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RESUMO 

 

GHISI, Tatiana C. S. O índice de desenvolvimento humano como subsídio ao planejamento 

urbano no município de Francisco Beltrão-PR. 2016. 208f. Dissertação (Mestre em 

Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2016. 
 

A presente dissertação constitui um estudo de caso aplicado no município de Francisco 

Beltrão, localizado no sudoeste do estado do Paraná. A escala de trabalho contempla os 

limites urbanos do município através da análise pelo Sistema de Informação Geográfica – 

SIG. O objetivo desse estudo é realizar um levantamento quantitativo dos índices de 

desenvolvimento humano nos bairros de Francisco Beltrão mensurando a qualidade de vida 

urbana. Como complementação, buscou-se analisar a cidade através de seu contexto histórico 

de expansão urbana e demais condicionantes que envolvem as questões urbanas: 

infraestrutura, equipamentos urbanos, áreas verdes, vazios urbanos e problemas urbanos. 

Todos esses fatores foram determinantes para a contextualização e avaliação dos resultados 

obtidos. Para complementar a análise foi realizada um estudo sobre a evolução das cidades 

voltado para o planejamento urbano. Também buscou-se apresentar o conceito de qualidade 

de vida, como forma de mensuração e utilização de uma ferramenta para o planejamento 

urbano. A qualidade de vida pode ser mensurada como uma condição de vida objetiva, através 

de índices que representam qual é o padrão social que a população vive, assim como quais as 

necessidades para melhorias e em que setores as organizações públicas devem atuar. A 

metodologia aplicada foi a mensuração da qualidade de vida composta por um índice a partir 

de indicadores de qualidade ambiental, nível socioeconômico e educação. Para a composição 

dos dados, espacialização e processamento utilizou-se técnicas do SIG. Foram coletadas 

informações cartográficas, dados dos setores censitários, pesquisa em fontes institucionais e 

levantamento através da pesquisa de campo. A principal fonte de referências partiu das 

informações disponíveis, principalmente do IBGE e dos órgãos públicos atuantes no 

município. Os resultados obtidos demonstram a contextualização da expansão urbana, bem 

como a compreensão das condicionantes encontradas atualmente. Quanto a análise dos mapas 

temáticos de qualidade de vida urbana, foi possível identificar as disparidades de índices com 

relação as áreas centrais e periféricas da cidade. Com o apoio dos mapas temáticos discute-se 

os resultados obtidos da qualidade de vida urbana, destacando-se os resultados mais 

favoráveis e as situações que devem ser tomadas medidas de intervenção através do 

planejamento urbano pela gestão pública. 
 

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Qualidade de Vida Urbana, Geoprocessamento, 

Análise espacial, Sistema de Informação Geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

GHISI, Tatiana C. S. Human Development Index as a subsidy to urban planning in the 

municipality of Francisco Beltrão - PR. 2016. 208f. Dissertation (Master in Civil 

Engineering) - Graduate Program in Civil Engineering, Technical University Federal of 

Parana. Pato Branco, 2016. 

 
This dissertation is a study case applied in the municipality of Francisco Beltrão, located in 

the southwestern state of Paraná. The working range includes the urban boundaries of the 

municipality by analyzing generated by the Geographic Information System - GIS. The aim of 

this study is to conduct a quantitative survey of human development indices in the 

neighborhood of the city of Francisco Beltrão measuring the quality of urban 

life. As a complement, it sought to analyze the city through its historical context of urban 

expansion and other conditions involving urban issues: infrastructure, urban facilities, green 

areas, urban voids and urban problems. All these factors were decisive in the context and 

evaluation of results. To complement the analysis, it was carried out a study on the evolution 

of cities facing urban planning. Also sought to introduce the concept of quality of life 

as a way to measure and use of a tool for urban planning. Quality of life can be measured as 

an objective condition of life through indexes that represent what is the social pattern that the 

population lives, and where the needs for improvement and in which sectors the public 

organizations must act. The methodology used was the measurement of quality of life made 

by an index from indicators of environmental quality, socioeconomic status and 

education. For the composition of the data, and spatial processing was used techniques of 

GIS. Cartographic information, data from census sectors, research on institutional sources and 

survey through field research were collected. The main source of reference set out the 

information available mainly from the IBGE and public bodies operating in the 

municipality. The results demonstrate the context of urban expansion, as well as 

understanding of the conditions currently found. The analysis of thematic maps of urban 

quality of life, it was possible to identify the rates of disparities regarding the central and 

peripheral areas of the city. With the support of thematic maps discusses the results of the 

quality of urban life, highlighting the most favorable results and situations that should be 

taken intervention measures through urban planning by the public administration. 
 

Keywords: Urban Planning, Urban Quality of Life, GIS, spatial analysis, geographic 

information system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento urbano, na grande maioria das cidades, acontece de forma 

desordenada e sem planejamento, o resultado disso são os amontoados que se formam sem 

qualquer tipo de infraestrutura. A cidade não consegue se estruturar diante dessa situação e a 

depredação ao meio ambiente é inevitável. A urbanização descontrolada não respeita os 

cursos naturais da paisagem, destruindo e avançando em locais impróprios para ocupação.  

 O crescimento urbano constitui um desafio em grande parte das cidades, pois, com a 

expansão urbana, existe a necessidade de uma forma eficiente tanto de infraestrutura quanto 

de instituições públicas que garantam o atendimento à população. Neste sentido, o papel do 

planejamento urbano é fundamental para organizar as cidades, de modo que seu crescimento 

seja conduzido para uma expansão de forma adequada com projetos de parcelamento de solo 

e perspectivas para novas ocupações. 

 A falta de planejamento urbano e o crescimento desordenado podem resultar em 

diversas problemáticas à cidade, como “[...] a falta de saneamento básico que pode provocar 

doenças, as enchentes, o alto custo de manutenção dos serviços públicos como coleta de lixo e 

abastecimento de água, dentre outros problemas como o processo de favelização e aumento da 

criminalidade” (ELIAS, 2014, p. 01). 

 A avaliação da qualidade de vida urbana pode ser uma ferramenta para auxiliar o 

processo de planejamento urbano e a pontuação das deficiências e condicionantes urbanas, já 

que esta analisa fatores de assistência básica que toda cidade deve oferecer. Essas análises 

podem ajudar a cidade a atingir índices de desenvolvimento humano de forma equilibrada em 

toda a área urbana e não somente bons resultados nas áreas centrais e mais nobres da cidade. 

 Conforme o Programa das Nações Unidas1 o conceito de desenvolvimento humano 

também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma 

população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características 

sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 

 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a definição de qualidade de vida 

adotada é “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

                                            
1 
O Programa das Nações Unidas faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por objetivo 

promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. 
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preocupações” (WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405). Nesse contexto, a qualidade de vida é 

empressa como um elemento individual. 

 Quando se considera a qualidade de vida urbana como um grau de atendimento às 

necessidades básicas para uma vida humana, pode-se mensurá-la com a finalidade de se tornar 

cooperadora das condições de uma região ou de um bairro. 

 Realizando a análise desses dados é possível definir informações sobre uma população 

utilizando índices sintéticos – que orientem através da identificação e localização dos 

problemas urbanos.  

 Neste sentido, a proposta deste trabalho é avaliar a qualidade de vida urbana da 

população de Francisco Beltrão-PR, através de dados do Censo 2010 e do sensoriamento 

remoto orbital 2 , incluindo indicadores para a avaliação da qualidade ambiental, nível 

socioeconômico, educação. 

 Sem planejamento urbano e com um rápido crescimento populacional nas duas últimas 

décadas, o município de Francisco Beltrão também enfrenta problemas com o crescimento 

desigual na malha urbana. Essa ocupação desordenada dos espaços vem gerando diversos 

questionamentos com relação ao uso do solo.  

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Francisco Beltrão conforme dados do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social - Ipardes (2010, p.139) é de 

0,774, classificado como um médio desempenho. Mesmo com um índice elevado com relação 

a grande maioria das cidades paranaenses (posição de 7º lugar), pode-se perceber que existe 

uma discrepância de assistências e infraestrutura básica nos bairros da cidade. A média do 

IDH indica que, assim como possuem bairros ou regiões com atendimento de qualidade no 

município também existe outras áreas com demanda de infraestrutura e equipamentos 

urbanos. 

 O município de Francisco Beltrão traz na sua história e no seu cotidiano estas 

características, merecendo ser estudado pela comunidade científica. Este trabalho servirá de 

subsídio aos administradores públicos de cidades com tais peculiaridades, além de poder 

subsidiar a elaboração de mapas temáticos que podem servir de base para o planejamento 

urbano da cidade. 

 Também deve ser considerado que o município pode ponderar os índices que deseja 

alcançar e utilizar este meio através do planejamento urbano para a melhoria da qualidade de 

                                            
2  

 Sensoriamento remoto orbital pode ser entendido como o conjunto de técnicas que possibilita obter 

informações sobre um alvo na superfície terrestre (objeto, áreas, fenômenos).  
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vida da população, bem como, proporcionar diretrizes e oportunidades a serem priorizadas 

para a gestão territorial do município.  

O objetivo principal desse trabalho foi realizar um levantamento quantitativo dos 

índices de desenvolvimento humano nos bairros do município de Francisco Beltrão-PR 

mensurando a qualidade de vida urbana.  

 Os objetivos específicos foram: 

-  buscar conhecimento através das referências bibliográficas, realizando um estudo 

sobre a história das cidades voltado para o planejamento urbano;  

- justificar a mensuração da qualidade de vida urbana, através da contextualização do 

tema e estudos de casos realizados nas cidades brasileiras; 

- pesquisar sobre dados que podem ser utilizados para a mensuração da qualidade de 

vida e definir os indicadores e índices que se adequam às informações disponíveis do 

município; 

- buscar informações quantitativas sobre a evolução urbana do município de Francisco 

Beltrão; 

- analisar questões importantes que influenciam no planejamento urbano e evolução da 

cidade, através de levantamento de dados referentes a vazios urbanos, áreas verdes, 

infraestrutura e equipamentos urbanos; 

- realizar o levantamento dos índices que são relevantes a qualidade de vida nas 

cidades (educação, saúde, habitação e áreas verdes/lazer);  

- realizar o levantamento quantitativo dos índices de desenvolvimento humano dos 

bairros da cidade de Francisco Beltrão;  

 Os procedimentos metodológicos utilizados foram revisão bibliográfica, levantamento 

de dados para a formação do plano de informações e estudo de campo. O estudo de campo foi 

realizado para verificação e classificação das praças, parques e áreas verdes existentes na 

cidade. 

 A principal fonte de informações que serviram de base para a elaboração dos mapas 

temáticos quanto ao processo de desenvolvimento urbano da cidade de Francisco Beltrão 

foram os dados das instituições públicas que atuam no município. Para a composição do 

índice de qualidade de vida urbana foram utilizados os setores censitários e os dados dos 

agregados por setores censitários disponibilizados no Censo 2010 – IBGE. Os dados obtidos 

formaram o plano de informações que através do geoprocessamento de dados foram gerados 

os mapas temáticos.   
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 As questões principais que nortearam esse trabalho foram: Como foi o processo da 

expansão urbana da cidade de Francisco Beltrão até encontrarmos a presente situação? Como 

está sendo utilizado o espaço urbano? Existem disparidades na qualidade de vida entre os 

bairros de Francisco Beltrão? Quais são as demandas que faltam e em que regiões, para que o 

município possa oferecer um bom índice de qualidade de vida à sua população? 

 

 A estrutura da dissertação encontra-se dividida em seis capítulos que remete em um 

primeiro momento, a reflexão teórica e ao longo dos capítulos, voltada para o objeto de 

estudo. 

 No segundo capítulo deste trabalho, denominado REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, 

procurou-se salientar a importância do planejamento urbano nas cidades e de que forma ela 

opera e direciona novas ocupações. Para a análise das cidades realizou-se a contextualização 

das transformações ocorridas ao longo da história das cidades, desde a sua origem até a 

situação atual. Essa compreensão é importante para entender como se deu a urbanização nos 

diversos locais e períodos do tempo e que muitas cidades após enfrentarem dificuldades 

diante dos problemas tornaram-se exemplos de planejamento urbano e preservação do meio 

ambiente. 

 A urbanização brasileira também foi objeto de estudo, complementando a análise da 

evolução das cidades. Sabe-se que grande parte das cidades brasileiras possui crescimento 

desordenado e constituem carência de infraestrutura. Essa herança ainda persiste nas cidades 

mais novas, pois o planejamento urbano ainda é inexistente. 

 Quanto aos indicadores como mensuração da qualidade de vida, aborda-se a questão 

sobre a qualidade de vida da população. Diante de muitos conceitos e percepções procura-se 

entender o processo da mensuração da qualidade de vida urbana e sua importância como 

complementação dos estudos urbanos – integrando-se ao planejamento urbano. 

 Apresenta-se as principais linhas de avaliação da qualidade de vida urbana nas 

cidades brasileiras, assim como a interação entre a qualidade de vida urbana e a qualidade 

ambiental, que em muitos casos é avaliada individualmente, mas que de uma forma geral 

influencia no cotidiano da população. 

 Quanto aos MATERIAIS E MÉTODOS, definidos no quarto capítulo são descritos a 

metodologia aplicada para o desenvolvimento deste estudo. Nele são expostos os 

procedimentos adotados em cada fase da pesquisa. 

 A metodologia demonstra duas etapas, a primeira explica os procedimentos adotados 

através do SIG para a elaboração de mapas e análise dos resultados através dos mapas gerados 
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pelo software ArcGis. A segunda parte aborda sobre os indicadores utilizados para a geração 

da qualidade de vida urbana.  

 O quinto capítulo, cujo título é RESULTADO E DISCUSSÃO é dividido em três 

partes. A primeira, denominada de Desenvolvimento Urbano de Francisco Beltrão é dedicada 

a área de estudo como forma de compreensão da cidade como um todo, apresenta-se como 

ocorreu a formação socioespacial e a expansão urbana na cidade de Francisco Beltrão, desde a 

sua primeira aglomeração até o ano de 2015. Também são apontadas as condicionantes, 

potencialidades e deficiencias do município como forma de complementar os dados sobre as 

regiões em estudo e suas características. 

 As questões tratadas neste capítulo contribuíram para a análise e compreensão dos 

resultados da avaliação da qualidade de vida urbana. Foram apresentados estudos sobre a 

expansão urbana, infraestrutura, equipamentos urbanos, vazios urbanos e problemas urbanos. 

 A segunda parte deste capítulo, denominado Avaliação da Qualidade de Vida no 

Município de Francisco Beltrão, foram apresentados o mapeamento e a espacialização dos 

índices de qualidade de vida urbana no município de Francisco Beltrão, além das discussões e 

resultados alcançados neste trabalho. Nesta etapa são analisados os indicadores de qualidade 

ambiental – que se refere as condições sanitárias e a cobertura vegetal, o indicador 

socioeconômico – que está relacionado com a condição material da população, se existe ou 

não uma renda suficiente para uma família manter um padrão adequado e o indicador de 

educação, que se remete à informação e a formação individual. 

 A terceira parte do capítulo é denominada de Relação entre o Desenvolvimento 

Urbano e a Qualidade de Vida Urbana de Francisco Beltrão-PR é uma reflexão dos resultados 

encontrados, julga-se necessário interpolar os dados encontrados na avaliação da qualidade de 

vida urbana do município com o seu processo de urbanização e com as questões atuais 

referente ao contexto urbano. 

 A sexta e última parte, denominada de CONSIDERAÇÕES FINAIS foram 

apresentadas as percepções deste trabalho, através das considerações sobre a metodologia 

proposta para o mapeamento e análise da qualidade de vida urbana de Francisco Beltrão, 

discussão dos resultados alcançados e sugestões para pesquisas futuras. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

As discussões sobre as cidades vêm crescendo nas duas últimas décadas com a 

produção de diversos trabalhos acadêmicos e relatos de profissionais na área de planejamento 

urbano. Geralmente essas análises não dão segmento, pois quem realmente tem força para 

promover projetos sobre o tema em estudo se apoia no planejamento a curto prazo das 

cidades. 

O autor Souza M. (2005, p. 21) comenta que, de uma forma geral essa problemática é 

simplificada e “a” resposta para as soluções das questões urbanas está na “ponta da língua” de 

gestores políticos e da população em geral: “é a falta de planejamento urbano”.  

Ressaltando o comentário de Souza M. (2005, p. 22) é importante saber que entender 

a cidade e as causas de seus problemas é uma tarefa muito menos simples do que se poderia 

imaginar. E entender corretamente a cidade e as causas de seus problemas é uma condição 

prévia indispensável à tarefa de se delinearem estratégias e instrumentos adequados para a 

superação desses problemas. 

Na tentativa de compreender as cidades e suas questões, neste capítulo, aborda-se 

uma análise do planejamento urbano, sua função e o desenvolvimento da cidade ao longo do 

tempo. Analisar a história das cidades e sua evolução pode auxiliar na avaliação dos 

problemas urbanos atuais e compreender por que o planejamento urbano ainda não é 

prioridade nas gestões públicas. 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO URBANO 

 

Para que se possa falar em urbano, primeiramente devemos caracterizar esse espaço. 

O território municipal é constituído de porções distintas, denominadas de urbanas e 

rurais. As áreas urbanas são formadas a partir das sedes dos distritos administrativos, 

sendo que o principal distrito é denominado de distrito-sede e abriga o poder local 

(executivo e legislativo). Essas áreas se caracterizam por apresentarem maior 

densidade demográfica ou populacional, assim como maior densidade construída do 

que na área rural, e são conhecidas como cidades (CASSILHA; CASSILHA, 2009, 

p. 65). 
 

As cidades sofreram profundas transformações ao longo dos anos, oriundas do 

crescimento populacional e da dinamização das atividades econômicas. O crescimento se deu 

conforme a demanda por novos espaços ocupados de forma não planejada, com o surgimento 
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de novas ruas e quadras de acordo com as características do terreno e da necessidade de 

expansão. 

Com o crescimento demográfico e o acúmulo das pessoas na malha urbana, a cidade 

se modificou econômica e socialmente. As estruturas existentes não são suficientes para suprir 

as novas necessidades geradas, esse processo cíclico ocorreu desde a aglomeração da 

população em pequenas aldeias, e ainda não foi suprido. 

Dá-se então, a importância do planejamento urbano, no qual tende a organizar o caos 

urbano, atender a necessidade da população e prever futuros espaços de expansão, pode-se 

defini-lo através da citação de Souza M. (2006, p. 149): 

 

Planejamento, assim como o inglês planning, o alemão planung, o francês 

planification e o espanhol planeamiento, tem raízes muito antigas, que remotam ao 

latim planus. O estabelecimento de um plano inicial e a ação em conformidade com 

esse plano, que é uma definição aproximativa do que seja o planejamento (urbano 

ou qualquer outro), tinha a ver, originalmente, com a representação bidimensional de 

uma construção – o plano dessa construção. Como se percebe até intuitivamente, a 

palavra planejamento sempre remete ao futuro. Esse conteúdo essencial permanece e 

se transfere a discussão para a seara do planejamento urbano, coisa muito diversa e 

infinitamente mais complexa que o planejamento de uma construção, por envolver 

todo o coletivo social prenhe de conflitos e contradições e uma ponderável dimensão 

de imprevisibilidade (SOUZA M., 2006, p. 149, grifo do autor). 
 

Os autores Rezende e Castor (2006, p. 01) definem planejamento como o conjunto de 

medidas tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados, tendo em vista os recursos 

disponíveis e os fatores externos que podem influir nesse processo. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o planejamento reconhece/localiza as tendências ou as propensões naturais (locais e 

regionais) para o desenvolvimento, bem como “estabelece regras de ocupação do solo, define 

as principais estratégias e políticas do município e explica as restrições, as proibições e as 

limitações que deverão ser observadas para manter e aumentar a qualidade de vida para seus 

munícipes” (REZENDE; CASTOR, 2006, p. 01). 

Uma das expressões usadas no urbanismo e planejamento urbano é que “a cidade é 

um organismo vivo”, isto é, está em constante movimento, em constante alteração e 

modificação realizada pelo homem, por isso a necessidade de prever (através do planejamento 

urbano) antes do corrigir (o que acontece principalmente em grande parte das cidades). Pode-

se observar essa situação na citação de Mota (1999, p. 18):  

 

Na atualidade, o planejamento busca sanar os problemas dos assentamentos já 

estabelecidos nos meios urbanos, desenvolvendo assim, ações mais corretivas de que 

diretivas no que toca a produção dos espaços (...). As cidades crescem de forma 

caótica, exigindo ações posteriores de ordenamento no que tange à dotação de 

equipamentos básicos (MOTA, 1999, p.18). 
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A cidade deve organizar além da sua malha urbana, todo o seu entorno de modo que 

o crescimento urbano seja de forma pré-estabelecida, preservando os recursos naturais e 

garantindo infraestrutura urbana às novas áreas ocupadas. 

Mota (1999, p. 100) aponta que o planejamento urbano deve resultar, portanto, na 

conservação dos recursos naturais, entendida como “o uso apropriado do meio ambiente 

dentro dos limites capazes de manter sua qualidade e seu equilíbrio, em níveis aceitáveis”. O 

planejamento urbano prevê a ordenação do espaço físico e à provisão dos elementos relativos 

às necessidades humanas, de modo a garantir um meio ambiente, que proporcione uma 

qualidade de vida indispensável a seus habitantes, atuais e futuros.  

A autora Herzog (2013, p. 24) defende uma postura da cidade voltada essencialmente 

para o meio ambiente e para as pessoas:  

 

Nós precisamos de natureza em nossas vidas todos os dias. Não é opção, é essencial. 

As cidades precisam e podem oferecer qualidade de vida para que as pessoas sejam 

saudáveis – física, mental e espiritualmente. Áreas urbanas devem ser destinadas as 

pessoas, com integração cultural e social, onde crianças e adultos vivam seguros e 

felizes, livres de poluição e de ruído, com menos riscos de atropelamento, acidentes, 

enchentes e deslizamentos, além da redução de surtos e doenças. Precisamos de 

diversidade ambiental, social, cultural e étnica. Precisamos ter mais estímulo para 

viver em comunidade, frequentar espaços públicos abertos, além de participar 

ativamente das decisões que afetam as nossas vidas e a de nossos descendentes 

(HERZOG, 2013, p. 24). 
 

Esse pensamento de cidade ecológica é cogitado diante da tentativa de que a 

população possa sobreviver entre as edificações de concreto, a pavimentação asfáltica, a 

poluição, ambientes precários de infraestrutura e a degradação do meio ambiente. Talvez para 

muitas cidades esse desafio está longe de ser alcançado, mas em outras, essa ideologia já está 

se tornando realidade, através de medidas como a revitalização de espaços subutilizados e 

criação de novos locais públicos, como praças, parques e instituições que fornecem serviço 

público, visando melhores condições de vida para a população. 

 

3.1.1 Evolução das cidades 

 

Para entender a estrutura de uma cidade, é necessário conhecer sua história e 

evolução, por isso este estudo contempla um breve resumo sobre a história das cidades 

relacionado com o planejamento urbano. Tal fato é de extrema importância, pois possibilita 

entender as tomadas de decisões e formas de conduzir a estrutura citadina conforme a 

ideologia e percepção de cada época. 
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Os autores Valle Jr e Pasqualetto (2012, p. 30), reforçam que conhecer o significado 

e a importância do planejamento urbano desde o início da civilização, acompanhando sua 

evolução torna-se possível compreender a origem dessas cidades e também das causas dos 

problemas que as atingem. Sendo assim, as informações se tornam mais completas ao se 

adicionar dados de experiências passadas aos atuais, permitindo uma análise mais criteriosa e 

uma maior possibilidade de acertos.  

Vários autores abordam que o início da cidade se deu a partir do momento em que o 

homem se reuniu para cultivar alimentos e se proteger de animais. Essa organização se 

transformou em uma sociedade: “Assim surgem as primeiras aldeias e a ideia de família e 

vizinhança, com a cooperação entre as aldeias e a convivência, pacífica ou não, entre as 

comunidades. Com sua alimentação assegurada e a moradia fixa [...]” (CASSILHA; 

CASSILHA, 2009, p. 19)3. 

