final 

da década de 90 muitos bairros surgiram em sua 

maioria fruto de invasões. Nesses bairros não fo-

ram feitas as obras básicas de infra-estrutura como 
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esgoto, ruas, escolas, hospitais, etc., o que causou 

graves problemas para nossa cidade e para a vida 

das pessoas.

Recentemente várias obras essenciais estão sen-

do realizadas na capital como o Parque da Materni-

dade, Parque do Tucumã, Calçadão da Gameleira e 

duplicação de ruas. Mas ainda há muito a ser feito. 

O Plano Diretor contribuirá para que outras obras 

sejam executadas de acordo com as diretrizes de 

ordenamento urbano.
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Por isso vamos saber o que é Plano Diretor 

Participativo. Você sabe o que é isso? 

Ele é um instrumento de planejamento territorial 

que busca concretizar a todos os cidadãos do Muni-

cípio as funções sociais da cidade: habitar, trabalhar 

e viver com dignidade. É uma Lei que vai mostrar a 

melhor forma de promover o direito à cidade por 

meio da democratização do acesso à habitação, ao 

saneamento, à saúde, à educação, ao transporte 

público, ao trabalho e lazer, à liberdade de organi-

zação e a um território rico diversificado, sem distin-

ção de gênero, raça ou crença.
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Ele serve para orientar a Prefeitura e os morado-

res como melhor cuidar do Município:

•  evitando a ocupação de áreas impróprias à mo-

radia;

•  incentivando o uso da infra-estrutura existente;

•  evitando ocupações irregulares e a especula-

ção imobiliária;

•  incentivando as ações de conservação e com-

pensação ambiental;

•  definindo áreas para a produção habitacional 

de interesse social;

•  criando atrativos de uso e ocupação em áreas 

centrais, incentivando a participação popular 

na gestão do Município, entre outros.

 

Como eu posso ajudar a cuidar do Município? 

Conhecendo o Plano Diretor, participando do pla-

Para que serve o 

Plano Diretor de 

Rio Branco?
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nejamento, acompanhando e avaliando a gestão 

do Município. 

Tudo isso pode se dar, igualmente, através dos 

movimentos sociais organizados, orçamento parti-

cipativo, conselhos municipais e no fórum de dis-

cussão na sua regional. 

E o bom é saber que existem várias possibilida-

des de participação nas decisões do Município.

Mas o que eu ganho participando? 

Você ganha quando toda cidade ganha. Precisa-
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mos entender que a cidade planejada gera melhor 

qualidade de vida para cada um de nós.

A cidade planejada requer 

regras, como por exemplo: antes de 

comprar um lote, construir, reformar 

ou abrir o seu comércio (loja, merca-

do, indústria, etc.) você deve, primeiramente, saber 

se o local é adequado para isso.

O Plano Diretor mostra o quê, e onde, construir 

na cidade. Assim, podemos com segurança, convi-

ver uns com os outros em harmonia, contribuindo 

com seu crescimento ordenado e fazendo parte de 

um futuro melhor.

É importante lembrar que a cidade é de todos. Se 

cada um fizer a sua parte, vamos evitar vários pro-

Como eu posso 

contribuir para que o Plano 

Diretor seja cumprido e a 

cidade se desenvolva? 
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blemas, como a ocupação de áreas que alagam, 

áreas de proteção ambiental, área sujeita à erosão, 

áreas onde não existe água, esgoto ou energia elé-

trica.

 

Mas porque é importante tomarmos todo esse 

cuidado? 

Quando ocupamos áreas impróprias à habitação, 

estamos interferindo no funcionamento da 

cidade e colo-

cando em risco 

nossas vidas e 

de outras pesso-

as. Por exemplo: 

se ocuparmos as 

áreas sujeitas às 

cheias do rio Acre 

ou à erosão, cor-

remos o risco da nossa casa ser inundada ou des-

truída num deslizamento. Além disso, nessas áreas 

não é possível que a Prefeitura faça obras de sa-
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neamento, isso torna esses lugares vulneráveis ou 

aptos ao surgimento de focos de doença.

Mas como eu sei se a área onde eu moro ou 

quero morar e/ou trabalhar é adequada? 

O Plano Diretor instituiu um novo ZONEAMENTO 

municipal, composto por Macrozonas, Zonas e Áre-

as.

Esse zoneamento abrange tanto a área urbana 

quanto a área rural do Município. Desta forma te-

mos:

Macrozonas: são grandes regiões que possuem 

características semelhantes de uso e ocupação do 

solo.

Zonas - são subdivisões das macrozonas em re-

giões menores onde se pretende ordenar as ocupa-

ções urbana e rural.