Somente no período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, há 

cerca de 18.000 anos a.C. é que o homem começa a se estabelecer: 

 

As primeiras habitações foram cavernas ou construções cobertas com peles de 

animais, folhas e galhos de árvores, com formas curvas, sendo abandonadas à 

medida que se esgotavam a caça e a pesca. O planejamento tinha como objetivo a 

proteção da comunidade e a adoração dos deuses, demonstrando forte aspecto 

religioso (VALLE JR; PASQUALETTO, 2012, p. 30). 
 

Em seu comentário, Benevolo (2011, p. 16), relata que “a organização das aldeias 

nas sociedades neolíticas não é apenas um abrigo na natureza, mas um fragmento de natureza 

transformado, segundo um projeto humano: compreende os terrenos cultivados para produzir 

e não apenas para apropriar dos alimentos; os abrigos dos homens e dos animais domésticos; 

os depósitos de alimento produzido para uma estação inteira ou para o período mais longo; os 

utensílios para cultivo, a criação, a defesa, a ornamentação e o culto’. Na Figura 3.1, é 

possível analisar a configuração e disposições das edificações das aldeias neolíticas, onde 

nota-se que além das casas há também um espaço para as atividades em público (praças) e 

traçados, formando as ruas. 

 

 

 

 

                                                           

3 A citação de CASSILHA; CASSILHA (2009, p. 19) sobre o surgimento das cidades, ao mencionar a palavra 

aldeia, esta pode ser considerada como um povoado, já que “aldeia é um termo que, entre nós, remete, em 

primeiro lugar, a assentamentos indígenas” (SOUZA M., 2005, p. 25). 
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Figura 3.1 - Plano e construção da aldeia neolítica de Aichbuhlim Federseemor, na Alemanha 
Fonte: Benevolo (2011, p. 17). 

 
As primeiras manifestações a definirem uma cidade como forma de ocupação de um 

território foram às plantações perenes, as construções de templos religiosos e as 

obras de irrigação, disponibilizando água a todos os habitantes. A partir do momento 

em que o homem começou a dominar a natureza e usá-la a seu favor, pode fazer dela 

um local para sua sobrevivência. A cidade tornou-se então um local de produção, 

além da moradia, e assim, o excedente gerado, iniciaram-se os mercados como 

forma de comercialização e troca dos mais diversos produtos, gerando lucros e 

riquezas (CASSILHA; CASSILHA, 2009, p. 17). 
 

Os autores citados acima também reforçam que a diferença entre a aldeia e a cidade 

não é somente representada pelo tamanho, tipologia de atividades e pelos serviços ofertados. 

Em uma aldeia ou povoado, apenas se via a agricultura como forma de exploração da terra. Já 

na cidade eram oferecidos serviços dos mais variados possíveis, como fabricação de artefatos, 

prestação de serviços religiosos e militares, enfim, um espaço baseado no comércio e 

prestação de serviços.  
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A cidade – local de estabelecimento aparelhado, diferenciado e ao mesmo tempo 

privilegiado, sede da autoridade – nasce da aldeia, mas não é apenas uma aldeia que 

cresce. Ela se forma [...] quando a indústria e os serviços já não são executados pelas 

pessoas que cultivam a terra, mas por outras que não tem essa obrigação, e que são 

mantidas pelas primeiras com o excedente do produto local  (BENEVOLO, 2011, 

p.23). 
 

As primeiras cidades tiveram origem na Mesopotâmia (região onde hoje se encontra 

o desértico Iraque), localizada na bacia hidrográfica dos Rios Tigre e Eufrates. Foram 

consolidadas no Império da Babilônia em 2.250 a.C. – no começo do período da Antiguidade. 

Cidades como Babilônia e Nínive já estavam organizadas e planejadas. 

Nínive e Babilônia “são as primeiras supercidades, as metrópoles de dimensões 

comparadas às modernas, que durante muito tempo permaneceram com símbolos e protótipos 

de toda grande concentração humana, com seus méritos e seus defeitos”(BENEVOLO, 2011, 

p. 32): 

 

No século IV a.C., Babilônia era uma grande cidade, atravessada pelo rio Eufrades e 

bem guarnecida de lanços rectilíneos de fortes muralhas, por sua vez defendidas por 

um fosso. Ao princípio, devia ser uma cidade de ruas irregulares e tortuosas, mas, 

quando começou a engrandecer-se, à medida que os imperadores iam erguendo 

novas e sumptuosas construções (os palácios de Nabucodonosor com os seus 

fabulosos jardins suspensos) foram abertas novas vias, como a grande avenida 

processional, que ligava a principal porta monumental (a porta de Isthar ou Astarte) 

com palácios e templos (GOITIA, 2010, p. 44). 
 

Ainda sobre a cidade de Babilônia, Benevolo (2011, p.32) comenta sobre as suas 

dimensões: a capital de Hamurabi, planificada por volta de 2.000 a.C. é um grande triângulo 

de 2.500 por 1.500 metros, dividido em duas metades pelo Rio Eufrades. A superfície contida 

pelos muros é de cerca de 400 hectares, e outro muro mais extenso compreende o dobro da 

área, mas toda a cidade, e não somente os templos e palácios, parece traçada com regularidade 

geométrica: as ruas são retas e de largura constante, os muros se recortam em ângulos retos. 

Desaparece assim, a distinção entre os monumentos e as zonas habitadas pelas pessoas 

comuns; a cidade é formada por uma série de recintos, os mais externos abertos a todos, os 

mais internos reservados aos reis e aos sacerdotes.  Pode-se observar a disposição da cidade 

na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 -  Imagem da cidade e Babilônia. Na foto à esquerda, pode-se observar a planta do  núcleo 

interno urbano, na imagem à direita, a fachada principal do Palácio 

Fonte: Benevolo (2011, p. 35). 

 

A organização das cidades no Egito é dividida em duas partes, a “cidade divina”, 

onde eram construídos os monumentos e templos dos deuses e a “cidade transitória dos 

homens”, com as casas e templos dos faraós: 

 

A cidade divina é construída de pedra, para permanecer imutável no curso do tempo; 

é povoada de formas geométricas simples [...] ou estátuas gigantescas, como a 

grande esfinge, que não observam proporção com as medidas do homem e se 

aproximam, pela grandeza dos elementos da paisagem natural. A cidade dos homens 

é construída de tijolos, inclusive os palácios dos faraós em poder; será logo destruída 

e continua uma morada temporária, a ser abandonada mais cedo ou mais tarde 

(BENEVOLO, 2011, p. 44). 
  

Goitia (2010, p. 40), faz uma abordagem sobre um grupo de habitações da cidade de 

Illahum (atualmente Kahum - Egito) considerada um exemplo de cidade mais antiga no qual 

se tem conhecimento: “tinha características bastante regulares, segurando um traçado 

geométrico que reunia as pequenas habitações em blocos rectangulares, separados por ruas 

muito estreitas para facilitar o acesso às diversas células e que serviam ao mesmo tempo de 

canais para escoamento das águas da chuva e dos dejetos [...] o conjunto da cidade formava 

um retângulo fechado, rodeado por taipais e protegido por um fosso”. 

A Figura 3.3 mostra o traçado das ruas, onde pode-se observar o formato 

quadriculado das quadras e ruas, também denominado como tabuleiro de xadrez. 

 

Nos séculos V e VI, [...] havia a preocupação com o planejamento das cidades com a 

intenção de que estas não crescessem simplesmente para onde a onda de crescimento 

as levasse. A configuração ortogonal, conhecida como tabuleiro de xadrez, norteava 

então esse planejamento. As ruas tinham hierarquias definidas e as habitações 

possuíam parâmetros a serem seguidos, como a necessidade de terraços 4  

(CASSILHA; CASSILHA, 2009, p. 11). 

     

 

                                                           

4 Terraços são espaços abertos, acima do pavimento no nível da rua, e servem como áreas livres, para entrada de 

iluminação e ventilação, além de espaço para o lazer. 
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Figura 3.3 - Traçado Urbano de Kahum – Egito 
Fonte: Goitia (2010,  p. 41) – Egli, Die neue Stadt 

 

 Nesse período o homem já tinha domínio do ferro – material mais acessível e barato 

que o bronze, desenvolvendo materiais de trabalho, como a criação do arado e equipamentos 

para colheitas/lavouras. O surgimento desses novos materiais transformou as cidades, 

conforme se observa no comentário de Herzog (2013, p. 31), onde a autora destaca que os 

reflexos nas paisagens foram significativos, com a intensidade das intervenções nos processos 

e fluxos naturais, a favor de uma maior produtividade das áreas plantadas, da criação de 

animais e da urbanização. Essa tecnologia levou a alteração do curso dos rios, à eliminação 

dos ecossistemas nativos (florestais e hábitats da biodiversidade), ao esgotamento do solo por 

erosão e à salinização causada pela irrigação, com consequente desertificação em longo prazo. 

Ainda na Idade Antiga, foi na civilização grega apresentou os primeiros registros de 

planejamento urbano, caracterizado pelo traçado geométrico (ou ortogonal), zoneamento 

através da separação em classes sociais e usos específicos. 

Goitia (2010, p. 52) comenta sobre a organização das cidades gregas: foi uma cultura 

evidentemente urbana e cosmopolita. Daí a importância que tem as cidades no mundo 

helênico. A sua ascensão foi principalmente devido à munificência dos príncipes e dos 

cidadãos ricos, que realizavam jogos e festas públicas, e dotavam as cidades de monumentos 

com que, ao mesmo tempo em que realizavam sua obra patriótica, asseguravam a memória 

dos seus nomes.  
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Hipotamo de Mileto (arquiteto e urbanista do século V a.C.) é lembrado como o 

autor de uma teoria política que imaginou uma cidade de dez mil habitantes, dividida em três 

classes, uma composta de artesãos, outra de agricultores, e a terceira, de guerreiros; o 

território deveria ser igualmente dividido em três partes: uma consagrada aos deuses, uma 

pública e uma reservada às propriedades individuais. Através da divisão da cidade conforme 

seu uso e função, o arquiteto buscou introduzir um zoneamento à cidade: 

  

Distingue-se então a cidade alta (a acrópole, onde ficam os templos dos deuses, e 

onde os habitantes da cidade ainda podem refugiar-se para uma última defesa), e a 

cidade baixa (a astu, onde se desenvolvem o comércio e as construções civis); mas 

ambas são parte de um único organismo, pois a comunidade citadina funciona como 

um todo único, qualquer que seja seu regime político (BENEVOLO, 2011, p. 76). 
 

Durante a maior parte do dia, vive-se ao ar livre, utiliza-se o espaço público e as 

assembleias políticas, por isso o grande número de monumentos espalhados por todos os 

bairros. A simplicidade das casas se dá devido à limitação da vida privada. 

Benevolo (2011, p. 114) descreve que as ruas são traçadas em ângulo reto, com 

poucas vias principais no sentido do comprimento, que dividem a cidade em faixas paralelas, 

e um número maior de vias secundárias transversais; as seções das ruas são sempre modestas, 

sem pretensões monumentais (de 5 a 10 metros as principais, de 3 a 5 metros as secundárias).  

 

Em Mileto, o traçado ortogonal adapta-se bem ao contorno sinuoso do promontório 

que avança pelo mar adentro, local onde se implantou a cidade, que consta de duas 

partes: uma, de quadrícula menor, na parte mais estreita, e outra maior na base da 

península. No meio, como que a reuni-las, está a ágora, ou conjunto de edifícios 

representativos, e o grande espaço do famoso mercado. É uma composição 

arquictetonica muito inteligente e contrastada, na qual as praças estão ligadas com 

uma lógica subtil, rompendo a monotonia da quadrícula (GOITIA, 2010, p. 49). 
 

A Figura 3.4 representa o traçado urbano da cidade de Mileto, organizada no século 

V a.C. por Hipódamos destacando o traçado geométrico em forma de xadrez e quadras que 

medem cerca de 30x52 metros.  

A cidade avança até os limites das regiões acidentadas apontadas pelas curvas de 

nível e pelas delimitações do mar, mesmo assim não perde seu traçado ortogonal. Outra 

questão a observar é o tamanho das quadras que se distinguem conforme a função do uso e 

ocupação do solo e o dimensionamento das vias segundo a intensidade de seu uso. 
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Figura 3.4 - Planta da cidade de Mileto, a figura à esquerda apresenta a disposição dos quarteirões e traçados das 

vias; a figura à direita indica a divisão da cidade em zonas 
Fonte: Benevolo (2011, p. 117) 

 

A análise de Benevolo (2011, p. 78) sobre a organização das cidades gregas aponta 

algumas considerações importantes: 

- a cidade é um todo único, onde não existem zonas fechadas e independentes. Pode 

ser circundada por muros, mas não subdividida em recintos secundários [...] as casas de 

moradias são todas do mesmo tipo, e são diferentes pelo tamanho, não pela estrutura 

arquitetônica; são distribuídas livremente na cidade, e não formam bairros reservados a 

classes ou a estirpes diversas; 

- o espaço da cidade se divide em três zonas: as áreas privadas ocupadas pelas casas 

de moradias; as áreas sagradas – ou recintos com os templos dos deuses; e as áreas públicas, 

destinadas às reuniões políticas, ao comércio, ao teatro, aos jogos desportivos, entre outras; 

- a cidade, no seu conjunto, forma um organismo artificial inserido em ambiente 

natural e ligado a este ambiente por uma relação delicada; respeita as linhas gerais da 

paisagem natural, que em muitos pontos significativos é deixada intacta, interpreta-a e 

integra-a com os manufaturados arquitetônicos; 

- o crescimento da população não produz uma ampliação gradativa, mas a adição de 

outro organismo equivale ou mesmo maior que o primitivo (chama-se paleópode, a cidade 

velha e neópolo, a cidade nova), ou então a partida de uma colônia para uma região 

longínqua;  
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O autor conclui que justamente por estes quatro caracteres – a unidade, a articulação, 

o equilíbrio com a natureza e o limite de crescimento – a cidade grega vale doravante como 

modelo universal: dá à ideia da convivência humana uma fisionomia precisa e duradora no 

tempo.  

Para Herzog (2013, p. 31) o traçado grego é usado até hoje em planos e projetos 

urbanos, com repercussões ambientais negativas, uma vez que não contempla os processos e 

fluxos naturais que ocorrem na paisagem.  

Na verdade, as cidades gregas não possuíam problemas ambientais e urbanos em 

comparação aos que acontecem atualmente, por isso apenas copiar o traçado grego sem 

adequar às novas necessidades, principalmente voltadas às características do solo e a 

preservação do meio ambiente pode trazer diversas consequências às cidades contemporâneas. 

As cidades romanas seguiram os padrões da civilização grega quanto ao 

planejamento urbano, complementando com o avanço na parte da infraestrutura urbana: 

 

Os romanos foram pioneiros na forma de irrigação de seus territórios. Construíam os 

aquedutos que traziam água de montanhas e locais distantes, e serviam de 

abastecimento a cidade. Também foram os primeiros a demonstrar preocupações 

com o esgotamento sanitário, que era feito por galerias subterrâneas, que continuam 

em perfeito estado até hoje (CASSILHA; CASSILHA, 2009, p. 22). 
 

Esta civilização também é referência quanto à organização da cidade “conjuntos 

urbanísticos-arquitectônicos de grande aparato que constituíam em si próprios a parte mais 

impressionante e majestosa da cidade”. O autor também destaca Roma abordando que “cidade 

cuja monumentabilidade nunca mais foi superada” (GOITIA, 2010, p. 54). 

 

Roma passou de uma cidade insignificante a maior potência do mundo antigo em 

curto espaço de tempo [...] a expansão das cidades romanas se deu com algumas 

principais características como: ênfase na infra-estrutura ligadas ao transporte, 

divisão dos territórios em quadras (algo parecido com o que observa os em nossas 

cidades atualmente), e a exploração de novos territórios que serviam principalmente 

como abastecimento para a metrópole Roma (CASSILHA; CASSILHA, 2009, p. 

21). 

 

O estado romano realizou a unificação política de todo o mundo mediterrâneo, 

através de “infraestrutura (estradas, pontes, aquedutos, linhas fortificadas), a divisão dos 

terrenos agrícolas em quintas cultiváveis e a fundação de novas cidades” (BENEVOLO, 2011, 

p. 133). 

Devido à grande expansão do domínio de território, as novas cidades possuíam os 

mesmos problemas dos quais enfrenta-se atualmente: crescimento desordenado, 
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congestionamento e habitações inóspitas. Após o incêndio em Roma no ano de 64 d.C., o 

então imperador Nero transformou radicalmente a cidade, conforme o comentário de Tácito 

(XV, 43), que descreve esta reconstrução: 

 

A cidade não foi construída de modo descontínuo e sem alguma ordem, mas foi 

medida a estrutura dos bairros, deu-se larguras às ruas, limitou-se a altura dos 

edifícios, abriram-se as praças, adicionaram-se pórticos para proteção das fachadas 

das insalue. Nero prometeu construir estes pórticos a suas custas e entregar as áreas 

limpas aos donos. Acrescentou prêmios segundo as categorias dos cidadãos e dos 

patrimônios familiares, e fixou os termos dentro dos quais, construídas as domus e 

as insalue, se teria direito ao prêmio. Para descarregar os entulhos destinada os 

pântanos ostienses; os navios que traziam trigo pelo Tigre deviam tornar a partir 

carregados de entulhos; os edifícios em determinadas partes deviam ser construídos 

sem madeirame, com pedra galbina ou albana, que é refratário ao fogo, estabeleceu 

uma vigilância para que a água, interceptava abusivamente pelos particulares, 

corresse com maior abundância e em mais locais públicos; os edifícios não deviam 

ter paredes comuns, mas cada um devia ter seus muros. Estas providências, tomadas 

por motivos de praticidade, trouxeram também beleza para a nova cidade. Havia, 

entretanto, quem acreditasse que a antiga estrutura fosse mais saudável, porque a 

estreiteza das ruas e a altura das casas davam abrigo dos raios do sol: agora, ao 

contrário, a amplidão aberta não defendida pela sombra fervia por um insuportável 

calor  (BENEVOLO, 2011, p. 140). 
 

A Figura 3.5 representa o traçado urbano da cidade de Herculano, demonstra que a 

modulação da cidade retangular se desenvolve a partir de vias principais orientadas 

geometricamente e denominadas de cardo (Sentido Norte-Sul) e decumanos (Sentido Leste-

Oeste). Diante dessas vias são estabelecidos os espaços e as edificações mais importantes, 

como o fórum e o mercado. 

Benevolo (2011, p. 198) comenta que as cidades fundadas pelos romanos na Itália e 

na parte ocidental do Império são numerosas e continuam a funcionar, como bases fortificadas 

ou centros de ajuntamento da população mesmo depois da queda do Império. Assim, quase 

todas as cidades da Europa – Paris, Londres, Viena, Colônia, entre outras – surgem no lugar 

de uma cidade romana e conservam, no núcleo mais interno, a marca da grade dos decumani e 

dos cardi.  

Em meados do século V d.C., a civilização romana entrou em declínio com a invasão 

dos povos bárbaros, o surgimento do Império Bizantino e a civilização islâmica. As cidades 

regrediram em tamanho e importância porque grande parte da população retornou para a 

região rural. 
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Figura 3.5 - Planta da cidade de Herculano 
Fonte: Benevolo (2011, p. 173) 

 

 
As cidades então voltaram a possuir muralhas e tiveram seu tamanho reduzido 

consideravelmente, retornando ao nível de subsistência [...] a configuração da cidade 

se dava com ruas radiais, a partir de uma praça central onde se localizavam igrejas e 

os mercados, locais de grande importância para convivência entre os indivíduos 

(CASSILHA; CASSILHA, 2009, p. 22). 

 

As cidades europeias da idade média, denominadas de cidades medievais, só 

aparecem no começo do século XI e desenvolvendo-se até o século XIII, através da expansão 

do comércio e da indústria. 

 

A cidade medieval também é altamente característica no que diz respeito ao seu 

aspecto físico. Por necessidades de defesa, fica geralmente situada em locais 

dificilmente expugnáveis: colinas ou sítios abruptos, ilhas, imediações de rios, 

procurando principalmente as confluências ou sinuosidades, de modo a utilizar os 

leitos fluviais como obstáculos aos inimigos (GOITIA, 2010, p. 84). 
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Benevolo (2011, p. 269) comenta sobre a forma da cidade neste período, dizendo que 

a orientação da cultura medieval, que não tende a estabelecer modelos formais como a cultura 

antiga, torna impossível uma descrição geral da forma da cidade. As cidades medievais têm 

todas as formas possíveis, e se adaptam livremente a todas as circunstâncias históricas e 

geográficas; mesmo assim, possuíam algumas características em comum: 

 

O centro da cidade era sempre ocupado pela catedral ou templo, pelo que a cidade 

adquiriu uma importância espiritual de primeira ordem. A mesma praça onde se 

encontrava a catedral servia habitualmente também para as necessidades do 

mercado, e era nela que se erguiam os edifícios mais característicos da organização 

da cidade: a junta e a Casa dos Grémios (Guildhall), esta última nas cidades 

florescentes em que a organização corporativa já tinha alcançado grande 

desenvolvimento. (GOITIA, 2010, p. 84). 
 

Benevolo (2011, p. 269) relaciona algumas características das cidades medievais: 

- as cidades medievais têm uma rede de ruas não menos irregular que a das cidades 

muçulmanas, porém as ruas são organizadas de modo a formar um espaço unitário, no qual é 

sempre possível orientar-se e ter uma ideia geral do bairro ou da cidade; 

- as ruas não são todas iguais, mas existe uma gradação contínua de artérias 

principais e secundárias; as praças não são recintos independentes das ruas, mas largos 

ligados estreitamente às ruas que para elas convergem;  

- somente as ruas secundárias são simples passagens: todas as outras se prestam a 

vários usos: ao tráfego, à parada, ao comércio, às reuniões;  

- as cidades grandes nunca têm um único centro: têm um centro religioso (com a 

catedral e o palácio episcopal), um centro civil (com o palácio municipal), um ou mais centros 

comerciais com as lojas e os palácios das associações mercantis; 

- o centro da cidade é o local mais procurado, as classes mais abastadas moram no 

centro e as mais pobres moram na periferia;   

A medida que essas cidades cresciam, novas ocupações surgiam fora do muro, assim 

sucessivamente era necessário construir novas fortificações como medidas de proteção à 

população. 

As cidades de Veneza, Bugres, Bolonha e Florença são exemplos de grandes cidades 

fundadas durante o período medieval. Não é possível destacar uma organização do traçado 

das cidades nem mesmo a existência de algum planejamento urbano. A Figura 3.6 mostra as 

disparidades dos traçados urbanos durante o período medieval. 
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Figura 3.6 - Traçados urbanos das cidades medievais 
Fonte: Benevolo (2011, p. 259) 

 

Vários estudiosos tentaram determinar uma classificação para as diversas formas 

encontradas neste período: lineares, circulares, tabuleiro, radiocêntricas. Na verdade, as 

cidades não tinham um traçado pré-definido ou planejado, elas se desenvolviam sem uma 

organização em geral, apenas algumas circunstâncias como as características do terreno, a 

cultura do local e os simbolismos religiosos eram levados em consideração. 

Nesse período, conforme destaca Herzog (2013, p. 34), as matas foram suprimidas 

para dar lugar à agricultura, à criação de animais, à fontes de energia e a assentamentos 

humanos (lentamente vastas florestas desapareceram).  

Valle Jr e Pasqualetto (2012, p. 30) destacam que, no fim da Idade Média, o aumento 

do comércio e a decadência do sistema feudal motivaram a migração da população para as 
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cidades que, sem infraestrutura adequada para suportar a demanda, enfrentaram sérios 

problemas urbanos. Dentre eles, o congestionamento do trânsito de carroças, a falta de 

abastecimento de água e saneamento básico.  

Conforme Benevolo (2011, p.423) a ausência de higiene e serviços foi uma das 

razões para a propagação da peste negra que em meados do Século XIV, dizimou cerca de 1/3 

da população da Europa. Esse período foi marcado por grandes transformações em muitas 

áreas da vida humana, assim surgia uma nova maneira de projetar os edifícios, de pintar e de 

esculpir: é o início do Renascimento. 

 

O Renascimento na prática, não consegue produzir grandes transformações nos 

organismos urbanos e territoriais. A expansão demográfica e a colonização do 

continente europeu estão exauridas depois da metade do século XVI; não há 

necessidade de fundar novas cidades ou de aumentar em larga escala as já existentes 

(excetuando poucos casos excepcionais). Os governos renascentistas – as senhorias, 

que tomam lugar dos governos comuns, e as monarquias nacionais – não tem a 

estabilidade política e os meios financeiros suficientes para realizar programas 

longos e comprometidos. Os artistas trabalham individualmente e perdem contato 

com as organizações coletivas que garantem a continuidade das empresas de 

construção e urbanísticas medievais (BENEVOLO, 2011, p. 425). 
 

Enquanto as modificações nos partidos urbanístico da renascença são superficiais, 

destacam-se a expansão marítima e comercial. Nessa época ocorre a descoberta das américas 

e seu processo de ocupação, com a criação de cidades fundadas pelos colonizadores, 

principalmente espanhóis, ingleses e portugueses.  

As cidades coloniais são como uma extensão das matrizes – isto é, implanta-se as 

mesmas características de urbanização num ambiente totalmente diversificado. Exemplos 

dessas implantações são as cidades de Cuzco (Peru), Cidade do México (México), Pensilvânia 

e Washington (Estados Unidos). 

São Domingos é a primeira cidade americana com traçado e rigor na concepção 

geométrica, com forte influência renascentista europeia. Busca-se trazer, baseado nas 

civilizações clássicas (gregas e romanas), as mesmas características de organização urbana. A 

Figura 3.7 ilustra o traçado ortogonal da cidade. 

Segundo Benevolo (2011, p. 487), as novas cidades seguem um modelo uniforme: 

um tabuleiro de ruas retilíneas, que definem uma série de quarteirões iguais, quase sempre 

quadrados. No centro da cidade, suprimindo ou reduzindo alguns quarteirões, consegue-se 

uma praça, sobre a qual se debruçam os edifícios mais importantes: a igreja, o paço 

municipal, as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos.   
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Figura 3.7 - Traçado da cidade de São Domingos no ano de 1502 
Fonte: Gasparini (2007). 

 

Para Herzog (2013, p. 38) o traçado ortogonal utilizado pelos espanhóis, ingleses e 

franceses nas novas cidades “se tornou uma maneira de ocupar novas áreas de maneira rápida 

e eficiente, sem considerar as possíveis consequências sociais e ambientais. Inúmeras cidades 

nas Américas foram fundadas ou reconstruídas sobre os resquícios de assentamentos 

anteriores e seguiram esses fundamentos”. 

 No ano de 1573, foi promulgada a “Lei das Índias” por Filipe II (rei da Espanha no 

período de 1527 a 1598) que pode ser considerada a primeira legislação urbanística. Segundo 

Goitia (2010, p.112), através das premissas do Renascimento e de Vitrúvio, essa legislação 

consagrou a planta regular axadrezada; o que não faz mais do que consolidar a realidade da 

que estava sendo aplicada nas colônias. Nas Figuras 3.8 e 3.9, é possível observar cidades 

com o mesmo traçado geométrico em diversas regiões do continente americano. 
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Figura 3.8 - Da esquerda para a direita, as figuras dos traçados da malha urbana representam as  cidades de 

Havana (Cuba) e Cartagena (Colômbia) 

Fonte: Gasparini (2007) 
 

 
 

Figura 3.9 - Da esquerda para a direita, as figuras dos traçados da malha urbana representam as cidades de Léon 

de Caracas (Venezuela) e Mendoza (Argentina) 
Fonte: Gasparini (2007) 
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A cidade barroca, no século XVI, é a herdeira dos estudos teóricos do Renascimento, 

criando a cidade como uma obra de arte através da percepção visual: 

 

O barroco influenciou a arquitetura européia entre 1600 e 1750, principalmente em 

Roma, Paris e Versalhes. Inspirados na arte barroca as avenidas foram traçadas em 

linha reta, praças foram criadas com marcos arquitetônicos próprios e destaques 

centrais como, por exemplo, chafarizes, obeliscos e estátuas. Em Versalhes os 

jardins, com ordenamento axial, encontram continuidade no plano do palácio. O 

barroco na França expressa a riqueza da monarquia absolutista. Seu traçado baseava-

se num conjunto de eixos divergentes e convergentes que era a expressão e 

instrumento do poder e da ordem. A avenida é a alegoria mais importante e o tráfego 

a função urbana fundamental  (VALLE JR; PASQUALETTO, 2012, p. 30). 

 

A representação dos espaços era dada através da perspectiva a qual propiciou a 

maturidade do urbanismo nesta época, baseando-se em três princípios: a linha reta, a 

perspectiva monumental e o programa (uniformidade). A Figura 3.10 demonstra um desenho 

da cidade de Versalhes, onde é possível visualizar as três dimensões da planta em perspectiva. 

 

 

Figura 3.10 - Desenho da cidade de Versalhes 
Fonte: Goitia (2010, p. 131) – Esboço do autor 

 

A última mudança considerável nas cidades aconteceu com a Revolução Industrial, 

durante os séculos XVIII e XIX. Pode-se ressaltar que esta teve forte influência na 

transformação das cidades através da citação de Goitia (2010, p.148) onde ressalta que a 

revolução industrial “afectou todo o desenvolvimento urbano em larga escala”. CASSILHA; 
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CASSILHA (2009, p. 22) também aponta que “o desenvolvimento das cidades foi 

diretamente influenciado por esse acontecimento histórico”. 

Nesse período houve a explosão demográfica das cidades devido a vinda de famílias 

do campo para trabalhar como operários nas diversas indústrias que foram surgindo. As 

cidades, de um modo em geral, cresceram e se desenvolveram rapidamente, incluindo as 

cidades antigas, as grandes capitais do período barroco e regiões próximas a minerações e 

indústrias fabris.  

Benevolo (2011, p. 551) relaciona os principais fatos ocorridos nas cidades durante a 

Revolução Industrial: 

- aumento populacional urbano; 

- aumento dos bens e serviços produzidos pela agricultura, pela indústria e pelas 

atividades terciárias, por efeito do progresso tecnológico e do desenvolvimento econômico;  

- redistribuição dos habitantes no território, em consequência do aumento 

demográfico e das transformações da produção; 

- desenvolvimento dos meios de comunicação: as estradas de pedágio e os navios a 

vapor; 

- as tendências do pensamento político, isto é, a desvalorização das formas 

tradicionais de controle público do ambiente construído (os planos urbanísticos, os 

regulamentos, etc.), que eram considerados sobrevivências do antigo regime; 

Valle Jr e Pasqualetto (2012, p. 30) comentam que o planejamento urbano nesse 

período “tinha como maior objetivo solucionar problemas relacionados ao tráfego e à higiene 

devido ao crescimento demográfico das cidades, mas sem desprezar o embelezamento do 

espaço urbano”. No séc. XIX, foram utilizados três modelos pré-industriais para planejar as 

cidades: a forma neoclássica, o padrão residencial inglês e o traçado ortogonal ou xadrez – 

este último utilizado principalmente nos Estados Unidos. Mais uma vez a quadrícula é 

utilizada como forma de organizar a malha urbana para atender a demanda populacional: 

 

[...] os urbanistas do século XIX limitam-se na maioria dos casos, ao traçado da 

quadrícula, com uma rigidez e monotonia desesperante, consequência de um espírito 

estritamente utilitário. Vimos que a quadrícula apareceu nos traçados hipodâmicos, 

como resultado do racionalismo grego; que foi depois utilizada pelos romanos por 

razões militares e por necessidade da colonização, como aconteceu mais tarde com 

os espanhóis na América. No século XIX volta a utilizar-se o mesmo traçado, mas 

agora por outras razões, isto é, exclusivamente por motivos de economia utilitária, 

de especulação dos terrenos  (GOITIA, 2010, p. 157). 
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Nesse período, a administração pública assume a responsabilidade de manter as 

condições adequadas para o funcionamento da cidade e a infraestrutura fica sob sua 

responsabilidade:  

 

Regras construtivas municipais começaram a ordenar a ocupação urbana, mas 

apenas davam parâmetros básicos de afastamentos, sem inferir na utilização do 

espaço interno disponível. As ruas centrais passaram a concentrar diversas 

atividades, com a circulação de veículos e pedestres; comércio nos andares baixos; 

residências e escritórios nos andares mais altos. As condições ambientais, como 

ventilação, iluminação e maior privacidade (com espaços mais arejados e com 

menos promiscuidade), não melhoraram nas áreas mais densas. A cidade se 

expandiu ainda mais. As classes mais abastadas construídas mansões em amplas 

áreas ajardinadas. Aos menos privilegiados eram destinados imóveis pequenos, 

concentrados em edifícios. As fábricas foram deslocadas para os limites com o 

campo. A valorização dos imóveis foi um dos fatores que levaram a essa nova 

organização das cidades  (HERZOG, 2013, p. 41). 
 

Goitia (2010, p. 157) descreve sobre o traçado das cidades, relata que o mesmo se 

estende árido e igual, sem centros dominantes nem espaços livres. A única coisa que domina é 

a ânsia capaz de aproveitar todo o terreno ao máximo. As ruas são todas iguais para que 

possam ser igualmente cotadas. Quando a repartição do terreno é desigual, existe uma função 

dominante. O terreno para um sector representativo não deve ser igual ao de um setor 

comercial ou a outro de habitações. Quando a repartição é igual, isso significa que a única 

coisa que conta é a pura posse do terreno, independentemente da função.  

Os novos processos construtivos e as novas invenções – gás, eletricidade, telefone, 

transporte público sobre trilhos – tiveram que conciliar com a cidade já existente, sem contar 

com a previsão e planejamento dessas instalações. É nesse período também que se fortalecem 

os bairros mais precavidos de infraestrutura urbana, verdadeiros amontoados de população 

vivendo em condições inóspitas e sem qualquer controle sanitário. “O crescimento das 

cidades levou ao surgimento e ao crescimento das metrópoles, com grandes desigualdades 

sociais presentes até hoje em todo o planeta” (HERZOG, 2013, p. 47). 

Para melhorar a salubridade das cidades, surge a doutrina “higienista”, com a 

finalidade de acabar com as epidemias causadas pela falta de saneamento básico através de 

esgoto a céu aberto, umidade, má ventilação e emanação de gases das indústrias. Diversas 

transformações nas cidades ocorreram para tentar solucionar as áreas inóspitas e insalubres: 

 

Com isso, tiveram grandes aberturas no tecido urbano, com demolições, 

alargamento de ruas para propiciar ventilação nas moradias e obras que visavam a 

eliminação de áreas úmidas e alagáveis, também dando fim aos dejetos que eram 

jogados nas vias públicas. Assim, os rios e demais corpos hídricos começavam a 

desaparecer da paisagem urbana, com canalização subterrânea ou não. Áreas de 

acomodação natural das águas das chuvas foram aterradas para dar lugar a 
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incorporações imobiliárias. A drenagem urbana subterrânea em galerias de águas 

pluviais começou a ser feita para o escoamento rápido, o mais longe possível, sem 

preocupação com o que ocorreria à jusante (mais baixo, para onde as águas correm 

com maior velocidade e causam enchentes e outros impactos) (HERZOG, 2013, p. 

42). 
 

No século XIX, intervenções urbanísticas foram realizadas na cidade de Paris através 

do Plano Haussamnn no qual buscava para a cidade “ar e luz”. Essas medidas foram tomadas 

com base no alto índice de mortalidade e falta de condições de higiene. A intervenção foi 

denominada também como o “traço higiênico de Paris”. 

Na Figura 3.11, a imagem à esquerda mostra o mapa da cidade com um traçado não 

definido provindo do período da Idade Média no qual a cidade se desenvolveu, a partir do 

Plano Haussmann encontramos alguns eixos que se unem através de largas avenidas, como 

demonstra a imagem à direita. 

 

 
Figura 3.11 - Imagens da Cidade de Paris: à esquerda o mapa da cidade medieval, e à direita o Mapa após a 

intervenção urbana 

Fonte: Miura (2012) 
 

O Plano Haussmann propunha abrir novos caminhos dentro da malha urbana, assim 

formando as novas avenidas, parques e espaço públicos, foram demolidas diversas edificações 

como podem ser observadas na Figura 3.12 através da projeção da nova avenida sobre as 

edificações existentes. 

A partir de então poucos projetos urbanos moveram grandes estruturas e as 

condições das atuais cidades ainda remontam o último século. A Revolução Industrial causou 

marcas tão profundas nas cidades que continuam sendo aplicadas medidas corretivas para 

melhorar as condições causadas pela aglomeração populacional.  
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Figura 3.12 - Projeto indicando a desocupação e demolição das edificações 

Fonte: Miura (2012) 
 

A partir do século XX, também denominado de século da urbanização, as cidades 

alcançaram os seus ápices populacionais se unindo a outras existentes e formando as 

metrópoles e megalópoles. Os processos de ordenação e infraestrutura não conseguiram 

acompanhar esse desenvolvimento, evidenciando a degradação ao meio ambiente e condições 

sub-humanas em assentamentos localizados nas áreas periféricas das cidades. Os projetos 

urbanos foram mais lentos ainda, basicamente voltados para melhorar aos poucos essas áreas 

degradadas, agindo pontualmente.  

Mesmo depois de uma grande trajetória urbana, o planejamento urbano é concebido 

como projeto de correção, quando não utilizado para incentivo da especulação imobiliária – o 

que acontece atualmente com a construção de grandes edificações e revitalização de pontos 

comerciais. 

Atualmente as áreas urbanas convivem com as inovações tecnológicas que trouxeram 

um melhor padrão de vida em grande parte da população. Por outro lado, encontramos 

amontoados urbanos sem qualquer condição de higiene, infraestrutura e acesso aos serviços 

básicos que o cidadão tem direito. Outro fator agravante é a degradação ao meio ambiente, em 

que áreas são invadidas e tomadas pela malha urbana sem considerar os requisitos mínimos de 

proteção ao uso do solo e preservação de vegetação.  

Como definição das cidades atuais, a autora Herzog (2013, p. 61) comenta que 

quanto mais as cidades procuram se distinguir, mais elas se parecem, através de projetos que 

são produzidos para qualquer ambiente urbano. 

A estruturação da cidade de forma planejada influencia diretamente no modo de vida 

da população. De um lado a cidade oferece uma malha urbana com grande adensamento de 

edificação, parte de seu solo impermeabilizado, centros comerciais, condomínios e shoppings-
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centers, onde pode-se ofertar acesso ao transporte público, áreas verdes de parques, proteção 

de matas ciliares, arborização nas vias, drenagem verde nos passeios, preservação de áreas de 

alta declividade e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.  

 

3.1.2 Evolução das cidades brasileiras 

 

O desenvolvimento urbano no Brasil ocorre a partir da ocupação portuguesa em 

1500, com o objetivo de criar cidades de forma rápida para proteger a região contra invasões e 

providenciar abrigo aos portugueses provenientes da província. 

Durante o período colonial as principais cidades foram Rio de Janeiro (RJ), Salvador 

(BA), Olinda (PE) e Recife (PE), tinham como função de cidade portuária para escoamento de 

especiarias à Coroa Portuguesa. 

As cidades brasileiras possuíam duas características quanto ao seu desenvolvimento: 

ou cresciam territorialmente conforme a necessidade das ocupações ou eram “planejadas” 

através da implantação da malha ortogonal, conforme o relato de Santos (1993, p.20) sobre a 

cidade de Salvador (BA): 

 

Erguida no alto de uma escarpa, entre a Baía de Todos os Santos e os morros, 

Salvador foi a primeira cidade planejada do Brasil, construída nos moldes das 

cidades portuguesas, com ruas estreitas, curvas e dispostas perpendicularmente umas 

às outras. A exigência de defesa determinou nos primeiros anos a predominância de 

muralhas. A cidade cresceu e “na passagem do século XVII para o XVIII, Salvador 

já reunia 100.000 moradores  (SANTOS, 2003, p. 20). 
 

O mapa desenvolvido pelo francês Amédée F. Frézier detalha a cidade de Salvador 

(BA), entre os anos de 1712 a 1714, observa-se uma faixa de difícil acesso devido à grande 

declividade entre a orla da praia e a malha urbana. O local se destaca mais do ponto de vista 

de uma fortificação do que uma cidade, como pode ser observado na Figura 3.13. 

Quanto ao processo de urbanização da cidade de Recife (PE), teve influência dos 

holandeses que se preocuparam em realizar intervenções na cidade para garantir o comércio 

da cana de açúcar. Em meados de 1.630, Recife era uma das cidades mais modernas do país 

com um plano de urbanização priorizando o traçado de ruas de forma defensiva, construção 

de pontes, jardim botânico e cerca de 2.000 casas. 
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Figura 3.13 - Mapa da cidade de Salvador de acordo com Frezier 
Fonte: Guia geográfico – Bahia turismo (2015) 

 

A Figura 3.14 indica uma ilustração da organização urbana da cidade de Recife (PE), 

que apresenta como característica urbanística o traçado geométrico em grande parte da cidade, 

a construção de um forte para defesa e o porto no qual era expedido toda a produção da cana-

de-açúcar. 

 

  

Figura 3.14 - Ilustração da cidade de Recife (PE) 
Fonte: Freitas (2010) 

 

O processo de ocupação brasileira ocorreu de forma diferenciada territorialmente; 

primeiro as cidades se expandiram ao longo da costa litorânea e num segundo momento 

avança para o oeste. Neste mesmo período, a maioria das cidades brasileiras eram pobres e 

simples, com predominância na economia agrícola. 

Durante o fim do século XVII e início do século XVIII, a região de Minas Gerais 

atrai milhares de pessoas com a descoberta do ouro. As cidades criadas estavam voltadas 

apenas para abrigar os mineradores e a comercialização de produtos: “A importância de 

cidades mineiras, como Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João Del Rei, Tiradentes, etc., 
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limitava-se à quantidade de ouro que podia ser extraída em suas proximidades” (A 

HISTÓRIA..., 2015).  

 “Com a vinda da corte real de Portugal, todas as instituições públicas como 

biblioteca, academia de Belas Artes, hospitais, quartéis e jardim botânico se estabelecem no 

Rio de Janeiro (que naquele momento era a capital do Brasil)” (A HISTÓRIA..., 2015). O seu 

crescimento ocorreu de forma rápida através da construção de edificações comerciais e 

edifícios. Apesar de ter recebido vários investimentos de melhorias de infraestrutura, boa 

parte da população não possuía acesso ao saneamento básico: 

 

A produção dos espaços pelos que ali habitavam se deu de forma precária, muitas 

vezes comprometendo a qualidade de vida e o ambiente natural. As ruas não 

pavimentadas recebiam o lixo atirado das residências. A situação era agravada, 

porque escravos mortos eram atirados nos monturos de lixo e as chuvas torrenciais 

enchiam as ruas de lama. Nas praias, rios e lagoas, dejetos eram depositados pelos 

“tigres” (escravos que tinham a pele listrada pelos detritos que escorriam dos cestos 

de palha carregados às costas). Sem saneamento, seus habitantes sofriam de algumas 

epidemias, como: varíola, cólera, febre amarela; e, em função disso, a mortalidade 

era alta. A implantação de saneamento básico e de serviços urbanos nunca foi 

preocupação da Coroa Portuguesa (A HISTÓRIA DO..., 2015). 
 

As intervenções urbanas só ocorrem com a vinda dos profissionais portugueses 

(engenheiros e arquitetos) que começam a atuar nas principais cidades brasileiras, é nesse 

momento em que as cidades passam das atividades militares defensiva para receber funções 

urbanísticas. O processo de urbanização no Brasil acelera no século XX, impulsionado pela 

libertação dos escravos (1888), proclamação da República (1889) e expansão da indústria. As 

reformas urbanas ocorreram de forma lenta, conforme aponta Maricato (2001, p.17): 

 

Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, ao 

mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 

implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. A 

população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 

Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o 

Rio de Janeiro são cidades que passaram por mudanças que conjugaram saneamento 

ambiental, embelezamento e segregação territorial, nesse período (MARICATO, 

2001, p. 17). 
 

No período de 1875 a 1930, tem-se a primeira fase do urbanismo, denominada por 

Villaça (1999, p. 182) como Plano de Embelezamento (período de 1875 a 1930). Associado à 

“arte urbana”, tinha como função melhorar a cidade através de intervenções de 

embelezamento, como alargamento de ruas, abertura de praças e vias, implantar condições de 

higiene e circulação e a aplicar o conceito de beleza monumental. 
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A partir da década de 1930, os investimentos em obras de urbanização priorizam 

grandes obras de infraestrutura, com a finalidade de melhorar os acessos do centros e bairros 

influenciados pela indústria automobilística 

Nessa época iniciam-se planos de intervenções urbanas, a princípio em São Paulo 

(Plano de Avenidas) 5  e posterior no Rio de Janeiro (Plano Agache) 6 . Esses projetos 

pretendiam abordar a cidade inteira e não somente o centro das cidades. A partir de então, 

vários planos urbanísticos são criados principalmente nas capitais, como Porto Alegre (RS) e 

Salvador (BA).  Villaça (1999, p.182) comenta que, neste período, inicia-se uma nova fase no 

urbanismo brasileiro – a dos “superplanos”. 

Os superplanos eram voltados para a classe dominante (classe alta), ignorando os 

problemas urbanos que só aumentavam nas cidades (como favelas, falta de infraestrutura para 

os bairros mais pobres e falta de habitação popular). Muitos desses planos urbanos eram tão 

complexos que ficavam apenas no papel, esses projetos mais técnicos e científicos se 

distanciavam da possibilidade de que pudessem de fato serem executados. 

Em meados dos anos 40, São Paulo e Rio de Janeiro (RJ) concentram mais de 30% 

da produção econômica do país, esse atrativo impulsionou a migração de inúmeras famílias 

provindas da região norte e nordeste. Essa nova população não encontra moradia adequada, 

improvisando-se através de verdadeiros amontoados sem qualquer infraestrutura nos arredores 

das cidades. Conforme relata o autor Duarte F. (2011, p. 45) surge o primeiro desafio do 

planejamento urbano: 

 

Temos assim a primeira questão importante para o planejamento urbano, que é lidar 

com uma urbanização por inchaço, que causou, entre outros problemas, uma 

ocupação desordenada nos territórios urbanos, mesmo nas cidades que já tinham 

planos diretores. É o caso de Curitiba, que viu seus sucessivos planos diretores 

serem atropelados por uma ocupação muito mais acelerada do que era esperado. 

Além disso, desregrada, com milhares de famílias ocupando áreas que deveriam ser 

protegidas por sua importância ambiental, como as áreas de mananciais – que 

abastecem esta mesma população  (DUARTE F., 2011, p. 45). 
 

A ocupação para o oeste do território brasileiro é incentivada pela construção de 

Brasília, na década de 50. A cidade de Brasília é considerada um “ícone ideal de planejamento 

                                                           

5 O Plano de Avenidas foi elaborado por Francisco Prestes Maia em 1930, com o objetivo de estabelecer uma 

remodelação e extensão do sistema viário do município, através de um sistema radial perimetral e expansão 

do centro através da construção de avenidas e viadutos. 