Áreas de Especial Interesse - são áreas que 

exigem tratamentos mais específicos, por parte do 

Município.
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Resumindo, o zoneamento é composto por 

regiões e áreas que fixam regras para que tenhamos 

melhores condições de moradia, trabalho e lazer, 

indicando inclusive as áreas impróprias para seu 

uso e ocupação. 

Ah! Por isso ouvi falar que onde eu moro agora 

é ZOC. O que é isto?

ZOC é a Zona de Ocupação Controlada. Assim 

como ela, outras Zonas foram criadas pelo Plano 

Diretor, sempre considerando a localização, ocupa-

ção e a infra-estrutura instalada em cada uma delas. 
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Em geral, isto traduz o ZONEAMENTO da cidade, 

que é a sua divisão em Zonas e Áreas com dife-

rentes características e finalidades, de forma que a 

cidade se desenvolva sem conflitos, através das re-

gras estabelecidas no Plano Diretor que identificam 

os melhores locais para a Indústria, o Comércio, a 

Habitação, entre outros.

E foram denominadas como:

Zona de Ocupação Prioritária – ZOP;

Zona de Patrimônio Histórico Cultural – ZPHC;

Zona de Urbanização Qualificada - ZUQ e;

Zona de Expansão Urbana – ZEU.
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Estou confuso, quem vai me dar essas orien-

tações? 

Na Prefeitura existe um setor que é responsável por 

prestar essas informações aos cidadãos. É lá que se 

autorizam e fiscalizam as construções na cidade.

Esse setor fica na Secretária de Obras do Municí-

pio e se chama Departamento de Licenciamento e 

Fiscalização Urbana.

Ei, mas espera aí! Quer dizer que é o Plano Di-

retor que vai dizer onde eu devo morar?

Não, a escolha é sua! Mas o Plano Diretor vai dizer 

em que áreas da cidade não é possível m o -

rar, ou ainda, construir comér-

cios, bares, etc. Vai apontar 

também, alguns índices que 

você deverá observar quando for 

construir...

Índices?

Isso mesmo. Na Lei do Pla-
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no você encontrará várias tabelas com números e 

siglas, que são esses índices. Para ficar mais claro 

vamos dar um exemplo: 

Na ZOC, os usos admitidos (permitidos) são:

R1 – são as residências, ou seja, as casas;

CSI – são os comércios, serviços e instituições;

Assim por diante...

O lote mínimo é o menor tamanho de terreno 

que deve ser observado para quem vai dividir sua 

propriedade em várias partes. No caso da ZOC, a 

área mínima de cada lote, será de 1000m².

A TO é a Taxa de Ocupação, ou seja, quanto eu 

posso ocupar dentro do meu terreno, no solo, com a 

ZONA -ZOC

ZOC – Zona de Ocupação Controlada

Usos admitidos Lote (mínimo) m²

R1 CSI 

UTL, PGTs, GRD e GRN, com ex-

ceção de indústrias na Via Chico 

Mendes.

1000

TO 

em lote ou gleba

CA 

em lote

TP 

(permeabilidade)

Gabarito 

(máximo)

�0% 1 �0% 2
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construção. No caso da ZOC num terreno de 1000m², 

eu posso usar metade �0% que é igual a �00m².

O CA é o Coeficiente de Aproveitamento, ou seja, 

no meu terreno de 1000m² eu posso construir até 

1000m², mas observe que, desta forma, só poderei 

construir �00m² no solo e o restante terei que fazer 

outros andares.

A TP é a Taxa de Permeabilidade, ou seja, quanto 

eu tenho que deixar de solo para jardim ou horta, 

de forma que eu não deva cimentar, pois essa área 

serve também para infiltrar água da chuva, toman-

do nosso exemplo de 1000m², será uma área de 

�00m².

Por último, temos o Gabarito, que serve para ob-

servarmos quantos andares podemos cons-

truir – sempre contando com o térreo. 

Nesse caso da ZOC, só podemos 

construir o térreo e mais um em cima 

dele, ou seja, dois andares.

Nossa! São muitas 

regras, hein?!
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É mesmo! Isto acontece para que a cidade fique 

livre de problemas como: enchentes, desbarranca-

mentos, loteamentos clandestinos sem condições 

de moradia, principalmente porque havendo regras 

claras, a população saberá como agir na sua pro-

priedade.

Você falou em loteamentos clandestinos? O 

que é isso? 

É um loteamento feito sem aprovação da Prefei-

tura, sem a necessária infra-estrutura aos seus mo-

radores: rede elétrica, rede de água, calçadas, ruas 

de tijolos ou asfaltadas.



Mas esses loteamentos, normalmente são mais 

baratos, e é o que a gente pode pagar!