6 Realizada pelo arquiteto francês Donat Alfred Agache, introduziu na cidade algumas questões da cidade 

industrial, como o planejamento do transporte de massas e do abastecimento de águas, a habitação operária e 

o crescimento das favelas. Abordou a necessidade de um zoneamento das áreas e a determinação de áreas 

verdes.  
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urbano implantado no Brasil” (DUARTE F., 2011, p. 55). Além de formar a nova capital do 

Brasil, a região foi ocupada pelos trabalhadores das obras:  

 

Brasília já nasceu ultrapassada. Quando inaugurada, já era enorme a população das 

cidades-satélites, nome este até pomposo para um amontoado de barracas de 

trabalhadores que deixaram tudo nas suas regiões de origem para erguer a capital e 

que por aí ficaram na esperança de uma melhora na qualidade de vida, objetivo que 

sabiam, não conseguiriam se voltasses às suas origens. Para os 500 mil a 700 mil 

afortunados que viessem a morar nas superquadras do Plano Piloto, concebido por 

Lúcio Costa, a cidade planejada significaria qualidade de vida; porém essa era uma 

cidade laboratório. Quando inaugurada, a população das cidades-satélites era maior 

que a da nova capital brasileira. (DUARTE F., 2011, p. 56). 

 

Na década de 1970, com o objetivo de iniciar projetos a serem realmente 

implantados nas cidades, surgiram planos urbanísticos mais simples realizados principalmente 

pelos técnicos municipais. Nesta década, também a região Sul do país, estritamente agrícola, 

começa a se urbanizar. 

Segundo Maricato (2003, p.152) a extensão das periferias urbanas (a partir de 1980 

as periferias crescem mais do que os núcleos ou municípios centrais nas metrópoles) tem sua 

expressão espacial ou ambiental configurando imensas regiões nas quais a pobreza é 

homogeneamente disseminada. Pela primeira vez na história do país registram-se extensas 

áreas de concentração de pobreza, a qual se apresentava relativamente esparsas nas zonas 

rurais antes do processo de urbanização. A alta densidade de ocupação do solo e a exclusão 

social representam uma situação inédita – devido a todas essas problemáticas muitos autores 

definem as décadas de 80 e 90 como “décadas perdidas”. 

A Constituição de 1988 publica a primeira legislação urbana, em função da 

estruturação mobiliária e necessidade de regularização de áreas ocupadas irregularmente pela 

população. A partir disso, estipula-se a implantação da infraestrutura como medida básica 

para as novas áreas a serem implantadas.  

Nas últimas duas décadas é que a legislação urbana toma um maior rigor em relação 

às questões urbanas e determina várias diretrizes de uso e ocupação do solo – como que visam 

melhorias dos locais degradados e obrigatórias para as expansões urbanas.  

No ano de 2001 foi promulgado o Estatuto da Cidade, estabelecendo um novo 

período para o urbanismo brasileiro. Esta Lei “obrigou a sociedade civil na elaboração do 

Plano Diretor e instituiu uma série de instrumentos de política urbana, antes aplicados de 

maneira dispersa. A lei aponta também instrumentos de gestão democrática da cidade” 

(BRASIL, 2002).  
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Atualmente o processo de crescimento urbano nas metrópoles se direciona por um 

processo de estabilização em comparação as cidades médias, que ainda possuem um ritmo de 

crescimento mais acelerado. Ainda existem sérios problemas quanto ao planejamento urbano 

brasileiro e o cumprimento das legislações vigentes, que se destinam basicamente a corrigir 

problemas pontuais e esquece de planejar a expansão da cidade. A maior dificuldade ainda 

está na desigualdade de infraestrutura para as classes sociais – presente hereditário do período 

colonial onde grande parte das intervenções eram voltadas para beneficiar os mais 

“abastados”. 

 

3.2 INDICADORES COMO MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA 

 

3.2.1 Qualidade de vida 

 

 Não existe um consenso de época das primeiras tentativas de definição da qualidade 

de vida (QV), muitos autores sugerem a existência desde a antiguidade. Autores como Seildl e 

Zannon (2004), Wish (1986 apud ULENGIN et al, 2001) apontam que o surgimento se dá na 

década de 30, outros autores, na década de 60, como Bozz-Allen (1973) e Santos & Martins 

(2001). 

 O termo qualidade de vida atualmente é abordado como uma concepção da sociedade 

contemporânea, mas sua existência pode ser observada através da citação de Buarque (1993, 

p.156), afirmando que “talvez nenhum conceito seja mais antigo” e ao mesmo tempo “o mais 

moderno do que a busca da qualidade de vida”: 

 

O primeiro gesto do que viria a ser o homem tinha por motivação a melhoria na 

qualidade de vida dele e dos demais de sua tribo. Apesar disso, só muito 

recentemente o conceito surge, se consolida no imaginário coletivos dos homens, e 

assume como definição o uso de técnicas. Durante séculos, a qualidade de vida 

estava em não ser ameaçado pelos deuses, nem ser surpreendido pelas intempéries, e 

ter força para resistir aos inimigos naturais ou humanos. A vida era rotina, a 

qualidade dela era não quebrar a rotina (BUARQUE, 1993, p. 156). 
  

“Há indícios em que o termo (qualidade de vida) surgiu pela primeira vez na 

literatura médica na década de 30, segundo um levantamento de estudos que tinha como 

objetivo a sua definição e que faziam referência a avaliação da QV” (SEIDL e ZANNON, 

2004, p. 581). 

A utilização do termo qualidade de vida também foi relacionada com o relatório 

criado pelo Serviço Nacional de Metas e Pesquisa, solicitado pelo Governo norte-americano 
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Nixon, no ano de 1969. Este relatório tinha como objetivo quantificar indicadores sobre o 

estado social da nação no qual espelhariam o bem-estar social da comunidade norte 

americana: 

 

A situação evidenciava o fato, hoje amplamente assumido, de que o progresso 

econômico, por ele mesmo, não é capaz de gerar o que era então chamado bem-estar 

social. Tornava-se necessário enfocar novos ângulos e buscar novos indicadores – 

indicadores sociais – para revelar aspectos que não podiam ser captados pela 

abordagem estritamente econômica dominante na concepção de desenvolvimento 

vigente (NAHAS, 2002, p. 02). 
 

Conforme Seidl e Zannon (2004, p. 581), em meados da década de 70, seu conceito 

ainda era indefinido, Campbell tentou explicar as dificuldades que cercavam a conceituação 

do termo qualidade de vida dizendo que: “qualidade de vida é uma vaga e etérea entidade, 

algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe claramente o que é”. Até o período 

de 1995, somente a literatura na área da saúde abordava esse tema, por isso “na maioria dos 

artigos e trabalhos envolvidos havia falta de clareza e de consistência quanto ao significado o 

termo e à mensuração da QV”. 

 Existem diferentes definições de qualidade de vida, o que coloca em evidência que seu 

conceito, além de ser amplo, “é uma medida que varia conforme o tempo” (CENTRO DE 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL GAIA, 2007, p. 12) como pode ser observado nos 

seguintes conceitos: 

 “Qualidade de Vida é o grau de satisfação ou insatisfação, sentido pela pessoa, com 

vários aspectos de sua vida” (ABRAMS, 1973). 

 “Qualidade de Vida é a extensão em que prazer e satisfação caracterizam a existência 

humana” (ANDREWS, 1974). 

 “Qualidade de vida é a qualidade das nossas vidas em cada ponto do tempo entre o 

nascimento e a morte” (TORRANCE, 1987). 

 “Qualidade de vida é a resposta emocional do indivíduo à situação, de acordo com um 

determinado padrão ético sobre como viver a boa vida” (BJORK e ROOS, 1994). 

 Conforme o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2003, 

p. 02), a expressão “qualidade de vida” foi popularizada e faz parte, hoje, do imaginário 

pessoal e social como um bem a ser alcançado. Cada indivíduo tem o seu conceito de 

qualidade de vida. 

 Souza A. (1984, p. 15) comenta que o conceito de qualidade de vida abrange tanto a 

distribuição dos bens de cidadania – bens e direitos que uma sociedade, em dado momento, 
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julga serem essenciais – quanto a de uma série de bens coletivos de natureza menos tangível e 

nem por isso menos reais em suas repercussões sobre o bem-estar social. 

A avaliação da qualidade de vida pode ser dividida de duas formas, a primeira de 

forma mais subjetiva, que analisa as necessidades através do grau de satisfação do que se 

deseja, considerando graus de prazer e felicidade. A segunda forma considera-se os recursos 

disponíveis de um grupo através de dados mensuráveis, por exemplo: condições de saúde, 

grau de instrução e condições ambientais, analisando quais as condições de uma dada 

população/pessoa. 

A representação de Martins M. (2011, p. 22) na Tabela 3.1 torna mais compreensível a 

divisão dos estudos voltados a qualidade de vida e a possibilidade de mensuração através de 

indicadores. 

 

Tabela 3.1: Categorias de bem-estar individual 

Condições de 

vida objetivas 

Bem-estar subjetivo 

Bom Mal 

Boas Bem-estar Dissonância 

Más Adaptação Privação 

Fonte: MARTINS M. (2001, p. 22). 

 

As condições de vida objetiva podem ser mensuradas e diagnosticadas pois 

representam “o simples fato de possuir ou não uma condição” e se ela existir, pode ser 

considerada como uma boa condição (quando essa necessidade é atendida) ou uma má 

condição (quando a necessidade não é atendida). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), aponta que o 

desenvolvimento humano é definido como um processo abrangente de expressão do exercício 

do direito de escolhas individuais em diferentes áreas: econômica, política, social ou cultural. 

Algumas destas escolhas são básicas para a vida humana. As opções por uma vida longa e 

saudável, ou por adquirir conhecimento, ou por um padrão de vida decente. Isso não significa 

que outras escolhas, como aqueles referentes à participação política, à diversidade cultural, 

aos direitos humanos e à liberdade individual não sejam igualmente importantes. Entretanto, 

algumas escolhas humanas são consideradas básicas porque a medida que são alcançadas, 

abrem caminho para as demais (PNUD, 1998). 

Como necessidades básicas de qualidade de vida, pode-se enumerar diversos fatores: 

acesso a água potável, saneamento básico, educação, saúde, habitação, trabalho, lazer, noções 

relativas a conforto e realização individual e coletiva (NAHAS, 2002, p.157). 
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A comparação de índices estabelecidos por órgãos institucionais pode nos informar 

“qual é o padrão social” que a população vive, assim como quais as necessidades para 

melhorias e em que setores as organizações públicas devem atuar.  

O fator principal da análise da qualidade de vida, não está somente na distribuição e 

quantidade dos indicadores adotados e sim na metodologia de interpretação desses dados. A 

coesão desses dados e o seu processamento de entendimento irão indicar a realidade avaliada. 

Conforme NAHAS (2002), a mensuração da qualidade de vida requer a inclusão de três 

elementos fundamentais: 

 - o dimensionamento da equidade no acesso da população aos bens e recursos urbanos, 

abordando este acesso tanto pelo seu aspecto espacial (acesso espacial) quanto pelo social 

(acesso social); 

 - a avaliação da qualidade ambiental, a partir de aspectos sócio-ambientais e aspectos 

ambientais “stricto-senso”, relacionados ao meio urbano; 

 - a produção de elementos para a discussão da sustentabilidade do desenvolvimento 

urbano; 

Para uma melhor compreensão dos indicadores que apresentem resultados sobre uma 

análise urbana deve-se unir os dois conceitos abordados, qualidade de vida urbana e qualidade 

ambiental, conforme indica os autores abaixo nas citações, um conceito está interligado ao 

outro, e vice-versa: 

“Considera-se de maneira geral, que a qualidade do meio ambiente constitui fator 

determinante para o alcance de uma melhor qualidade de vida” (GOMES; SOARES, 2004, p. 

23). 

 

A qualidade ambiental está intimamente ligada à qualidade de vida, pois vida e meio 

ambiente são inseparáveis, o que não significa que o meio ambiente determina as 

várias formas e atividades de vida ou que a vida determina o meio ambiente. Na 

verdade, o que há é uma interação e um equilíbrio entre ambos que variam de escala, 

tempo e lugar (MACHADO L., 1997, p. 16).  
 

 A qualidade de vida urbana se consolida entre a união da qualidade de vida e a 

qualidade ambiental, através dos dois indicadores e a sua mensuração entre um e outro. 

Conforme a relação esplanada por NAHAS (2002, p. 33) onde a autora afirma que quando se 

trata de mensurar qualidade ambiental enquanto conceituação ampla, a qualidade de vida 

urbana torna-se elemento desta qualidade ambiental. Entretanto, quando se trata da 

formulação de indicadores para instrumentalizar o planejamento urbano – particularmente no 
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nível municipal – “a qualidade ambiental no sentido estrito, se torna um dos elementos no 

dimensionamento da qualidade de vida urbana”.  

 

Outro aspecto importante a destacar é o processo de inovações na construção de 

indicadores, que revela a necessidade cada vez mais presente de se trabalhar não 

somente com índices globais, mas também denota a possibilidade de se trabalhar 

com unidades menores sem perder a dimensão mais abrangente, tanto do ponto de 

vista nacional como internacional. Conhecer as particularidades internas de cada 

pais e/ou de suas unidades federativas parece apresentar-se como um desafio atual 

visando avaliarmos as reais condições de vida das populações em questão (KOGA, 

2003, p.102). 

 

A análise dos indicadores que refletem a qualidade de vida pode gerar subsídios para o 

planejamento urbano nas cidades, além de fomentar dados que reflitam a própria avaliação da 

cidade. 

Os dados representam também importantes alternativas para a gestão urbana e 

políticas públicas, fatores como a comparação dos impactos das medidas aplicadas e a 

eficiência da gestão podem contribuir para melhores soluções ao desenvolvimento da cidade e 

bem-estar da população em geral. 

 

3.2.2 Indicadores de qualidade de vida 

 

 Várias metodologias têm sido propostas para a avaliação da qualidade de vida urbana, 

como MARQUES (2008), MARTINS M. (2011) e NAHAS (2002), utilizando dados 

estatísticos, pesquisa qualitativa e quantitativa por amostragem da população, imagens aéreas 

e fotografias, medições de dados ambientais e de tráfego. 

 Conforme definição do IBGE (2004) indicadores são ferramentas constituídas por uma 

ou mais variáveis que, associadas através de diversas formas revelam significados mais 

amplos sobre os fenômenos a que se referem. Cumprem muitas funções e se reportam a 

fenômenos de curto, médio e longo prazos. Viabilizam o acesso à informação ja disponível 

sobre temas relevantes para o desenvolvimento, assim como apontam a necessidade de 

geração de novas informações. Servem para identificar variações, comportamentos, processos, 

tendências, estabelecer comparações entre regiões, indicar necessidade e prioridades para a 

formulação, monitoramento e avaliação de políticas, e por sua capacidade de síntese, são 

capazes de facilitar o entendimento sobre o tema.  

 A análise da autora Martins M. (2011, p. 68) sobre os indicadores descreve que sua 

função para diferentes propósitos é fornecer um retrato das melhores condições de vida locais, 
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facilitar a comparação entre diferentes áreas, fornecer informação para o esclarecimento e o 

debate público, apoiar a concepção de estratégias de intervenção e a aferição de recursos, 

avaliar estratégias ou projetos de intervenção, rever e estabelecer objetivos e prioridades e 

monitorar as mudanças e medir o progresso. 

 A partir da década de 50, o principal indicador social utilizado era o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que trata da soma de todos os bens dividido pela quantidade de 

habitantes de um país. Esse indicador considera que “quanto maior o PIB per capita de um 

país, mais rico e desenvolvido ele é e mais seus cidadãos se beneficiam” (IBGE, 2011, p.10). 

A utilização do PIB per capita como indicador está ligada ao fato deste dado estar 

disponível em quase todos os países – passível de comparação e elaboração de um “ranking” 

de desenvolvimento econômico, mas conforme ressalta Ribeiro R. (2008, p.38) esse indicador 

está ligado a renda e no qual mascara as desigualdades sociais, principalmente aos aspectos 

ligados a pobreza. 

 Em meados da década de 90, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) criou, como indicador social, o Índice de desenvolvimento Humano (IDH) com o 

objetivo de ser uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano – além de suprir as 

deficiências identificadas na avaliação do PIB.  

 Conforme o PNUD, atualmente “o IDH é composto por três indicadores, que 

representam a oportunidade de uma sociedade de ter vida longa e saudável, acesso a 

conhecimento, e de ter comando sobre recursos de forma a garantir um padrão de vida digno” 

(Atlas do Brasil, 2013, p. 24). As três dimensões adotadas para a medição do IDH são a 

longevidade (medida pela expectativa de vida ao nascer), a educação (mensuradas pela taxa 

de analfabetismo de adultos e a taxa combinada de matrículas nos níveis primários, 

secundários e superior) e a renda (medida pelo PIB real per capita ajustado). 

 O PNUD avalia também o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

com metodologia similar ao IDH, possui como indicadores a esperança de vida ao nascer, a 

taxa de analfabetismo, o número médio dos alunos de estudo e a renda familiar. 

 Esse índice é utilizado pelo governo federal através do Ministério das Cidades como 

ferramenta de planejamento. Seu objetivo é apresentar o nível de acesso espacial aos bens 

sociais importantes para a qualidade de vida urbana, como saúde, saneamento, moradia, lazer, 

contribuindo como ferramenta para melhor planejamento urbano. 

 “O IDHM é acompanhado por mais de 200 indicadores socioeconômicos que dão 

suporte à sua análise e ampliam a compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao 

desenvolvimento municipal” (Atlas do Brasil, 2013, p.27). 
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Devido a esses fatores pode-se observar na Tabela 3.2 a diversidade dos indicadores 

que podem ser atribuídos como índices de qualidade de vida, constituídos por 17 categorias 

num total de 58 itens para os quatro aspectos principais. 

 

Tabela 3.2: Componentes da Qualidade de Vida Urbana 

ESPACIAIS BIOLÓGICOS SOCIAIS ECONÔMICOS 

BEM-ESTAR 

Vegetação, espaços 

abertos, tranquilidade 

 

ACESSIBILIDADE 

Sistema viário, transporte 

 

DESENHO URBANO 

Elementos visuais, 

monotonia, desordem, 

informação 

 

REFERÊNCIAS 

Orientação, história, 

marcos 

 

USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

Densidades, conflitos de 

usos, facilidades, 

permeabilidade, 

segregação 

SAÚDE FÍSICA 

Saneamento, insolação, 

níveis de ruído, qualidade 

do ar 

 

SAUDE MENTAL 

Estresse, 

congestionamento, filas, 

solidão, reclamações 

 

SEGURANÇA 

Trânsito, edificações, 

marginalidade 

ORGANIZAÇÃO 

Comunitária, de classe, 

associações 

 

REALIZAÇÃO 

PESSOAL 

Amizade, afeto, 

reconhecimento 

 

CONTATOS 

Encontros, privacidade, 

solidariedade 

 

ATIVIDADES DE 

LAZER 

Recreação, cultura, 

compras 

 

REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Mobilidade, 

oportunidades 

 

ACESSO E OPÇÕES 

Moradia, trabalho, 

serviços urbanos, serviços 

sociais, transporte 

OPORTUNIDADES 

Emprego, trabalho, 

negócios 

 

PRODUTIVIDADE 

Economia e 

deseconomias de 

aglomeração, trânsito, 

custo de vida, 

competição, 

complementaridade 

 

DIVERSIDADE 

Escolhas 

 

Fonte: RIBEIRO H.; VARGAS (2001, p. 18). 

 

 No Brasil existem índices de avaliação da qualidade de vida que avaliam a qualidade 

de vida urbana, dentre eles destacam-se o índice de qualidade de vida (IQV), índice de 

exclusão social (IEx), índice de qualidade de vida urbana (IQVU) e o índice de 

vulnerabilidade social (IVS). 

 No município de Curitiba-PR desde o ano de 1987, é desenvolvido o índice da 

qualidade de vida (IQV) pelo Instituto de pesquisa e planejamento urbano de Curitiba 

(IPPUC) através do método genebrino ou distancial.  

 Conforme o IPPUC (1996), o IQV é composto por indicadores georreferenciados nos 

75 (setenta e cinco) bairros da cidade, buscando expressar o acesso da população a certos 

grupos de necessidades sociais: habitação, saúde, educação e transporte. 
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 O cálculo desses índices estabeleceu uma hierarquia entre os bairros da cidade, 

recebendo a maior nota do índice os bairros que possuem um melhor acesso a essas 

necessidades estabelecidas. Da mesma forma, com este ranking também é possível identificar 

os níveis de carência ou de satisfação das necessidades sociais na cidade: 

 

A escala de graduação utilizada pelo Mapa de Curitiba foi definida em quatro níveis 

de carência, sendo 4 o melhor nível e 1 o pior nível. Também foi realizada uma 

análise comparativa da desigualdade para cada indicador, considerando-se os três 

valores maiores e os três menores, que representam os extremos de bairros nas 

piores e melhores posições, relativamente ao conjunto dos bairros do município 

(IPARDES, 1997, p.45). 

 
 

 Conforme o IPPUC (2003), o índice de qualidade de vida de Curitiba tem por objetivo 

consolidar um processo de monitoramento da condição de viver bem social no município com 

ênfase em seis pontos: 

 - comparação entre os indicadores encontrados na cidade e em cada bairro com as 

melhores e piores situações encontradas, seja dentro da própria cidade, seja em outras cidades, 

regiões ou países; 

 - avaliação contínua da qualidade de vida do município como um todo e das diferentes 

micro-áreas (bairros), de maneira a observar sua evolução; 

 - caracterização dos diferenciais intra-urbanos da cidade, estabelecendo-se índices de 

condições de vida para cada micro-área, permitindo comparação entre eles; 

 - disseminação das informações analíticas dos resultados globais ou locais nas áreas 

específicas para que sejam estimulados processos de transformações das diferentes realidades 

locais; 

 - indicação das áreas que necessitam maior intervenção do Poder Público com o 

objetivo de reduzir desigualdades; 

 - oferecer subsídios ao planejamento urbano e à criação de políticas específicas para o 

município, auxiliando na priorização das ações e na tomada de decisões gerenciais, 

informando, inclusive sua localização geográfica. 

 

Da perspectiva do município, esta sistematização das diferenças entre bairros 

possibilita o estabelecimento de critérios e justificativas técnicas para a definição de 

prioridades setoriais e espaciais de ação. Assim, constitui um recurso importante 

para apoiar a transparência da gestão pública (IPARDES, 1997, p. 5). 

 

 Quanto ao índice proposto na cidade de São Paulo-SP, “os levantamentos de dados 

georreferenciados em 96 (noventa e seis) distritos administrativos, levaram a formulação do 
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índice de exclusão social (IEx), que visa dimensionar o quanto a população se encontra 

excluída do acesso à quatro variáveis: autonomia, desenvolvimento humano, qualidade de 

vida e equidade (SPOSATI, 2000, p. 07).  

 O autor ainda ressalta que o resultado desta pesquisa é o mapa de exclusão/inclusão 

social, que se trata de “uma construção metodológica que produz a análise multidimensional 

de dados censitários e constrói uma medida territorial do grau de presença da 

exclusão/inclusão social nos lugares da cidade” (SPOSATI, 2000, p. 07). 

  

O significado da exclusão social no Mapa de Exclusão/Inclusão Social de São Paulo 

é entendido na perspectiva da privação coletiva e não somente pessoal, um processo 

múltiplo que se explica por várias situações de privação de autonomia, do 

desenvolvimento humano, da qualidade de vida e da equidade. A afirmação da 

inclusão social através dessas quatro utopias traz um diferencial na concepção do 

Mapa de Exclusão/Inclusão de São Paulo, preocupado em discutir não somente o 

processo de exclusão social que se dá na cidade, mas também qual o desejo de 

cidade que se processa em sua publicação (KOGA, 2003, p. 127). 
 

 Segundo o programa, “o mapa permite conhecer o lugar dos dados – sua posição 

geográfica no território de uma cidade – como elemento para a análise geo-quantitativa da 

dinâmica social e da qualidade ambiental” (KOGA, 2003, p. 127). 

 Também procura construir novas relações entre os dados de uma cidade de modo a 

permitir um novo olhar das condições de vida das regiões intra-urbanas. 

 No município de Belo Horizonte-MG o sistema de dimensionamento da qualidade de 

vida urbana é composto por dois índices: índice de qualidade de vida urbana (IQVU) e índice 

de vulnerabilidade social (IVS). Esses índices são aplicados em 81 (oitenta e uma) unidades 

de planejamento georreferenciadas no município. 