Ocorre que quando você termina de pagar o seu 

lote, não pode ter o documento de “dono”, ou seja, 

não consegue a escritura de proprietário. 

Além disso, quando você compra um lote desses 

empreendimentos, não pode construir regularmen-

te com Alvará de Construção fornecido pela Prefei-

tura. Então sua construção também é clandestina.

Eu tenho uma dúvida! Qual a diferença entre 

loteamento clandestino e irregular? 

Ambos são considerados parcelamentos irregu-

lares do solo. A diferença entre eles está unicamen-

te quanto à aprovação. No caso dos loteamentos 
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irregulares há aprovação da Prefeitura, só que fo-

ram executados em desacordo com as exigências 

legais. Já no loteamento clandestino, não houve se-

quer a aprovação da Prefeitura. 

E para quê eu preciso de Escritura do meu lote 

ou de uma casa com esse tal de Alvará de Cons-

trução? 

Com a Escritura você é de fato proprietário do 

seu terreno – tudo certinho – com papel passado 

no Cartório. Com este documento e o Alvará de Li-

cença para Construção de sua casa, pode inclusive 
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pegar empréstimo no banco para construí-la ou re-

formá-la. 

Sem falar que o valor de seu imóvel será maior.

E tem mais: não vai ficar com medo da fiscaliza-

ção da Prefeitura passar e multar você, porque sua 

construção é LEGAL!

E se minha casa não tem esse Alvará de Cons-

trução, o que devo fazer? 

Você deve procurar o Departamento 

de Licenciamento e Fiscalização Ur-

bana, lembra? Lá os técnicos do se-

tor vão orientar quais os procedimentos 

para sua construção ficar regularizada.

Se você ainda v a i 

construir é muito impor-

tante, primeiramente, pro-

curar o Departamento para ter todas as in-

formações necessárias. Deste jeito sua construção 

vai estar em ordem desde o início.
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Você tem falado muito de construções. Mas o 

Plano Diretor trata só disso? 

Não. O Plano Diretor trata de todo o planejamen-

to do Município, entre eles:

Aspectos Socio-econômicos

Educação

Saúde

Segurança

Emprego e Renda

Políticas Sociais

Aspectos Ambientais 

Saneamento Ambiental

Ocupação das áreas am-

bientalmente frágeis

Aspectos Físicos 

Regularização Fundiária 

Equipamentos Urbanos

Sistema Viário
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Infra-estrutura

Uso e Ocupação do Solo 

Habitação Popular 

Você só tem falado de cidade. Como ficou a 

área rural do Município?

O Plano Diretor definiu as macrozonas do Municí-

pio, separando o que é urbano do que é rural, além 

de determinar outras zonas na área rural e estabele-

cer, inclusive, o módulo mínimo de três hectares.

 Assim, por ser a área rural, de extrema impor-

tância para Rio Branco, está sendo elaborado um 

planejamento específico para ela.
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Puxa! Agora compreendi como é 

importante o Plano Diretor para nossa 

cidade. Mas estou com uma dúvida... 

Quem cuida da aplicação das re-

gras e do cumprimento do Plano Di-

retor Municipal?

Ah! Sem querer você descobriu o 

mecanismo de administração do Pla-

no Diretor.

A Prefeitura é que tem essa com-

petência e por isso é tão importante a 

nossa participação.

A própria Lei do Plano Diretor criou meios para a 

gestão democrática da cidade, que são: Conselho 

Municipal de Urbanismo e a Conferência Municipal 

da Cidade.

O Conselho tem diversas atribuições, entre elas 

a de acompanhar o cumprimento das regras esta-

belecidas pelo Plano Diretor, bem como criar outras 

que não foram previstas.
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Toda a sociedade foi chamada a participar des-

se Conselho, por meio de seus representantes em 

cada categoria: de trabalhadores, de empresários, 

de profissionais, entre outros.

Assim, todos foram ouvidos no desenvolvimento 

da cidade inclusive você.

A Conferência Municipal da Cidade também é um 

espaço onde todos poderão propor ações e medi-

das referentes à política urbana e à organização 

do Município, além de poder avaliar a atividade do 

Conselho Municipal de Urbanismo.

Agora que você já sabe como é importante o 

Plano Diretor para Rio Branco, não se esqueça de 

respeitar as regras contidas nele. Se for construir, 

reformar, comprar ou fazer qualquer empreendi-

mento na cidade se informe no Departamento de 

Licenciamento e Fiscalização Urbana da Secretaria 

de Obras do Município. Assim sua obra vai ser legal 

e você estará ajudando a fazer de Rio Branco uma 

cidade melhor para todos. 
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