 O IQVU foi estabelecido em 1996 e de acordo com seu objetivo permite identificar as 

unidades de planejamento (UP) onde há menor oferta e acessibilidade (espacial) a serviços – e 

que, portanto, devem ter prioridade na distribuição dos recursos disponíveis – bem como os 

setores de serviços a serem priorizados para elevar o valor do IQVU no lugar (PHB, 1996). 

 

O IQVU de Belo Horizonte vai tratar do tema da qualidade de vida, com 

preocupação especial com as áreas chamadas de marginalizadas, considerando-se a 

oferta de serviços urbanos essenciais existentes no local e o acesso dos moradores a 

serviços oferecidos em locais mais ou menos distantes, utilizando-se transporte 

coletivo. Tal Índice “representa numericamente qualidade de vida que determina 

região – bairro ou conjunto de bairros oferecendo aos seus moradores e de outras 

regiões, que ali buscam serviços” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 

HORIZONTE, 2000, p. 03). 

 



62 
 

 A autora Nahas (2002, p.139) aborda que a ideia básica do IQVU realizada em Belo 

Horizonte foi “mensurar a qualidade da vida urbana, num dos seus aspectos essenciais: a 

oferta de equipamentos, bens e serviços urbanos à população, de forma a propiciar-lhe 

satisfação de suas necessidades básicas”. Também afirma que a existência de um recurso num 

determinado lugar não significa, necessariamente, acesso direto a ele. Da mesma forma, sua 

inexistência num local não pressupõe ausência da oferta deste, porque pode existir um local 

próximo possível de ser acessado pela população.   

 Diante do exposto, o índice proporciona uma medida de acessibilidade dos moradores 

aos serviços, quanto maior esse acesso maior o valor final estipulado ao serviço. Esse 

balizamento é realizado através de uma distância razoável do serviço ao morador em análise, 

além da disponibilização a toda a população. 

 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) surge como 

um importante instrumento para monitorar as ações públicas. Assim, se ele tiver 

atualizações periódicas, permitirá o acompanhamento e avaliação da evolução da 

expansão urbana. Conforme seus idealizadores, esse índice pode fornecer 

informações para orientar uma distribuição mais justa e eficiente dos recursos 

públicos (KOGA, 2003, p.130). 
 

 Outro indicador social realizado em Belo Horizonte é o índice de vulnerabilidade 

social (IVS), criado em 1999, e produz o mapa da exclusão social da cidade. Conforme Nahas 

(2002, p.157) este índice é composto por 11 (onze) indicadores georreferenciados nas 81 

(oitenta e uma) unidades de planejamento. Para elaboração desse índice considera-se que o 

conceito de exclusão não é apenas a falta de acesso a bens e serviços que atendam às 

necessidades básicas, mas também a ausência de acesso a segurança, justiça, cidadania e 

representação política. 

 

O mapa de exclusão de Belo Horizonte se funda no conceito de exclusão social, 

entendido como o processo mais ampliado do que o termo pobreza possa sugerir. ... 

esse mapa trabalha com o princípio de que exclusão é o processo que impossibilita 

parte da população de partilhar dos bens e recursos oferecidos pela sociedade, 

conduzindo a privação, ao abandono e à expulsão desta população dos espaços 

sociais (KOGA, 2003, p. 130). 
 

 Conforme Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2000), o IVS é baseado no estudo 

da população do lugar, buscando quantificar seu acesso a cinco dimensões de cidadania: 

- dimensão Ambiental (compostas pelas variáveis: acesso à habitação e à infraestrutura 

básica);  

- dimensão Cultural (acesso a escolaridade);  
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- dimensão Econômica (acesso à renda e ao trabalho);  

- dimensão Jurídica (acesso a assistência jurídica); 

- dimensão Segurança de sobrevivência (acesso aos serviços de saúde, garantia de 

segurança alimentar e a previdência social);  

Esses indicadores são provenientes de instituições ligadas à gestão pública e visam 

auxiliar no planejamento da cidade. Muitos outros índices são utilizados para a avaliação da 

qualidade de vida nas cidades brasileiras, mas em sua grande maioria são resultado de 

pesquisas e estudos de instituições educacionais. 

Para a avaliação da qualidade ambiental, não existem índices a nível de comparação 

entre diferentes regiões, basicamente os estudos mensuram áreas verdes de um determinado 

local, sem quantificação e distinção entre jardins, praças, parques, áreas de preservação 

permanentes e/ou arborização nas vias. 

Um indicador para avaliação da qualidade ambiental utilizado em estudos nas cidades 

brasileiras é o IAV (índice de área verde), no qual considera “somente as áreas verdes 

públicas localizadas na zona urbana e ligadas ao uso direto da população residente nessa área” 

(HARDER, 2006, p. 278). Consideram-se como área verde as praças, os parques e os espaços 

cujo acesso a população são livres. 

Conforme Duarte e Ziantonio Filho (2010, p. 01), vale salientar que, dever-se-ia 

trabalhar com um primeiro valor que é em função da quantidade total das áreas existentes e 

um segundo, recalculado, que expresse quantas dessas áreas estão sendo realmente utilizadas, 

após uma avaliação do seu estado de uso e conservação.  

Nucci (1996) mapeou as manchas verdes 7, obteve o valor em metro quadrados e 

depois dividiu pela população residente naquele bairro, chegando a um índice que ele 

denominou índice de verde por habitante. Neste caso ele considerou todo o verde existente no 

bairro, independentemente de ser área pública ou particular e não se preocupando, neste caso, 

com o acesso da população a essas áreas. Em seguida o autor diferenciou as áreas verdes 

públicas das particulares e obteve também o índice de áreas verdes. 

Outro indicador de qualidade ambiental em áreas urbanas é o ICV (Índice de 

Cobertura Vegetal) no qual representa o mapeamento e somatório de toda a cobertura vegetal 

da área estudada. Geralmente esse índice é realizado em bairros, para que se possa ter a 

                                                           

7   Entende-se por manchas verdes as regiões de vegetação de uma área analisada no qual são 

destacadas e mensuradas através de software específico. 
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relação da área verde por habitante e posteriormente possibilitar a comparação entre bairros 

em um município.  

Outra forma de avaliar a qualidade de vida, geralmente utilizada em escalas menores, 

para cidades e regiões metropolitanas é através do Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Através de dados fornecidos o sistema possibilita a criação de mapas temáticos capazes de 

demonstrar de forma simples e clara os índices estabelecidos. 

Esses indicativos expressam somente o quantitativo de área verde existentes nos locais 

avaliados, não expressam qualquer informação sobre a qualidade ou preservação dos quais se 

encontram. Diante de uma análise municipal ele pode ser utilizado como meio de comparação 

entre os bairros e formar um “ranking” para verificação de quais indicadores deve haver 

intervenção através de medidas corretivas, ou seja, indicar quais são os bairros que precisam 

de uma intervenção urbana. 

 A avaliação da qualidade de vida de um local depende de quais dados estão 

disponíveis que possam servir de subsídios para formar um indicador e que tenha realmente 

alguma representatividade do objeto de estudo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo é dedicado a descrição da metodologia utilizada para a análise da 

qualidade de vida de Francisco Beltrão. A definição dos parâmetros de análise do estudo de 

caso se deu a partir da disponibilidade das informações e a base de dados foi selecionada com 

a finalidade de se obter um resultado compatível com a realidade do município.  

Além disso, buscou-se uma metodologia de fácil interpretação e possível de 

aplicação, principalmente pelas instituições públicas e gestoras de cidades.  

A primeira etapa deste trabalho foi realizar a revisão bibliográfica, primeiramente de 

forma mais abrangente a fim de definir diretrizes e delimitação do objeto de estudo. A 

segunda parte da pesquisa apresenta os assuntos de planejamento urbano e índices que foram 

considerados na mensuração da qualidade de vida da população – esses dados formam as 

condicionantes para a pesquisa referencial deste estudo. 

 A revisão bibliográfica buscou analisar fatos e informações pertinentes ao estudo de 

caso. Assim foi possível compreender vários acontecimentos que podem servir de exemplos 

para investigação e aplicação.  

 Outras pesquisas foram realizadas a fim de obter dados referente ao objeto de estudo, 

principalmente através das fontes institucionais e meios de comunicação, além de visitas in 

loco. Essas pesquisas formaram a base de dados para aplicação e criação dos planos de 

informações através do Sistema de Informação Geográfica (SIG), no qual foi possível a 

elaboração dos mapas temáticos referente ao município de Francisco Beltrão. A Figura 4.1 

apresenta uma síntese das etapas metodológicas adotada nesse estudo. 

 

4.1 BASE DE DADOS  

 

 Para a composição dos dados foram coletadas informações cartográficas, dados dos 

setores censitários, pesquisa em fontes institucionais e levantamento através da pesquisa de 

campo. 

A principal fonte de referência partiu das informações disponíveis principalmente do 

IBGE e dos órgãos públicos atuantes no município. As visitas in loco também foram 

importantes fontes de mensuração, principalmente na classificação dos espaços públicos, 

como as praças, parques e áreas verdes. 
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Figura 4.1: Síntese das etapas metodológicas aplicadas neste estudo 
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4.1.1 Dados do IBGE e setores censitários 

 

Com relação as referências obtidas do IBGE, foram utilizados os dados agregados por 

setores censitários e o respectivo mapa. O IBGE possui como fonte mais atualizada os dados 

gerados do Censo 2010.  

O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, 

formada por área contínua em um único quadro urbano ou rural, com dimensão de número de 

domicílios que permitam o levantamento por um recenseador (IBGE, 2016).  

O IBGE disponibiliza os dados através de códigos divididos na seguinte forma: 

UFMMMMMDDSDSSSS, onde: UF – Unidade da Federação; MMMMM – Município; DD – 

Distrito; SD – Subdistrito; e SSSS – Setor. O município de Francisco Beltrão é cadastrado 

pelo número 33.0243.05.01.002, conforme os seguintes dados da Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Dados Censitários cadastrados pelo Censo 2010 

para o município de Francisco Beltrão-PR 

Registro Informação 

33 PR 

0243 Município de Francisco Beltrão 

05 Distrito de Francisco Beltrão 

01 Subdistrito de Francisco Beltrão 

002 Setor Censitário 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Os setores censitários não representam necessariamente os bairros do município, são 

considerados como a menor unidade territorial das operações censitárias. Os setores são 

definidos de acordo com o número de domicílios. Na área urbana compreendem de 250 a 350 

unidades domiciliares, já na área rural, na maioria compostos por 150 a 250 unidades 

domiciliares. No censo de 2010, o município de Francisco Beltrão teve 132 setores 

censitários, destes 110 unidades compreendem a área urbana e 22 unidades, a área rural. 

 O mapa que representa os setores censitários está condicionado pelo adensamento 

populacional, assim as áreas com maior adensamento possuem uma extensão territorial 

menor, geralmente encontrada na área central da cidade. Nas regiões periféricas encontra-se 

as áreas com maior extensão territorial, porém com menor adensamento populacional. Pode-

se observar o mapa dos setores censitários da cidade de Francisco Beltrão na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Setor Censitário na cidade de Francisco Beltrão – PR 

Fonte: Censo 2010 - IBGE. 

 

Os setores censitários do município de Francisco Beltrão apresentaram uma área 

média de 0,29km², com uma população de 858,10  pessoas e o número médio de domicílios é 

de 22,7 unidades por setor censitário. 

No arquivo de dados do IBGE, denominado como Agregados por Setores Censitários 

são disponibilizados seis níveis de informações, que compuseram a base de dados para o 

estudo de caso, como pode ser observado na Tabela 4.2. 

As planilhas em formato .xls foram convertidas para o padrão dBASE (.dbf) - formato 

compatível para a utilização do software Arcgis. Para esse estudo, foram selecionados 

somente as variáveis dos indicadores para análise da qualidade ambiental, renda e educação. 
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Tabela 4.2: Agregados por Setores Censitários 

Dados Descrição 

Básico Planilha com os códigos e nomes das subdivisões geográficas e a 

informação básica do cadastro de áreas (totais, médias e variâncias); 

Domicílio Planilha com as informações sobre características dos domicílios; 

Morador Planilha com as informações sobre os moradores por sexo, idade e 

característica dos domicílios; 

Responsável Planilhas com informações sobre os responsáveis por domicílio 

particulares permanentes por sexo, idade, alfabetização, anos de estudo e 

rendimento; 

Pessoa Planilhas que fornecem as informações sobre a população residente por 

sexo, idade e relação com o responsável pelo domicílio; 

Instrução Planilhas que fornecem informações sobre a alfabetização da população 

por sexo, idade, relação com o responsável e instrução do responsável e 

do seu cônjuge. 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 

4.2 PLANO DE INFORMAÇÕES 

 

O software utilizado para o processamento digital foi o ArcGIS 9.3, desenvolvido pela 

empresa americana Environmental Systes Research Institute (ESRI). O sistema é utilizado 

para criação e utilização de mapas, compilação de dados geográficos, análise de informações 

mapeadas e gestão de informações geográficas em bancos de dados. 

Para a base de dados foram selecionadas imagens do Satélite do Programa Land 

Remote Sensing Satellite 8 (Landsat) desenvolvido pela National Aeronautics an Space 

Administration (NASA). As características do Satélite do Programa Landsat 8 estão descritas 

na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Características do Satélite do Programa Landsat 8 

Sistema Operação Sensores Projeção das Imagens Resolução espacial Revisita 

(dias) 

Landsat 8 Fev/2013 a 

atual 

OLI e 

TIRS 

Projeção UTM, Datum 

WGS 1984  

30 metros (Bandas 1 a 

7 e 9) e 15 metros 

(Banda 8) 

16 dias 

Fonte: INPE (2015). 

 

As imagens são disponibilizadas através de 11 Bandas de resolução espectral, que 

possibilitam composições conforme a necessidade dos alvos de imagens. Para a realização da 

pesquisa, foram realizadas imagens orbitais captadas na data de 15/06/2015. 

Além destas imagens, foram utilizados arquivos vetoriais dos limites das unidades da 

federação para elaboração do mapa de localização da área de estudo. 

 O primeiro procedimento foi o registro dos arquivos matriciais (cartas) 

disponibilizadas pelo IBGE do município de Francisco Beltrão (referência SE-22-Z-C-VI-3) 
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na projeção UTM WGS84, Zona 22 Sul e depois georrefenciados. Esse procedimento permite 

referenciar a base de dados conforme as suas coordenadas geográficas. 

 Quanto a metodologia utilizada para extração das informações e composição das 

imagens, foi utilizado processos conforme NOVO (2010), Manual Técnico de Uso da Terra 

(IBGE – 2013) e DRUCK (2004). 

 Também foi realizado a correção atmosférica de todas as bandas referente a imagem 

selecionada do Satélite Landsat 8 e o realce. A correção atmosférica tem a função de tirar o 

efeito de dispersão da energia eletromagnética nas partículas de água suspensas na atmosfera, 

fazendo com que alvos invariáveis temporalmente sejam interpretados. O realce tem como 

objetivo melhorar a qualidade visual das imagens. 

 Após a etapa da correção atmosférica, as imagens foram processadas para a 

composição RGB (4R, 3G e 2B) para visualização da cor natural e para obter os índices de 

cobertura vegetal utilizando as bandas 4R e 5NIR. Após esse procedimento as imagens 

geradas foram recortadas conforme os limites da malha urbana.  

 

4.3 ELABORAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS 

 

 Os mapas elaborados através da análise espacial constituem uma representação gráfica 

a partir das imagens geradas pelo geoprocessamento, análise da imagem RGB e Google Earth 

e a seleção de áreas com a determinação de polígonos que demonstram as regiões de interesse 

da pesquisa. 

 O procedimento metodológico para a avaliação da qualidade de vida urbana, 

constituem-se na escolha dos indicadores básicos com relação a população, esses indicadores 

são utilizados para o cálculo de índices possíveis entre si de mensuração. Esses índices são 

repassados para o software, classificados conforme sua amplitude e gerados os mapas 

temáticos.  

A metodologia para determinação dos indicadores e mensuração dos índices se baseou 

na dissertação de Morato (2004) e em outros trabalhos acadêmicos relacionados com o tema, 

como as teses de Marques (2008) e Martins M. (2011). A Figura 4.3 apresenta uma síntese 

das etapas metodológicas adotada nesse estudo. 
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Figura 4.3: Estrutura, fonte de dados e indicadores para o Índice da Qualidade de Vida Urbana 

 

 

4.3.1 Mensuração dos dados 

 

A avaliação da qualidade de vida urbana, para este estudo, é entendida como um grau 

de satisfação das necessidades básicas para a vida humana, assim a abordagem está 

direcionada para a avaliação da qualidade ambiental, o nível socioeconômico e a educação. 

Essas diretrizes foram baseadas na disponibilidade de dados censitários fornecidos pelo IBGE 

e seguem os padrões utilizados pelo IDHM. 

 A qualidade ambiental está relacionada com a saúde da população, compreendendo 

indicadores que mensuram o abastecimento da rede de água, existência de tratamento de 

esgoto, coleta de lixo e disposição da vegetação de cada área analisada. 

 Quanto a avaliação dos dados relacionados ao nível socioeconômico foram 

selecionados indicadores que representam condições necessárias para a vida sob o aspecto 
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material, denominado como renda familiar per capita e condições de uma residência de 

padrão adequado, considerado o número de pessoas por banheiro em uma residência. 

 Na questão educação, foram determinados indicadores ligados ao acesso a 

informações e a formação escolar da população. Os indicadores escolhidos foram analfabetos 

com 5 anos ou mais, analfabetos responsáveis por domicílios, média dos anos de estudo dos 

responsáveis pelos domicílios, responsáveis pelos domicílios com menos de 4 anos de estudo 

e responsáveis pelos domicílios que frequentam o ensino superior. 

Foi necessário calcular índices para todos os indicadores, a fim de torná-los 

comparáveis e mensuráveis, definido conforme os critérios adotados pelo PNUD (1998), para 

o cálculo do IDH, adotando valores que variam de 0 a 1: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖𝑗 =
(𝑣𝑖𝑗− 𝑣𝑖.𝑚𝑖𝑛)

(𝑣𝑖.𝑚á𝑥− 𝑣𝑖.𝑚𝑖𝑛)
   (01) 

 

 Onde: 

 Vij = valor do indicador i no setor censitário j 

 Vi.min = valor mínimo do indicador i entre todos os setores censitários 

 Vi.max = valor máximo do indicador i entre todos os setores censitários 

 Cada valor do indicador por setor censitário considera-se Vij, os outros dados são 

referentes ao maior valor (Vi.max) e ao menor valor (Vi.min) entre todos os setores censitários 

analisados. Para cada indicador foi determinado um índice, afim de que expressem as 

situações consideradas adequadas para a qualidade de vida urbana. 

  

4.3.2 Qualidade ambiental urbana 

 

 Para constituir o indicador foi utilizado a relação entre o número de domicílios 

particulares permanentes que estão ligados à rede geral de abastecimento de água e o número 

total de domicílios particulares permanentes, conforme as variáveis disponíveis pelo IBGE e 

apresentadas na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração do indicador de abastecimento de água 

Indicador Arquivo da Base de 

Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Abastecimento de água 

(AA) – rede geral (%)  

Domicílio V0003 – Domicílios particulares permanentes; 

V0018 – Domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água da rede geral;  

 

Indicador = 
𝑉0018

𝑉0003
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 Para a avaliação das condições de esgotamento sanitário na área urbana de Francisco 

Beltrão foram consideradas as variáveis de domicílios com esgotamento sanitário por rede 

coletora e por fossa séptica.  

A consideração da variável “domicílios com esgotamento por fossa rudimentar” foi 

incluída por ainda representar 12% da destinação do esgoto na área urbana e que, embora não 

seja o ideal é considerado adequado para a saúde humana e o meio ambiente. É o 

procedimento mais indicado quando existe a carência de acesso a rede de esgoto.  

A expressão aplicada ao indicador de tratamento de esgoto, se refere a condição em 

que o esgoto é destinado de forma a ocasionar um mínimo de saneamento à população, e não 

significa que o mesmo seja realizado da forma mais indicada pelos agentes de saneamento 

básico e saúde. Podem-se observar suas variáveis na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração do indicador de Tratamento de esgoto 

Indicador Arquivo da Base 

de Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Condições de 

esgotamento sanitário 

(CES) - rede geral ou 

Fossa Séptica (%)  

Domicílio V0003 – Domicílios particulares permanentes; 

V0030 – Domicílios particulares permanentes com 

banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via rede 

geral de esgoto ou pluvial; 

V0031 -  Domicílios particulares permanentes com 

banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa 

séptica; 

V0032 -  Domicílios particulares permanentes com 

banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa 

séptica rudimentar; 

 

 

Indicador = 
(𝑉0030+𝑉0031+𝑉0032)

𝑉0003
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Para a geração do indicador de coleta de resíduo sólido, foi realizada a relação entre a 

variável de domicílios particulares permanente com resíduo sólido coletado por serviço de 
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limpeza e o número de domicílios particulares permanentes, como pode ser observado na 

Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração do indicador de Coleta de resíduo sólido 

Indicador Arquivo da Base 

de Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Coleta de resíduos 

sólidos (%) – (CRS) 

Domicílio V0003 – Domicílios particulares permanentes; 

V0049 – Domicílios particulares permanentes com 

lixo coletado por serviço de limpeza; 

 

Indicador = 
𝑉0049

𝑉0003
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Para a análise do indicador de cobertura vegetal, o método escolhido foi o Índice de 

Vegetação de Densidade Normalizada (NDVI), que quantifica a presença de vegetação 

através da biomassa e de sua distribuição espacial. Os índices gerados são resultados do 

geoprocessamento do software Arcgis, que quantifica a vegetação existente em uma 

determinada região, independente de sua função ou finalidade.  

 O NDVI foi elaborado por Roussse et al. em 1973 e vem sendo muito utilizado em 

estudos no Brasil, por apresentar resultados de forma rápida e precisa. Trabalhos como os de 

Nucci e Cavalheiro (1999), Morato (2004), Bispo (2009), Luchiari (2001), Bargos (2010) são 

exemplos da aplicação através desta metodologia. 

Com a elaboração dos mapas temáticos da cobertura vegetal foi possível calcular as 

áreas de vegetação, valores médios, máximo e mínimo do NDVI de cada setor censitário. Os 

resultados dessa composição consistem em um raster com índices que variam de -1 (onde não 

se tem a presença de vegetação) a +1 (melhor condição de vegetação existente do local 

analisado). O NDVI é representado pela expressão demonstrada na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Bandas de Imagem Landsat para cálculo do NDVI 

Indicador Arquivo da Base de 

Dados (INPE) 

Variáveis 

 

Cobertura Vegetal - 

(CV) 

SIG - NDVI NIR – Banda 5 – Infravermelho próximo 

R – Banda 04 - Vermelho 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 

 

Fonte: INPE (2015). 

 

Onde NIR (Near Infrared) é o infravermelho próximo representada pelo Banda 05 e o 

R (Red) é o vermelho representado pela Banda 04 das imagens obtidas do Satélite Landsat 8. 
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 Após a composição dos indicadores, foi necessário definir os valores mínimo e 

máximo para a composição dos índices, conforme a equação 01 (PNUD, 1998). 

 Para definição dos valores mínimos e máximo nos itens de abastecimento de água, 

esgoto ou fossa séptica e coleta de lixo, entende-se que para os valores 0 não há atendimento 

do serviço do determinado indicador, para o resultado 1, todos os domicílios são atendidos 

pelo serviço. 

 Quanto aos valores para a média do NDVI, o resultado 0 compreende uma região 

desprovida de qualquer região, contudo a média 1 resulta de áreas com completa cobertura de 

vegetação. 

 Para o cálculo do Índice sintético de qualidade ambiental (iQA) foram considerados os 

seguintes índices, conforme MORATO (2004): 

 - índice de Abastecimento de Água – iAA; 

 - índice de Esgoto ou Fossa Séptica – iCES; 

 - índice de Coleta de Lixo – iCRS; 

 - índice da Cobertura Vegetal – iCV; 

O índice gerado é representado pela seguinte fórmula: 

 

𝑖𝑄𝐴 =
𝑖𝐴𝐴+𝑖𝐶𝐸𝑆+𝑖𝐶𝑅𝑆+𝑖𝐶𝑉

4
  (02) 

 

Esses dados foram transformados em raster a fim de serem utilizado no sofware 

Arcgis. Os mapas de abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo foram 

apresentados com base no percentual de domicílios atendidos nas regiões. 

Para a classificação dos indicadores foram utilizadas 8 classes que melhor 

demonstraram as variações territoriais pois os resultados são bastante próximos. As classes 

para a geração do mapa foram obtidas pelo método de classificação no ArcGis denominado 

Natural Breaks (Jenks). 

O indicador de cobertura vegetal e o índice da qualidade ambiental foram apresentados 

nos mapas através de índices (sem unidade), e também foram classificadas no modo Natural 

Breaks (Jenks) do ArcGis, de modo a facilitar as análises e compor uma melhor visualização 

no mapa. 
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4.3.3 Nível socioeconômico 

 

Para avaliação do nível socioeconômico, foram utilizados os indicadores de renda 

familiar per capita e o número de pessoas por banheiro. As aplicações desses indicadores 

possibilitam avaliar as condições de vida da população em geral.  

 Para estimar a renda familiar per capita foi considerado a informação quanto ao 

rendimento do responsável pelo domicílio, pois no Censo 2010 não há dados relacionados ao 

rendimento familiar. A utilização da renda individual não representa o ganho total da família, 

por isso foi utilizado a distribuição das pessoas classificadas de acordo com sua renda familiar 

per capita. Essa participação corresponde a divisão do rendimento familiar pelo número de 

pessoas da família, conforme MORATO (2004).  

 A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2009, p.05) analisa, ao longo dos 

anos, a porcentagem de contribuição de cada indivíduo componente da família, essa pesquisa 

constatou que nas quatro classes sociais, os chefes de família contribuem com cerca de 70% 

da renda familiar. 

 Assim, utiliza-se o indicador do total do rendimento nominal mensal das pessoas 

responsáveis por domicílios particulares permanentes multiplicado por 0,7, em seguida o 

valor obtido foi dividido pelo número de pessoas residentes no setor censitário. 

A renda per capita familiar estimada não assegura que a família possui um padrão de 

vida similar a classe média, mas trata de um referencial importante a fim de que se possa 

avaliar a população em estudo. Pode-se observar na Tabela 4.8 que demonstra as variáveis 

extraídas do IBGE. 

 
Tabela 4.8: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração do indicador de renda familiar  

 per capita estimada 

Indicador Arquivo da Base de Dados 

(IBGE) 

Variáveis 

 

Renda familiar per capita 

estimada - RF 

Responsáveis por domicílio / 

Moradores 

V0237 – Moradores ou população 

residente no setor; 

V0623 – Total do rendimento nominal 

mensal das pessoas responsáveis por 

domicílios particulares permanentes; 

 

Indicador = 
𝑉0623 𝑋 0,7

𝑉0237
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

O indicador de número de pessoas por banheiro foi utilizado para estipular o padrão 

das residências, pode-se considerar que uma casa com baixo padrão ou padrão popular possui 
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um número menor de banheiro do que uma casa com um padrão médio, que, da mesma forma, 

possui a quantidade menor de banheiros que uma casa de alto padrão. 

Para a definição do indicador de número de pessoas por banheiro, foi utilizado o 

somatório dos moradores ou participantes permanentes que possuem banheiro (de 01 a 09 

unidades – conforme as variáveis disponíveis no Censo 2010) dividido pelo número de 

moradores ou população residente, conforme a Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração indicador de número de pessoas  

 por banheiro 

Indicador Arquivo da Base 

de Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Número de pessoas por 

banheiro - PB 

 

Moradores V0237 – Moradores ou população residente no setor; 

V0274 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

1 banheiro 

V0275 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

2 banheiros 

V0276 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

3 banheiros 

V0277 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

4 banheiros 

V0278 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

5 banheiros 

V0279 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

6 banheiros 

V0280 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

7 banheiros 

V0281 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

8 banheiros 

V0282 – Moradores em domicílio particular permanentes com 

9 ou mais banheiros 

 

 

Indicador = 
𝑉0274+𝑉0275+𝑉0276+𝑉0277+𝑉0278+𝑉0279+𝑉0280+𝑉0281+𝑉0282

𝑉0237
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

A partir desses dados foi necessário calcular o índice para os dois indicadores. Para 

definir o índice de renda familiar per capita estimada considera-se um valor mínimo possível 

para este dado, isto é, a família deve possuir uma renda mínima. 

Como base de cálculo foi utilizado o valor do salário mínimo do mês de agosto de 

2010, mesmo mês e ano de referência dos dados obtidos do IBGE. Deste modo, foi utilizado o 

salário mínimo estimado pelo DIEESE para uma família de quatro pessoas correspondente a 

R$2.023,89, considerando a renda per capita familiar no valor de R$505,97 (DIEESE, 2010). 

Com base nessas informações, foi determinado que a definição do valor mínimo 

possível para a renda familiar per capita foi 0. Assim, as famílias sem rendimento têm como 
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índice de renda familiar per capita igual a 0, já as famílias com renda familiar per capita igual 

ou superior a R$505,97, terá como índice 1 (indicando uma renda mínima). 

Para o índice de número de pessoas por banheiro, o número mínimo e máximo para 

este dado foi baseado na observação de valores obtidos, não contando os dados anômalos. O 

pior valor encontrado foi 4,20, isto é, aproximadamente 4,2 pessoas utilizam 1 banheiro em 

dada região. Assim, a pior situação foi considerada como o valor mínimo 0. O melhor valor 

foi 0,97 que foi considerado como o valor máximo 1.  

Os índices foram determinados conforme a equação 01 (PNUD, 1998), pode-se 

compreender melhor a definição dos índices observando o Quadro 4.1. 

 

Melhor situação  0,97 pessoas utilizando 1 bwc 

 

Índice = 1 

Pior situação  4,20 pessoas utilizando 1 bwc Índice = 0 

Quadro 4.1 - Valores máximo e mínimos adotados para o indicador de n° de pessoas por banheiros 

 

 

       Os índices gerados foram os seguintes: 

 - índice de renda familiar per capita – iRF; 

 - índice de pessoas por banheiro – iPB; 

 O índice sintético de nível sócio-econômico foi determinado através da seguinte 

fórmula: 

 

𝑖𝑆𝐸 =  
𝑖𝑅𝐹+𝑖𝑃𝐵

2
  (03) 

 

Para a elaboração do mapa de renda per capita estimada foi utilizado 5 classes 

referentes aos padrões de classes sociais, o resultado foi obtido pelo método de classificação 

no ArcGis denominado Manual.  

Os mapas referentes ao número de pessoas por banheiro e o do índice de nível 

socioeconômico foram divididos em oito classes cada através do modo Natural Breaks 

(Jenks) do ArcGis, de modo a facilitar as análises e compor uma melhor visualização no mapa 

devido a sua amplitude nos resultados.  

 Para a elaboração do Índice do Nível Socioeconômico foi realizado a classificação no 

modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis, que apresentará 5 classes a fim de que as variações 

possam ser melhor representadas. 
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4.3.4 Educação 

 

O índice de educação expressa a avaliação do nível de educação básica existente no 

município de Francisco Beltrão, com vistas a qualidade de vida. Para composição do índice 

foram selecionados os indicadores de analfabetos com mais de 5 anos, analfabetos 

responsáveis pelos domicílios particulares, anos de estudo dos responsáveis por domicílios 

particulares, responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo e 

responsáveis pelos domicílios particulares que frequentaram ensino superior. 

Quanto as informações que relacionam os dados referente aos analfabetos, o indicador 

de analfabetos de 5 anos ou mais consiste na razão de pessoas não alfabetizadas com mais de 

5 anos pela população existente em uma determinada região. “Considerando que quanto maior 

o número de analfabetos em uma população pior a condição da qualidade de vida” 

(MARQUES, 2008, p.207). 

Para quantificação do indicador analfabetos responsáveis pelos domicílios particulares 

foi considerado a razão entre o número dos responsáveis pelos domicílios particulares pelo 

número de domicílios. Entende-se que quanto menor a porcentagem de analfabetos mais 

favorável é a condição de vida daquela região. Na Tabela 4.10, pode-se observar os critérios 

adotados para o cálculo dos indicadores referente aos analfabetos. 

 

Tabela 4.10: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração dos índices de educação 

Indicador Arquivo da Base 

de Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Analfabetos – 5 anos 

ou mais (%) – A10 

Pessoa V0237 – Moradores ou população residente no setor; 

V2249 – Pessoas não alfabetizadas com 5 ou mais anos de 

idade; 

 

Indicador = 
𝑉2249

𝑉0237
 

 

Analfabetos – 

responsáveis por 

domicílios (%) – Ar 

Instrução V0237 – Moradores ou população residente no setor; 

V2446 – Responsáveis não-alfabetizados (as) com 10 ou 

mais anos de idade 

 

Indicador = 
𝑉2446

𝑉0237
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

O indicador referente a média dos anos de estudo se constitui entre a razão do total de 

anos de estudo das pessoas responsáveis por domicílios e o número de moradores do referido 

setor. Para este caso, considera-se que quanto maior a média dos anos de estudo, melhor foi a 

condição da região. As variáveis são apresentadas na Tabela 4.11. 
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Tabela 4.11: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração dos índices de educação 

Indicador Arquivo da 

Base de Dados 

(IBGE) 

Variáveis 

 

Média dos anos de estudo – 

responsáveis pelos domicílios – 

AEr 

 

Responsáveis 

por domicílio 

V0237 – Moradores ou população residente no 

setor; 

V0601 – Total de anos de estudo das pessoas 

responsáveis por domicílios particulares 

permanentes; 

 

Indicador = 
𝑉0601

𝑉0237
 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 O indicador Responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo 

representa a proporção de chefes de domicílios particulares permanentes com menos de 

quatro anos de estudo e o número de população existente. “Esse dado indica que quanto 

menor são os anos de estudo pior é a situação da região” (MARQUES, 2008, p.207). 

 Para o indicador responsáveis pelos domicílios particulares que frequentaram ensino 

superior representa a proporção entre os chefes de família que frequentaram ensino superior 

pelo número de moradores de uma região. Quanto maior a porcentagem dessa relação mais 

favorável é a condição de uma determinada região. Na Tabela 4.12 consta uma síntese dos 

indicadores, dados e avaliação. 

 
Tabela 4.12: Variáveis extraídas dos Dados Censitários para a geração dos índices de educação 

Indicador Arquivo da Base 

de Dados (IBGE) 

Variáveis 

 

Responsáveis pelos 

domicílios com menos de 4 

anos de estudo (%) – 4r 

 

Responsáveis por 

domicílio 

V0237 – Moradores ou população residente no 

setor; 

V0581 – Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com 1 ano de estudo; 

V0582 – Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com 2 ano de estudo; 

V0583 – Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com 3 ano de estudo; 

V0584 – Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com 4 ano de estudo; 

 

 

Indicador = 
𝑉0581+𝑉0582+𝑉0583+𝑉0584

𝑉0237
 

 

Responsáveis pelos 

domicílios que frequentam o 

ensino superior (%) – Sr 

 

Responsáveis por 

domicílio 

V0237 – Moradores ou população residente no 

setor; 

V0571 – Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com superior como curso frequentado 

mais elevado; 

 

Indicador = 
𝑉0571

𝑉0237
 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Os índices gerados através da equação 01 (PNUD, 1998) são: 

 - índice de Analfabetos – 5 anos ou mais – iA10; 

 - índice de Analfabetos – responsáveis por domicílios – iAr; 

 - índice de Média dos anos de estudo – responsáveis pelos domicílios – iAEr; 

 - índice de Responsáveis pelos domicílios com menos de 4 anos de estudo – i4r; 

 - índice de Responsáveis pelos domicílios que frequentam o ensino superior – iSr; 

Os valores mínimos possíveis para os indicadores A10, Ar e 4r foi definido como zero, 

pois numa condição ideal espera-se que não haja casos de analfabetos entre a população com 

mais de 5 anos e entre os responsáveis de domicílios, assim como com poucos anos de estudo. 

Os valores máximos foram arbitrados pelos valores observados. 

 Para os indicadores AEr e Sr, os valores mínimos e máximos foram determinados 

pelos melhores observados. Esta escolha foi baseada no pressuposto de que há a necessidade 

de um mínimo de educação para a garantia da qualidade de vida.  

 Conforme MORATO (2004, p.75) para o cálculo do índice sintético da educação 

foram atribuídos o mesmo peso para as informações relativas à população acima de 10 anos 

(iA10) e para os responsáveis pelos domicílios (iAr, iAEr, i4r e iSr), por isso que neste último 

foi calculado a média, enquanto o primeiro foi utilizado diretamente. 

 O índice sintético da dimensão da educação (iE) é dado pela seguinte fórmula: 

 

𝑖𝐸 =  
𝑖𝐴10+(

𝑖𝐴𝑟+ 𝑖𝐴𝐸𝑟+14𝑟+𝑖𝑆𝑟

4
) 

2
  (04) 

 

 Quanto a elaboração dos mapas, os indicadores relacionados com os analfabetos e os 

responsáveis pelos domicílios foram elaborados em porcentagem. O mapa que expressa a 

média dos anos de estudo foi classificado através do número de anos de estudo.  

 Para todos os mapas a classificação dos dados foram determinadas em 8 classes a fim 

de permitir uma melhor visualização no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis.  

 

4.3.5 Qualidade de vida urbana 

 

 Para a composição do Índice de Qualidade de vida urbana do município de Francisco 

Beltrão foi calculados a média dos três indicadores conforme a Tabela 4.13. 
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Tabela 4.13: Síntese dos dados utilizados para avaliação da qualidade de vida urbana 

Dimensões/Indicadores Parâmetros para cálculo dos índices 

Pesos na dimensão Peso no 

Índice-síntese 

Índice de Qualidade Ambiental (iQA) 1/3 

Proporção de domicílios com abastecimento de água 

pela rede geral 

0,25 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário ou 

fossa séptica 

0,25 

Proporção de domicílios com resíduo sólido 0,25 

Média do Índice de Vegetação de Densidade 

Normalizada 

 

0,25 

Índice de Nível Socioeconômico (iSE) 1/3 

Renda familiar per capita estimada 0,5 

Pessoas por banheiros no domicílio 

 

0,5 

Índice de Educação (iE) 1/3 

Analfabetismo na população com dez anos ou mais 0,5 

Analfabetismo entre os responsáveis pelos domicílios 0,125 

Anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios 0,125 

Proporção de responsáveis pelos domicílios com 

menos de 4 anos de estudo 

0,125 

Proporção de responsáveis que frequentaram o ensino 

superior 

0,125 

 

Índice de qualidade de vida urbana (iQVU): 
𝒊𝑸𝑨+𝒊𝑺𝑬+𝒊𝑬

𝟑
          (05) 

 

 

 

 Os indicadores selecionados formaram os índices, para cada um deles foi 

determinado um peso. Os indicadores que compuseram o índice de qualidade ambiental (iQA) 

possuem cada um peso de 25% - conforme a Equação 02. Cada indicador que compõem o 

índice de nível socioeconômico possuem peso de 50%, conforme a Equação 03. 

Para os indicadores que compõem o índice de educação, o indicador Analfabetismo na 

população com dez anos ou mais possui peso de 50% e os demais possuem peso de 12,5% da 

composição, conforme Equação 04. Cada índice determinado (iQA, iSE e iE) compõem a 

equação de 1/3 do iQVU, conforme a Equação 05. 

Todas essas informações formarão a base de dados para a geração dos mapas 

temáticos através do SIG, no qual foram apresentados em forma de ilustrações com as 

condições de cada setor censitário. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO URBANO EM FRANCISCO BELTRÃO-PR 

 

A organização espacial de uma cidade, assim como a previsão de seu crescimento são 

fatores determinantes para a qualidade de vida urbana, garantindo não somente infraestrutura 

adequada, mas disposição de equipamentos e serviços públicos, afim de que seja possível 

atender toda a população de forma igualitária. 

 Nesse capitulo procurou-se mostrar as principais transformações no município de 

Francisco Beltrão relacionadas ao processo de ocupação e organização do espaço. Por isso, 

realizou-se um levantamento dos principais aspectos históricos da colonização, além de outras 

informações condicionantes da expansão urbana e a avaliação da qualidade de vida urbana 

através da análise espacial pela ferramenta SIG. 

Dessa maneira, visualiza-se que a interpretação do crescimento urbano, a atual 

ocupação do solo e o índice de qualidade de vida poderão servir como subsídio para a 

previsão de novas ocupações da malha urbana, além do mais essa análise será um fator 

complementar para a avaliação da qualidade de vida urbana.  

  

5.1.1 O  município de Francisco Beltrão 

 

O município de Francisco Beltrão faz parte dos 42 municípios que compreendem a 

região Sudoeste do Paraná, localizado pelas coordenadas na latitude 26°04'52''S e longitude 

53°03'18''W. De acordo com o IPARDES (2004, p.24) “a cidade de Francisco Beltrão se 

caracteriza como o principal centro ou polo regional do Sudoeste, juntamente com o 

município de Pato Branco”.  

Atualmente, o município possui uma população estimada de 87.491 habitantes para o 

ano de 2016, conforme dados do IBGE. Cerca de 85% da população reside na área urbana, 

apresentando um crescimento acelerado de 10% nos últimos anos (IBGE, 2016). 

Seu território compreende uma área de 731,73 Km², dessa área ainda possui uma 

cobertura vegetal considerável, com áreas remanescentes da floresta de araucária e dos 

campos naturais, mas a principal atividade de uso do solo está voltada para a agricultura – 

destinada principalmente a lavoura temporária. 

A cidade, no seu desenvolvimento e ocupação do espaço, a princípio estabeleceu-se 
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em torno do Rio Marrecas, o qual definiu o traçado urbano, ao longo do tempo se expandiu no 

sentido norte-sul, conforme relata MACHADO G. (2009, p.111): 

 

A cidade de Francisco Beltrão possui uma série de entraves físicos que dificultam a 

sua expansão territorial [...] destacam-se o relevo, os acidentes naturais, e a 

hidrografia. Na saída para o município de Realeza (Oeste) existe o principal rio que 

corta a cidade, o Rio Marrecas; na saída para Pato Branco (Sul) existe o limite com 

o município de Marmeleiro; e na saída para Itapejara D’Oeste (Leste), a região é 

muito acidentada. A área mais propicia à expansão é a região norte da cidade, na 

saída para o município de Dois Vizinhos, nessa região os terrenos tem uma 

topografia mais suave, e mais favorável ao crescimento da malha viária da cidade 

(MACHADO G., 2009, p.111). 

 

 O processo de desenvolvimento territorial da cidade, num primeiro instante se 

expandiu no sentido horizontal – no que pode ser definido como um crescimento urbano 

propriamente dito, e no decorrer, seguiu um desenvolvimento verticalizado – adensamento 

urbano. A Figura 5.1 mostra a localização espacial do município de Francisco Beltrão-PR. 

 

 

Figura 5.1 - Mapa de localização do município de Francisco Beltrão-PR. 

 

 

Quanto à área urbana, sua dimensão compreende uma extensão territorial de 

4.952,50ha e o perímetro urbano de 33.151,09m conforme a Lei n° 3679/2010. O município é 
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constituído por 29 bairros e quatro distritos denominados Jacutinga, Nova Concórdia, São Pio 

X e Secção Jacaré (FRANCISCO BELTRÃO, 2016). A disposição dos bairros na malha 

urbana é representada na Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 - Mapa dos bairros do município de Francisco Beltrão-PR 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 

5.1.2 Expansão urbana 

 

A região em estudo inicialmente era ocupada pelos caboclos e se constituía em uma 

densa floresta de araucária e grande quantidade de pés de erva-mate. Os caboclos viviam dos 
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recursos oferecidos da floresta e por um longo tempo as terras mantiveram-se intocadas, 

conforme relata Machado G. (2009, p.56): 

 

Essa região até meados do século XX, ainda não tinha despertado o interesse de 

possíveis povoadores, mesmo dos criadores de gado dos campos de Palmas-PR, que 

exerciam suas atividades na área adjacente ao Sudoeste. Tal fato pode ser explicado 

pelas dificuldades de acesso oferecidas pela exuberante mata atlântica combinada 

com mata de araucárias até então existente e pelos litígios com a Argentina para 

dominar a área (MACHADO G., 2009, p.56). 

 

 A partir do ano de 1938, o Presidente Getúlio Vargas estabeleceu uma política de 

colonização do Brasil denominada de “Marcha para o Oeste”, que buscava ocupar e integrar 

áreas desabitadas, além da expansão da agricultura para regiões férteis. 

Devido a esse programa, na década de 40, inicia-se uma ocupação em larga escala e a 

formação da maior parte dos municípios que compõem esta região, através da migração 

realizada pelos colonos provenientes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Conforme afirma Machado G. (2009, p.71) as transformações ocorridas na paisagem 

desta região durante as décadas de 1950 e 1960, época em que a posse de terra foi 

regularizada, estiveram ligadas ao desmatamento, à sua ocupação com as propriedades 

privadas delimitadas, ao cultivo agrícola e as serrarias. A vegetação existente nos lotes 

urbanos deu lugar às construções para implementação de habitações e estabelecimentos 

comerciais. O autor também cita que nesse período existiam aproximadamente 270 serrarias 

na região cuja atividade derrubou cerca de três milhões de pinheiros adultos e outras milhares 

de pés de árvores de outras espécies.  

 A região era denominada de Vila Marrecas, e devido ao seu rápido desenvolvimento, 

em 1951 o distrito se tornou município de Francisco Beltrão. O crescimento territorial 

também foi estimulado a partir da instalação da Colônia Agrícola General Osório (CANGO) 

onde se iniciaram a organização da cidade, através da distribuição de lotes aos colonos. 

 Aos poucos, foram surgindo a comercialização de lotes urbanos, com dimensões de 

22x44 metros, ofertados pelos primeiros moradores da antiga Vila Marrecas, conforme aponta 

MARTINS I. (2008, p.03): 

   

Diariamente chegavam a Marrecas dezenas de pessoas, às vezes, centenas. Um lote 

urbano se adquiria por trezentos, quinhentos, um mil ou três mil cruzeiros. Muitos 

eram cedidos gratuitamente por Júlio Assis Cavalheiro e Luiz Antônio Faedo às 

pessoas que pudessem edificar-nos mesmo algo de útil à comunidade (MARTINS I., 

1986, p.3).  

 

 O território urbano foi estabelecido da seguinte forma: na margem esquerda do Rio 
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Marrecas os lotes foram ocupados pelos caboclos, devido a doação realizada pela CANGO e 

na margem direita do rio, a ocupação se deu através da venda e doações para os migrantes 

provenientes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realizada pelos primeiros 

donos da terra – assim deu-se a formação do primeiro traçado urbano: 

 

A Vila que começava a se formar na margem direita do Rio Marrecas era de início, 

um tanto quanto desorganizada, quando comparada com a parte da vila formada pela 

CANGO na margem esquerda do Rio, pois as casas eram poucas e tinham sido 

construídas aleatoriamente, de acordo com a propriedade de cada um e sem se 

pensar em um conjunto. Júlio Assis Cavalheiro foi quem, na década de 1940, 

ensaiou os primeiros passos para o planejamento e organização da Vila, ordenando a 

retirada de casas e abertura de algumas vias e a organização de quadras 

(MACHADO G., 2009, p.120). 

  

 A CANGO foi responsável pela criação da infraestrutura e das condições básicas para 

habitação e sobrevivência do local, além da execução de uma ponte de madeira coberta, que 

ligava a sede da colônia (margem esquerda do Rio Marrecas) com o núcleo urbano que se 

formava na margem direita do rio. 

 Enquanto isso, os dois principais proprietários das terras nas margens direita do rio 

doavam terrenos para a construção da prefeitura, fórum, igreja, hospital, praça central, 

cemitério e ginásio de esportes – desenvolvendo a região que se tornaria o atual centro da 

cidade. 

 Até o período de 1960, o município consolida-se e se expande de forma homogênea, 

neste período foram criados os bairros Presidente Kennedy, Vila Nova, Cristo Rei e Industrial. 

Os bairros Presidente Kennedy e Vila Nova formaram-se a partir do crescimento populacional, 

sendo voltado mais para a área residencial. Já o bairro Industrial, como o próprio nome sugere, 

era formado por indústrias, concessionárias, oficinas, recapadoras, postos de combustíveis, 

fábricas de móveis e prestadoras de serviço. 

 Apesar de rápido crescimento urbano, no ano de 1960, grande parte da população do 

município ainda se estabelecia nas áreas rurais, cerca de 91% da população total e apenas 9% 

residiam na área urbana.  

Durante as décadas de 70 e 80 ocorre a inversão da predominância na fixação da 

população que sai do meio rural para ocupar o território urbano – o processo de urbanização 

da cidade se deu também com a contínua vinda dos migrantes. A população urbana passa a ser 

de 36,5% no ano de 1970 para 58% no ano de 1980, conforme se pode observar na Tabela 

5.1. 
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Tabela 5.1 – População do município de Francisco Beltrão nos anos de 1960, 1970 e 1980 

Ano Pop. Urbana Pop. Rural Grau de Urbanização Total 

1960 4.989 50.507 8,99% 55.496 

1970 13.413 23.3947 36,44% 36.807 

1980 28.289 20.473 58,01% 48.762 

Fonte: IBGE  (2015). 

 

 Em 1972 foi realizado o plano das ruas da cidade de Francisco Beltrão, sendo 

previstas ruas largas e o sistema de traçado ortogonal. Também foram construídas as 

primeiras escolas, postos de saúde, calçamento das vias e melhoria nos serviços de telefonia e 

luz elétrica. 

 “Com a criação da Lei nº 458/1973 a cidade é definida a partir das marcações 

realizadas pelo Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), destinada 

ao patrimônio de Francisco Beltrão e como área de expansão urbana deste” (FRANCISCO 

BELTRÃO, 1973). 

Com essa lei, também foi determinado a proibição de casas de madeira no centro da 

cidade e estabeleceu-se a construção de edificações de no mínimo até dois pavimentos – é o 

início da verticalização na área central: 

  

O primeiro “prédio” a ser construído em Francisco Beltrão data de 20 de janeiro de 

1970, denominado Edifício Residencial e Comercial Rosseto, situado na Av. Júlio 

Assis Cavalheiro e Construído pela Empretec. Durante a década de 1970, foram 

construídos 26 novos prédios sendo desses, 14 com 3 andares, 9 com 4 andares, 2 

com cinco andares e apenas um com sete andares. (CASARIL, 2004,  p.220). 

 

 De acordo com Lazier (2003, p.152) o GETSOP regularizou e distribuiu 43.383 títulos 

de propriedades de terra, correspondentes a 56.936 lotes, num total de 12.413 títulos 

pertencentes a área urbana e 30.970 títulos da área rural. Essa divisão foi considerada pelo 

autor como a segunda maior transformação ocorrida no município, pois facilitou a 

apropriação e a individualidade de cada propriedade. Pode-se observar a expedição de títulos 

pela GETSOP através da Tabela 5.2, entre o período de 1963 a 1972. 

 A Tabela 5.2 aponta o aumento da emissão de títulos de propriedades conforme o 

passar dos anos, constituindo-se em 35.856 títulos entre o período de 1963 a 1972, esses 

dados mostram a rápida expansão do município e legalização das terras até então apenas 

ocupadas irregularmente. 

                                                 
7  A diminuição da população entre os anos de 1960 e 1970 é devido a criação dos municípios de Enéas 

Marques e Salto do Lontra. 
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Tabela 5.2 - Número de títulos de propriedade expedido entre o período  

de 1963 a 1972 

Ano Número de Títulos Expedidos 

1963 294 

1964 707 

1965 1.642 

1966 2.694 

1967 3.995 

1968 4.791 

1969 5.025 

1970 5.332 

1971 6.102 

1972 5.274 

Fonte: Lazier (2003, p.152). 

   

 Lazier (1976, p.13) descreve que, nesta época:  

 

O município de Francisco Beltrão, pela sua favorecida posição geográfica, coloca-se 

naturalmente, como centro de uma região. Em razão desse fato, é sede de muitos 

órgãos regionais, entre os quais podemos citar: TELEPAR, COPEL, INPS, 

FUNRURAL, AMSOP, 16° Microrregião Econômica, CAFAP, 9° Distrito 

rodoviário, 48° Inspetoria Regional de Ensino, 33° Delegacia Militar, ACARPA, 17° 

Distrito Sanitário, MOBRAL, Associação Médica, 2° Cia de Infantaria (LAZIER, 

1976, p.13). 

 

A Figura 5.3 apresenta o mapa da região urbana do município de Francisco Beltrão, a 

partir de 1973. 

 

 

 

Figura 5.3 - Mapa dos bairros do município de Francisco Beltrão-PR, a partir do ano de 1973 

Fonte: Francisco Beltrão (1973). 
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 O Caderno de comemorações dos 25 anos de Francisco Beltrão (datado em 1977) 

aponta as principais ações da Prefeitura Municipal no qual foram relatados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 - Ações da Prefeitura Municipal destacadas no caderno de comemorações dos 25 anos de Francisco 

Beltrão (1977) 

REFERÊNCIA AÇÕES 

AEROPORTO A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, junto das demais prefeituras do 

Sudoeste em convênio com a GETSOP, construíram o aeroporto, colocada em 

1° lugar o interior do Estado por sua situação geográfica, estrutura e técnica de 

engenharia. Está constituído de estacionamento com 12.000m², pista de pouso 

com 36.000m² e faixa de segurança com 122.400m² totalmente gramado, sendo 

a quase totalidade do custo da obra por encargo da Prefeitura de Francisco 

Beltrão. Beltrão, arcando com mais de 80% do valor. 

 

ZONEAMENTO URBANO Foi estendido o quadro urbano e feito sua delineação, dando 8.255 lotes, com 

3.606 com edificações e 4.649 vagos. 

 

ESCOLAS Foram construídos cinco centros escolares e 17 escolas. Reformadas 16 e 

reconstruídas 14 escolas. 

 

PAVIMENTAÇÃO Foram realizados 54.110,59m² de calçamentos de ruas com pedras irregulares, 

21.073,33m² de passeios com blokets e 48.000m² de asfalto. 

 

LIMPEZA Foi adquirido um caminhão basculante com triturador, sendo sua capacidade de 

8m³, quando a coleta diária chegou a 24m³ diários de resíduo sólido. 

 

CEMITÉRIO Foi feita a Capela em alvenaria e o loteamento. 

 

PARQUES E JARDINS Foi feita a arborização e o plantio de mais de 1.266 árvores 

 

ESTRADAS Foram mecanizadas três importantes estradas: Nova Concórdia, Secção 

Progresso e divisa com o município de Salgado Filho. 

 

REGULAMENTAÇÃO Foi disciplinado todo transporte coletivo e todos os concessionários de taxi que 

tiveram seus veículos padronizados quanto a cor e símbolo de distribuição. 

 

CONVÊNIOS Os convênios foram realizados com a Cooperativa de Eletrificação Rural para a 

iluminação das escolas do interior; com a Secretaria da Saúde e Bem-Estar 

Social para a construção do Centro de Saúde; com a ACARPA, onde a prefeitura 

deve cooperar na Extensão Rural; com a SANEPAR, transferindo para a mesma 

o sistema de água; com Secretaria da Educação para a implantação do Programa 

Pré-município, que foi inaugurado em Jacutinga no mês de agosto de 1977. 

 

FACULDADE Mais de 145 empresas contribuíram com a arrecadação espontânea superior a 

300mil cruzeiros para que se instalasse a FACIBEL, adquirindo-se os móveis 

necessários, parte da biblioteca, laboratório e custo de processo que foi aprovado 

pelo Conselho Estadual de Educação com a autorização para o funcionamento 

dos cursos de Economia Doméstica e Estudos Sociais. Sendo esta uma das 

maiores conquistas da administração de Antônio de Paiva Cantelmo, que elevou 

a categoria da cidade de Francisco Beltrão a cidade universitária. 

 

UNIDADE SANITÁRIA 

REGIONAL 

No Bairro Alvorada, em convênio com a Secretaria de Saúde e Bem Estar Social 

para a construção de um prédio destinado a essa Unidade. A Prefeitura entrou 

com o térreo de 3.600m² e Cr$318.569,00 e a Secretaria de Saúde com um 

milhão de cruzeiros. 
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REFERÊNCIA AÇÕES 

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 

DE FRANCISCO 

BELTRÃO 

Colocada em concorrência pública, Sr. Júlio Opolski foi o ganhador da 

concessão por 20 anos para explorá-la, tendo de construí-la conforme projeto 

pela Prefeitura e cumprir todas as exigências previstas em lei. As obras foram 

iniciadas na gestão de Antônio Paiva Cantelmo e deverão ser inauguradas dia 14 

de dezembro de 1977, fazendo parte das inaugurações previstas para as 

festividades de Jubileu de Prata do Município. 

Fonte: Lazier (1976, p.77). 

 

 Segundo Leme (2015, p.119), nos anos 80, a cidade de Francisco Beltrão expandiu se 

territorialmente sem intervenção do poder público municipal, os loteamentos foram 

implantados sem infraestrutura urbana, a uma distância de quatro, cinco ou dez quilômetros 

da região central da cidade, ficando o ônus de levar a infraestrutura para o poder público.  

 Esses loteamentos foram responsáveis pela formação da chamada cidade norte, devido 

à sua orientação de expansão. Durante este período foram construídos sete conjuntos 

habitacionais na região através da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), “com 

um total de 615 novas casas e 251.928,00m² de área construída” (COHAPAR, 2015).  Pode-se 

observar na Tabela 5.4, a relação dos conjuntos habitacionais construídos no período de 1979 

a 1988. 

 

Tabela 5.4 - Relação de conjuntos habitacionais construídos pela Cohapar na década de 80 

Ano Conjunto Habitacional Bairro N° de casas Área (m²) 

1979 Conjunto Habitacional Hernani Lima Miniguaçu 62 34.098,00 

1980 

 

Conjunto Habitacional Padre Ulrico I Padre Ulrico 78 45.375,00 

Conjunto Habitacional Padre Ulrico II Padre Ulrico 40 28.453,00 

1981 Conjunto Habitacional Dra. Diva S. Martins Entre Rios 135 74.394,00 

1986 Conjunto Habitacional Jardim Floresta I Jardim Floresta 30 8.880,00 

1987 Conjunto Habitacional Jardim Floresta II Jardim Floresta 208 57.612,00 

1988 Conjunto Habitacional São Miguel São Miguel 32 10.145,00 

 Total 7 615 258.957,00 

Fonte: Cohapar (2015). 

 

Essas construções formaram os bairros Pinheirinho, Padre Ulrico e Jardim Floresta. O 

bairro Jardim Virgínea, também localizado na cidade norte, foi formado no mesmo período 

através de loteamento por iniciativa privada, visando atender a população que trabalhava 

naquela região. 

Os loteamentos localizados na cidade norte foram impulsionados pela instalação de 

indústrias, principalmente pela empresa Avícola Chapecó S/A (atualmente BRF): 

  

O Bairro Pinheirinho se desenvolveu também graças à instalação de indústrias de 

pequeno, médio e grande porte. A ocupação inicial começou por volta de 1967, mas 

o bairro somente foi reconhecido pela administração municipal em 1977. Porém, o 

marco histórico dessa área, data de 1982, quando se instalou no local a empresa 
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Chapecó Avícola S/A que gerou cerca de 750 empregos diretos e atraiu grande 

contingente populacional. A empresa construiu cerca de 12 casas na Rua Amazonas 

(Bairro Pinheirão) para abrigar o pessoal dos cargos de chefia, mais tarde, por volta 

do ano de 1987, funcionários da própria empresa, que não tinham cargo de chefia, 

invadiram os terrenos vagos existentes na Rua Amazonas e formaram ali uma 

pequena favela. Esses lotes, de propriedade da empresa foram adquiridos pela 

Imobiliária Pioneira que passou a revendê-los à população carente que ali tinha 

invadido, transformando a favela em bairro estruturado. (MACHADO G., 2009, 

p.139). 

  

Outro bairro que expandiu em função da construção dos conjuntos habitacionais foi o 

Padre Ulrico, através de um convênio entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Cohapar, 

foram construídas 183 unidades habitacionais, com a proposta de destituir áreas ocupadas e 

favelas, naquela época já havia cerca de 1.986 pessoas residindo de forma irregular. 

O bairro São Francisco se formou a partir da ocupação irregular localizado em uma 

região com topografia acidentada, a principal característica do bairro eram casas edificadas 

sobre pilotis e sem nenhuma presença de infraestrutura. Grande parte das casas se localizava 

nas margens do rio e em nascentes, utilizando essas fontes como depósito de resíduo sólido e 

desaguadouro de efluentes. Neste período, o bairro Pinheirão era o maior loteamento em área 

territorial, constituído por aproximadamente mil lotes, implantados de forma desordenada, 

sem qualquer planejamento e infraestrutura.  

Casaril (2004) comenta que a década de 80 foi marcada com a intensificação do 

processo de verticalização na área central: “Quando foram construídos 38 prédios sendo: 12 

com 3 pavimentos, 12 com 4 pavimentos, 2 prédios de cinco andares, 1 de seis, 3 de sete 

pavimentos, 1 de nove pavimentos, 1 de doze pavimentos, 2 de treze pavimentos, 1 de 

quatorze, 1 de dezessete e 2 de dezoito pavimentos”.  

Na área central foi construído o primeiro grande edifício da cidade, localizado na 

esquina da Av. Júlio Assis Cavalheiros com a Rua Palmas. O edifício Maria Adriana foi 

concebido em dez pavimentos, com garagem em seu subsolo, salas comerciais no pavimento 

térreo e nos demais pavimentos dois apartamentos por andar. 

 Em 1987 foi criada a Lei n° 1303/87 que estabeleceu novos critérios para a aprovação 

de loteamentos urbanos, arruamento e desmembramento de terrenos no município. Essa 

legislação promoveu alterações estruturais e territoriais na expansão urbana, inibindo os 

loteamentos clandestinos e exigindo regulamentação dos existentes (FRANCISCO 

BELTRÃO, 1987).  

 Diante da expansão urbana sem a infraestrutura para atender as novas moradias, ações 

por parte das empresas responsáveis pela energia elétrica, tratamento de águas e esgoto e 

comunicações ampliaram e implantaram novos serviços – expandindo a rede de infraestrutura 
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pela cidade e em alguns pontos na área rural. Além disso, houve a instalação de diversas 

instituições públicas como escolas, postos de saúde e a implantação de vários órgãos públicos 

regionais. 

  Machado G. (2009, p.148) ressalta que esse período caracterizou a cidade em duas 

partes significativamente distintas: a área central, composta pelos bairros Centro, Presidente 

Kennedy, Miniguaçu, Vila Nova, Industrial, Nossa Senhora Aparecida e Alvorada, ocupada 

principalmente por pessoas das classes alta e média e por outro lado, a periferia, composta 

pelos bairros Cango, Cristo Rei, Guanabara, São Miguel, Pinheirinho, Pinheirão e Padre 

Ulrico, ocupados, em geral, por pessoas de classe baixa. 

 Na década de 90, a população cresce de forma mais lenta que as anteriores, mas o 

aumento populacional na área urbana possui um crescimento representativo, cerca de 74,46% 

de grau de urbanização, com uma população total de 61.272 habitantes em todo o município 

conforme o Censo de 1991 (IBGE, 1991). 

 Neste período o crescimento da malha urbana constituiu um acréscimo de área de 

1.633.204,83m² formado principalmente por conjuntos habitacionais, loteamentos particulares 

e crescimento verticalizado. Grande parte da expansão urbana na região norte do município 

foi devido aos loteamentos destinados a famílias de baixa renda, construídos através da 

Cohapar. 

Durante esse período, foram construídos 8 conjuntos habitacionais localizados 

principalmente na região norte da cidade, o que constituiu a execução de 960 unidades 

habitacionais que somaram uma área de 467.973,83m² de expansão urbana. A Tabela 5.5 

mostra a relação de conjuntos habitacionais executados na década de 90, no município de 

Francisco Beltrão.  

 

Tabela 5.5 - Relação de conjuntos habitacionais construídos na década de 90 

Ano Conjunto Habitacional Bairro N° de casas Área (m²) 

1990 

 

Conjunto H. Antônio de Paiva Cantelmo Pinheirão 108 45.433,83 

Conjunto Residencial Plutão Sadia 117 76.500,00 

1991 

 

Conjunto Habitacional Júpiter Júpiter 149 71.404,00 

Conjunto Habitacional Santa Rosa Sadia 202 48.440,00 

1994 Loteamento Esperança Padre Ulrico 150 84.272,00 

1996 Conjunto Habitacional Novo Mundo Novo Mundo 161 76.524,00 

1997 Conjunto Habitacional Beija-Flor Sadia 73 65.400,00 

  Total 960 467.973,83 

Fonte: Cohapar (2015). 

 

 O bairro Antônio de Paiva Cantelmo foi formado a princípio pela construção de 108 

unidades habitacionais destinada a famílias que recebiam uma renda de até 3 salários mínimos 
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realizada pela Cohapar. A grande expansão do bairro aconteceu devido a ocupação irregular 

das áreas institucionais que seriam destinadas para as áreas verdes e de equipamentos 

urbanos.  

 Outro bairro constituído a partir da formação de conjuntos habitacionais, foi o Sadia, 

no qual foi formado pelos Conjuntos Habitacionais Plutão, Santa Rosa e Beija-Flor, este 

último destinado a famílias que moravam em áreas irregulares e de risco. A construção de 149 

unidades habitacionais pela Cohapar formou o bairro Júpiter. 

 O Conjunto Esperança foi um projeto através da regularização de área invadida 

localizada no bairro Padre Ulrico, no qual compreendia uma área com aproximadamente 

8.500,00m². Segundo Machado G. (2009, p.152) “essa invasão é um dos motivos porque o 

bairro não possui áreas de lazer”. 

 Os loteamentos particulares ocorreram principalmente na região Sul da cidade, 

impulsionados com a ampliação da Avenida Júlio Assis Cavalheiros, que motivou a execução 

de novos lotes a serem comercializados. 

 Conforme os dados da Prefeitura Municipal, os loteamentos particulares representaram 

um aumento de 1.041.233,11m² na malha urbana, constituindo 71% do crescimento urbano, 

onde foram criados 993 lotes. Os loteamentos que mais se destacaram, pela dimensão (acima 

de 50.000,00m²) foram Loteamento Zancanaro, Jardim Itália I, Jardim Santa Maria, 

Loteamento Kit Abdala I e II e Loteamento Jardim Virgínea. A Tabela 5.6 relaciona os 

loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal na década de 1990. 

A verticalização na área central também contribuiu para o adensamento populacional, 

através da construção de vários edifícios. Segundo dados da Prefeitura Municipal 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2015) “foram construídos 52 prédios edificados nas regiões do 

Centro e Vila Nova – influenciados pela instalação da Universidade do Oeste Paranaense 

(Unioeste)”. 

No ano de 1991 foi elaborado o primeiro Plano Diretor do município, que conforme a 

legislação brasileira é obrigatória para todas as cidades acima de 20.000 e possui como 

objetivo indicar diretrizes e propostas do uso e ocupação do solo. Mas sua promulgação só 

acontece no ano de 1996 com a criação da “Lei n° 2.498/1996 que definiu o Código de Obras 

das Ações de iniciativa privada e pública sobre a morfologia da cidade. A Lei n° 3.300 que 

determinou o Plano Diretor do Município de Francisco Beltrão foi instituída no ano de 2006” 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2006). 
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Tabela 5.6 - Relação de loteamentos aprovados no município de Francisco Beltrão na década de 90 

Ano Loteamento Bairro N° de lotes Área (m²) 

1993 

 

Lot. Zancanaro (1) (1) 57.623,00 

Jardim Itália I Jardim Itália (1) 221.013,00 

1994 

 

Lot. Hellman (1) (1) 27.801,00 

Jardim Santa Maria (1) (1) 61.091,00 

1995 Lot. Zanela (1) (1) 6.050,00 

1996 

 

Lot. Vieira São Cristóvão 79 28.907,00 

Lot. Elza Celuppi Sadia 59 35.702,00 

Lot. Luiz Antônio Rossi Seminário 04 6.050,00 

1997 Lot. Cogo Vila Nova 09 16.136,00 

1998 

Lot. Enio S. da Silva Pinheirinho 12 5.904,55 

Lot. Esmael Turmina Seminário 11 4.604,12 

Lot. Daros Novo Mundo 55 30.970,50 

Lot. Volta São Cristovão 35 48.000,00 

Lot. Antônio Candiotto Água Branca 08 6.624,73 

Lot. Luiz Antônio Rossi Seminário 04 6.050,00 

Lot. Neri Zonta Marrecas 10 5.953,88 

Lot. Kit Abdala Água Branca 120 93.120,40 

Lot. Victorino Guancino São Cristovão 05 2.000,00 

Lot. Amilton Ferreira Novo Munda 15 13.289,00 

Lot. Acyr Miguel Urio Centro 77 45.588,00 

Lot. Euclides G. Scalco N. Sra Aparecida 07 5.276,60 

Lot. Turmina Seminário 52 29.470,44 

Lot. Amilton Ferreira Novo Mundo 18 14.289,00 

Lot Candiotto Sadia 22 10.928,37 

1999 

 

Lot. Turmina Seminário 52 29.470,44 

Lot. Amilton Ferreira Novo Mundo 18 14.289,00 

Lot Candiotto Sadia 22 10.928,37 

Lot. Casaril Sadia 21 10.000,00 

Lot. Maria Dandoni Gazola Marrecas 06 3.577,00 

Lot. Fiorino Zanela Seminário 18 9.000,00 

Lot. Olides Celuppi Pinheirinho 23 11.565,00 

Lot. Graciani Novo Mundo 91 42.672,00 

Lot. Jardim Virginia Jd. Virgínea 94 100.816,71 

Lot. Bachmann Seminário 34 17.210,00 

Lot. Fiorino Zanela Seminário 12 9.252,00 

  Total 993 1.041.233,11 

Fonte: Francisco Beltrão (2015). 

Notas: (1) Ausência de informações. 

 

Conforme aponta Leme (2015, p.124) até o ano de 1996 a cidade de Francisco Beltrão 

apresentou um processo de desenvolvimento sem muita regulação e controle por parte do 

poder público municipal. Na verdade, o que se observou é a forte influência dos 

incorporadores locais sobre a política urbana, fazendo com que o mercado regule a forma 

como a cidade cresce. 

A criação dessa legislação municipal marca dois momentos bem distintos no processo 

de urbanização: o primeiro período abrange até a instituição da Lei, onde são formados 

loteamentos sem planejamento e infraestrutura. O segundo período abrange depois da 

legislação até os dias atuais, onde, apesar da falta de planejamento e um programa adequado 

de expansão urbana, a aprovação de novos loteamentos/projetos urbanos devem atender 
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alguns critérios estabelecidos pelo setor de urbanismo da Prefeitura Municipal, como 

infraestrutura básica, área destinada a reserva legal, preservação de nascentes e fontes e 

destinação de área institucional. 

O resultado desse período desorganizado foi: “ a existência de ruas confusas, estreitas 

e sem saída, principalmente em bairros mais afastados da área central” (LEME, 2015, p.125). 

O autor também cita uma entrevista realizada em sua tese, que a cidade hoje enfrenta muitos 

problemas devido à falta de planejamento: 

 

[...] a cidade enfrenta muitos problemas porque ela não foi planejada, sempre se 

priorizou as questões econômicas. No início da cidade se faziam loteamentos 

buscando o melhor aproveitamento econômico do empreendimento, deixava-se de 

lado, muitas vezes, a visão de futuro e da própria cidade, faltou, portanto um 

planejamento de longo prazo. (LEME, 2015, p.125) 

 

A Figura 5.4 apresenta o mapa da região urbana do município de Francisco Beltrão, a 

partir de 1998. 

 

 

Figura 5.4 - Mapa dos bairros do município de Francisco Beltrão-PR, entre o período de 1973 a 1998 

Fonte: Francisco Beltrão (1998). 
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 A partir do ano 2000, além do adensamento populacional na área central, a expansão 

da cidade se desenvolveu de forma intensa. Conforme dados do Censo de 2010, a população 

do município de Francisco Beltrão chegou a 67.132 habitantes, destes, 54.831 do total 

residiam na área urbana e 12.301 na área rural, com um grau de urbanização de 81,86%. 

Conforme Leme (2015, p.192) a abertura de novos loteamentos foi impulsionada pela 

valorização do mercado imobiliário na cidade, déficit habitacional e facilidade de crédito no 

setor de habitação – principalmente com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). 

 A principal característica deste período foi a expansão territorial, baseado 

principalmente na criação de pequenos loteamentos particulares, vendidos através das 

inúmeras imobiliárias que surgiram para atender o mercado em ascensão. 

  

Como consequência, a demanda por habitação popular foi significativamente 

represada, e o poder público, mais especificamente, a prefeitura municipal, 

praticamente se afastou do papel de regulação do mercado de terras urbanas na 

cidade de Francisco Beltrão. Tal função foi deixada nas mãos dos empresários do 

setor imobiliário, que mais do que nunca passaram a ditar o ritmo e a direção do 

crescimento territorial da cidade, bem como direcionar o preço do solo urbano e sua 

extrema valorização (LEME, 2015, p.148). 

 

 Quanto aos empreendimentos particulares foi criada uma extensão de área urbanizada 

de 1.125.567,18m², constituindo 1.477 lotes. Entre os loteamentos criados, se destacam com 

mais de 50.000,00m² o Loteamento Borguesan, Loteamento Beltrão, Loteamento Tucuman e 

o Loteamento Universitário I, Loteamento Novo Mundo I, Loteamento Itália II, Loteamento 

Boa Vista e Loteamento Marcelo. Quanto a localização dos loteamentos, a expansão se dá em 

todas as direções da malha urbana. Podem-se observar os loteamentos aprovados pela 

Prefeitura Municipal durante a década de 2000 na Tabela 5.7. 

No ano de 2006 foi criado o primeiro condomínio fechado, denominado de 

Condomínio Horizontal Portal do Sol, localizado no bairro Industrial. O conjunto conta com 

uma área total de 50.000,00 constituído por 39 lotes, com área aproximadamente de 870,00m² 

para cada lote. 

Quanto as construções populares foram executadas dois conjuntos localizados no 

bairro Padre Ulrico, ocupando um vazio urbano existente no local. Foram realizadas 147 

unidades habitacionais voltadas às famílias com até três salários mínimos, através de um 

convênio formado entre a Prefeitura Municipal, Cohapar e Caixa Econômica Federal (CEF). 
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Tabela 5.7 - Relação dos loteamentos aprovados no município de Francisco Beltrão-PR na década de 2000 

Ano Loteamento Bairro N° de lotes Área (m²) 

2000 

 

Lot. Nair Godoi Seminário 24 12.100,00 

Lot. Borguesan Pinheirinho 88 55.919,00 

Lot. Beltrão Comércio de Lotes Seminário 109 60.313,00 

Lot. Rafael Turmina I Seminário 16 10.000,00 

Lot. Trevisol São Cristóvão 31 24.200,00 

Lot. Antônio Laurindo Aeroporto 91 46.992,00 

Lot. Gemma Marina Cembrani Miniguaçu 12 6.196,00 

Lot. Rafael Turmina II Miniguaçu 04 4.395,00 

Lot. Tucumann São Miguel 105 108.000,00 

Lot. Universitário I Industrial 71 50.000,00 

Lot. Universitário II Industrial 17 10.000,00 

Lot. Parise São Cristóvão 32 18.600,00 

2001 
Lot. Luci Miniguaçu 11 6.050,00 

Lot. Anizio Cezar Pereira Miniguaçu 09 4.035,00 

2002 
Lot. Feliz Trevisan São Cristóvão 37 19.695,13 

Lot. Avenida Industrial 17 17.000,00 

2003 
Lot. Borguezan II Pinheirinho 49 29.606,75 

Lot. Evaldir Zanella Miniguaçu 18 12.100,00 

2005 
Lot. Gazola Marrecas 18 11.557,00 

Lot. Valcir Furlani Miniguaçu 08 6.050,00 

2006 
Lot. Portal do Sol Industrial 39 50.000,00 

Lot. Novo Mundo II Novo Mundo 167 93.693,96 

2007 

 

Lot. Dalla Vecchia São Francisco 03 30.000,00 

Lot. Gramado Jd. Virgínea 43 22.200,00 

Lot. Andrade São Francisco 14 98.224,00 

Lot. Itália II Jd. Itália 180 134.069,00 

2008 Lot. Franciscon Marrecas 27 26.785,00 

2009 

 

Lot. Vila Bela Vista São Francisco 25 12.100,00 

Lot. Boa Vista São Cristóvão 89 91.352,93 

Lot. Marcello Luther King 123 54.333,41 

  Total 1477 1.125.567,18 

Fonte: Francisco Beltrão (2015). 

 

Outro conjunto construído em convênio entre a Prefeitura Municipal e a CEF é o 

Conjunto Habitacional Adolfina Scheid constituído por 150 unidades habitacionais também 

voltados para famílias de até três salários mínimos. Este conjunto habitacional apresentou 

problemas com alagamentos no ano seguinte de sua inauguração, por estarem localizadas na 

área de inundação do Rio Santa Rosa. Foram destruídas 19 unidades habitacionais que está 

sendo edificadas nos locais destinados ao campo de futebol do loteamento.  

Nesse período, foram executadas 297 unidades habitacionais voltados a população de 

baixa renda, totalizando uma área territorial de 114.560,93m². Representando apenas 16% do 

total de lotes criados e 9% da expansão territorial.  

A Tabela 5.8 relaciona os conjuntos habitacionais edificados na década de 2000. 
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Tabela 5.8 - Relação de conjuntos habitacionais construídos na década de 2000. 

Data da 

inauguração 
Conjunto Habitacional Bairro N° de casas Área (m²) 

2002 Conjunto Habitacional Adolfina Scheid Pinheirinho 150 54.594,00 

2004 Res. Francisco Beltrão I Padre Ulrico 82 34.987,44 

2006 Res. Francisco Beltrão II Padre Ulrico 65 24.979,05 

  Total 297 114.560,93 

Fonte: Cohapar (2015). 

 

A população continuou a crescer no ano de 2010, conforme dados do Censo 

demográfico realizado, totalizando em 78.943 habitantes, com 85,44% residindo na região 

urbana e 14,66% na área rural. Esse período é marcado por intenso crescimento no setor da 

construção civil.  

O maior crescimento de áreas urbanizadas da cidade ocorreu a partir do ano de 2010, 

com o lançamento de inúmeros loteamentos. Somente em dois anos (de 2010 a 2012) 

somaram cerca de 1.247.987,55m² de área de expansão da cidade. Em 2013, a área construída 

totalizou 280.324,07m² (FRANCISCO BELTRÃO, 2015). 

A área construída em 2014 representou um acréscimo de 25% na área edificada 

existente, foi registrada como a maior área de expansão dos últimos 13 anos com 

774.043,96m² - e consequentemente o maior número de alvarás expedidos no mesmo período 

– 890 alvarás de construção. Os meses que se destacam são fevereiro, com 32.602,00m², abril 

com 30.046,00m² e julho com 29.615,00m². Até o ano de 2015, a expansão urbana totalizou 

uma área de 3.258.213,42m².  

Nos últimos 5 anos (2010 a 2015) a Prefeitura Municipal liberou 3.939 alvarás de 

construção – destes 21% foram no ano de 2014.  

Atualmente existem protocolados no setor de urbanismo da Prefeitura Municipal, 37 

projetos de loteamentos em diferentes fases: 13 loteamentos em fase de aprovação de projeto, 

14 loteamentos com a infraestrutura em execução, 4 loteamentos com pendência de 

documentação e outros 6 loteamentos em diversas situações: com a documentação paralisada 

e em análise da documentação (FRANCISCO BELTRÃO, 2015). A Tabela 5.9 relaciona os 

loteamentos particulares aprovados pela Prefeitura Municipal para execução. 

Neste período até o ano de 2015 não foram construídos conjuntos habitacionais 

voltados para a habitação popular, mas surgiu cooperativas que viabilizaram a aquisição de 

lotes com preços acessíveis a população de renda média a baixa, as que se destacaram no 

município foram a Cooperativa Habitacional Beltronense (COHABEL) e Cooperativa de 

habitação dos trabalhadores em transportes do Estado do Paraná (COOHABTTRAN). 
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Tabela 5.9 - Relação de loteamento aprovados na década de 2010 

Ano Loteamento Bairro N° de lotes Área (m²) 

2010 

Lot. Primavera Jd Floresta 474 357.000,00 

Lot. Strello São Cristovão 17 60.164,00 

Lot. São Cristovão São Cristovão 193 116.146,58 

Lot. Anastácia Benka (1) 11 4.725,00 

2011 

Lot. Galiléia Água Branca 13 5.547,00 

Lot. Pereira (1) 10 4.940,00 

Lot. Bordignon Seminário 23 18.150,00 

Lot. Buratto (1) 20 24.657,46 

Lot. Jeresalém Água Branca 19 11.092,86 

Lot. Tulimar Júpiter 120 225.001,91 

Lot. Pinheiros Pinheirinho 151 120.153,07 

2012 

Lot. Biazin Vila Nova 47 42.663,67 

Lot. Bom Pastor Aeroporto 260 230.000,00 

Lot. Schio Nova Petrópolis 20 10.782,97 

Lot. Petkowicz Nova Petrópolis 23 10.145,56 

Lot. Ecker Sadia 18 6.539,60 

Lot. Rios Pinheirinho 89 48.000,00 

Lot. Sul São Cristovão 95 95.986,04 

Lot. Gerardi Aeroporto 86 52.537,54 

Lot. Villa Montana Alvorada 94 91.183,90 

Lot. Sul II São Cristovão 125 100.000,00 

Lot. Nortão Sadia 118 65.430,00 

Lot. Recanto Verde Sadia 81 54.600,00 

Lot. Colina Agua Branca 33 30.575,97 

2013 

Lot. Graciosa Seminário 41 114.284,78 

Lot. Belém Água Branca 66 42.333,12 

Lot. Gazola Marrecas 30 20.625,00 

Lot. Monterey I São Cristovão 23 23.462,67 

Lot. Monterey II São Cristovão 92 51.000,00 

Lot. São Francisco São Francisco 49 28.618,50 

2014 

Lot. Marchiori Sadia 164 98.678,69 

Lot. Alto da Júlio Industrial 240 241.530,26 

Lot. Norte Barbieiri Água Branca 85 133.328,74 

Lot. Perin São Cristovão 99 126.321,00 

Lot. Monterey III São Cristovão 56 34.502,93 

Lot. Casagrande Miniguaçu 138 85.155,58 

Lot. Serraglio Luther King 8 4.638,00 

Lot. Strello II São Cristovão 09 6.160,76 

Lot. Bonetti São Miguel 38 43.728,00 

2015 

Lot. Dalla Betta Aeroporto 78 89.176,21 

Lot. Bellville Industrial 47 35.440,11 

Lot. Casimiro Pinheirinho 25 15.133,72 

Lot. Ibraim Nova Petropolis 6 5.246,28 

Lot. Lopes São Cristovão 118 66.992,73 

Lot. Schauss Nova Petrópolis 68 36.475,37 

Lot. Nascimento Sadia 21 12.101,44 

Lot.  Zorzi São Cristovão 56 24.625,68 

Lot. Sudoeste São Cristovão 130 94.801,63 

Lot. Zaboroski São Cristovão 38 37.829,09 

  Total 3.865 3.258.213,42 

Fonte: Francisco Beltrão (2015). 

Notas: (1) Ausência de informação 

 

 Os empreendimentos realizados através das cooperativas têm por finalidade oferecer 

lotes de baixo custo pois são enquadrados na Zona de Interesse Social (ZIS) no qual formam 
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convênio com a Prefeitura Municipal, Sanepar e Copel. Assim conseguem obter um baixo 

custo com relação a implantação da infraestrutura, que resultam em lotes mais acessíveis do 

que os praticados no mercado imobiliário.  

A COHABEL realizou quatro loteamentos, constituindo 557 lotes destinados a 

residências. A COOHABTTRAN realizou dois loteamentos, somando 253 lotes urbanos, 

numa área total de 492.658,18m² de expansão territorial e representando 13% de área 

edificada entre os anos de 2010 a 2015. Podem-se observar os empreendimentos realizados na 

Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 - Relação de conjuntos habitacionais e loteamentos de interesse social aprovados na década de 2010 

Ano Loteamento Bairro 
N° de 

lotes 
Área (m²) 

2010 
Lot. Coohabtran I Aeroporto 73 48.000,00 

Cohabel III - Lot. Lago das Torres  Padre Ulrico 178 178.394,00 

2011 Cohabel I – Rota do Sol I Luther King 70 44.200,00 

2012 
Cohabel IV - Lot. Rota do Sol II  Luther King 45 24.684,00 

Cohabel II – Alto da Conquista Água Branca 272 161.630,18 

2014 Lot. Cohabitran II Miniguaçu 189 196.750,00 

  Total 827 492.658,18 

Fonte: Francisco Beltrão (2015). 

 

 Os bairros que possuem maior quantidade de lotes lançados nos loteamentos são o 

Padre Ulrico, com 634 lotes, seguindo pelo Aeroporto, com 518 lotes e o bairro Jardim 

Floresta com 471 lotes. O Jardim floresta possui o maior loteamento implantado denominado 

como Loteamento Primavera, com 375 mil m² - e representou 10,3% de aumento de toda a 

área do bairro.  

O bairro Aeroporto expandiu com o loteamento realizado pela COOHABTTRAN e o 

Loteamento Bom Pastor totalizando uma área de 230 mil m². Na região sul, o bairro São 

Cristóvão teve a sua maior expansão, 195.968,04m². Em segundo lugar os bairros Água 

Branca e Industrial. 

Leme (2015, p.184) aborda que o município continua crescendo em duas regiões, 

principalmente devido as suas condições topográficas: a região sul, caracterizada por 

loteamentos voltados a um público de maior poder aquisitivo (com base nos altos valores dos 

terrenos) impulsionado pelas universidades instaladas nessas regiões, pelo hospital regional e 

a extensão de um campus da Unioeste do curso de medicina - ainda em obras. 

 A região norte da cidade continuou sendo constituída predominantemente por 

conjuntos habitacionais e cooperativas, e mais tarde com o lançamento do PMCMV, 

destinado a população que atendesse aos critérios do programa. Essa característica teve forte 
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influência devido as indústrias instaladas na região, que proporcionaram a seus trabalhadores 

oportunidade de morar próximo ao emprego. 

Apesar de a expansão territorial ser maior na parte Sul da cidade, é na região Norte 

que se tem o maior número de lotes criados. Isto se deve em função do tamanho individual 

dos lotes estipulados. Os loteamentos destinados a moradia popular ou famílias de baixa renda 

possuem uma dimensão menor do que os projetados nos loteamentos da região Sul. 

 Através desse contexto histórico foi possível entender a evolução urbana do município 

de Francisco Beltrão e o processo de expansão da cidade. Diante dessas informações, foi 

possível elaborar um mapa da evolução do município de Francisco Beltrão como pode ser 

observado na Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5 - Mapa de expansão urbana da cidade de Francisco Beltrão-PR, entre o período  

de 1973 a 2015. 
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5.1.3 Saneamento 

   

 À medida que a cidade de Francisco Beltrão foi crescendo e expandindo, houve a 

necessidade de implantar todo um sistema para atender aos seus habitantes, denominado de 

infraestrutura urbana. Esta pode ser identificada como um conjunto de obras e redes de 

serviços que acompanham a expansão urbana e atendem a população nas suas necessidades 

básicas, além de garantir higiene e salubridade.  

 

O saneamento é um conjunto de infraestrutura que serve a cidade, garantindo as 

funções de higiene e salubridade, além disso, o desenvolvimento do saneamento 

sempre esteve ligado à evolução das civilizações. Pode-se definir como o conjunto 

de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a 

finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 

população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica 

(BRASIL, 2012, p.07). 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido 

através da Lei n° 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejos de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais (BRASIL, 2007). 

 Conforme dados do Censo 1960, foi constatado que o município de Francisco Beltrão 

possuía rede de abastecimento de água e rede elétrica como componentes de infraestrutura. 

Para uma população de 4.989 habitantes havia 65 ligações na rede de abastecimento de água e 

584 ligações na rede elétrica, conforme a Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 - Infraestrutura existente conforme o Censo de 1960 

Ano 

Abastecimento de água Instalações Sanitárias 

Rede elétrica 
Rede geral 

Poço ou 

Nascente 
Fossa séptica 

Fossa rudimentar / 

outro escoadouro 

1960 65 5.610 145 0 584 

Fonte: IBGE (1961). 

  

 Como mencionado anteriormente, o município de Francisco Beltrão teve dois 

momentos distintos quanto à implantação da infraestrutura, no primeiro a criação de 

loteamentos sem qualquer previsão da execução dos serviços básicos. No segundo, devido ao 

caos urbano gerado em função dessas medidas e a necessidade de organização e 

abastecimento, surgiram através da legislação municipal diretrizes que determinaram a 

aprovação da expansão urbana somente com a infraestrutura executada. 
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Atualmente, as áreas de expansão devem ser previstas as medidas conforme a 

legislação vigente, que é estipulada pela Lei n° 3372/2007 - Parcelamento do Solo Urbano do 

Município de Francisco Beltrão, no seu Capítulo VIII, Art. 32: 

 

c) Implantação da galeria de águas pluviais, incluindo poços de visita e bocas-de-

lôbo, além do sistema de captação e infiltração das águas pluviais de acordo com o 

projeto e diretrizes aprovadas pela Prefeitura Municipal; d) drenagens, aterros, 

pontes, pontilhões e bueiros que se fizerem necessários; e) a implantação da rede de 

água potável de conformidade com o projeto e diretrizes aprovadas pela SANEPAR, 

ou, abertura de poços, nos casos em que não exista previsão de ligação da área ao 

sistema oficial de abastecimento de água no prazo máximo de 2 (dois) anos; f) a 

implantação da rede coletora de esgoto de conformidade com o projeto e diretrizes 

aprovadas pela SANEPAR; nos casos em que não for possível a ligação ao sistema 

de coleta e tratamento, caberá ao proprietário do lote, e não ao loteador a destinação 

do esgoto doméstico para fossas sépticas no interior do seu lote, independentemente 

da existência da rede coletora implantada; g) pavimentação, das vias de circulação, 

com asfalto ou calçamento, ou outro material aprovado pela Prefeitura, incluindo 

meios-fios, guias de pedra ou concreto em todas as vias e praças; h) rede de energia 

elétrica e de iluminação pública de conformidade com o projeto e diretrizes 

aprovados pela COPEL e pela Prefeitura Municipal; i) arborização das vias do 

loteamento, na proporção mínima de 2 (duas) árvores por lote, de acordo com o 

Plano de Arborização do Município; j) a construção de jardins, parques, praças 

previstas no projeto de parcelamento (FRANCISCO BELTRÃO, 2007). 

 

Atualmente o município de Francisco Beltrão possui resultados acima da média 

brasileira quanto à implantação da infraestrutura urbana em relação aos índices estipulados. 

Na malha urbana os atendimentos de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica 

e coleta de resíduo sólido (inclusive a coleta seletiva) atendem o número total de domicílios.  

Os serviços de atendimento de esgoto, conforme dados da Sanepar, contam, 

atualmente, com 71% dos domicílios atendidos. Quanto a drenagem urbana, não existem 

dados contabilizados, pois a Prefeitura Municipal vai ampliando os serviços sem possuir um 

banco de dados que quantifique e identifique os locais, apenas existem projetos individuais.  

Em termos de infraestrutura urbana, foi analisada a expansão das redes de saneamento 

do município de Francisco Beltrão, constituída pela rede de abastecimento de água, rede 

coletora de esgoto e coleta de resíduo sólido.  

 

5.1.3.1 Abastecimento de água 

 

O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do 

Paraná (Sanepar), sendo a água para este uso retirada do Rio Marrecas, antes de entrar no 

perímetro urbano. O tratamento da água é realizado no chamado “Morro da Sanepar” que 

possui uma altitude 640 metros e foi implantado no ano de 1973.  
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No ano de 1977, consta no Caderno de Comemoração dos 25 anos de Francisco 

Beltrão a situação do abastecimento de água no município daquela época: 

 

Francisco Beltrão é um município novo. Está completando 25 anos. Já possui, 

porém, água tratada, o que muito ajuda na saúde do povo. Isso foi possível graças ao 

dinamismo e a decência de seus administradores. Possui Estação de Captação, 

Tratamento e Distribuição, com um reservatório com a capacidade para 864.000 

litros. Foi construído pela Prefeitura, mas em 1973 foi entregue para a Sanepar, a 

qual, conforme contrato assinado se comprometia a “estudar, projetar e executar as 

obras relativas a construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água potável e de esgotos sanitários municipais” (LAZIER, 1976, 

p.13) 

 

Conforme informações da Agência Nacional de Águas (ANA) “atualmente a demanda 

urbana de abastecimento do município é de 186 L/s e a situação do abastecimento requer 

ampliação do sistema” (ANA, 2016). 

 A Tabela 5.12 mostra a evolução da rede de abastecimento de água no município de 

Francisco Beltrão, compreendendo o período de 2000 a 2014.  

 

Tabela 5.12 - Dados da rede de abastecimento de água no período de 2000 a 2014 

no município de Francisco Beltrão-PR 

Ano 

População total 

atendida com rede 

de água 

Ligações de água 

ativas (uds) 

Extensão da rede de 

água (Km) 

2000 60.726 14.326 240,00 

2001 61.164 14.582 249,00 

2002 61.235 14.864 250,00 

2003 61.329 15.216 258,00 

2004 56.647 15.781 271,00 

2005 57.075 16.322 277,00 

2006 57.718 17.037 279,00 

2007 58.257 17.686 290,82 

2008 59.726 18.318 302,00 

2009 60.263 18.916 308,82 

2010 66.831 19.673 325,64 

2011 70.535 20.513 336,96 

2012 74.464 21.588 348,68 

2013 77.623 22.473 371,08 

2014 80.449 23.208 379,05 

Fonte: Ministério da Saúde (2014). 

 

Pode-se observar que houve um aumento de 25% nos atendimentos do sistema 

populacional e 8.882 novas ligações foram realizadas – esse aumento está diretamente 

relacionado com a expansão territorial no mesmo período. No total foram ampliados 

139,05km de rede de abastecimento de água, constituindo um aumento de 40% da rede 

existente. 

É importante destacar que, atualmente o sistema de abastecimento no município 



106 

 

encontra-se com várias interrupções temporárias de abastecimento, justamente devido à 

grande expansão da rede sem uma previsão do aumento da demanda. Vários acontecimentos 

têm contribuído para a falta de água, principalmente devido ao aumento do consumo pela 

população e a quantidade pluviométrica em determinadas épocas do ano. 

Os principais bairros atingidos são os que se localizam nas áreas mais altas, como os 

bairros Jardim Virgínea, Antônio de Paiva Cantelmo, Padre Ulrico, Aeroporto e Seminário. 

Quando a interrupção se compõe por um período mais extenso, é realizado um rodízio entre 

todos os bairros da cidade. 

 Conforme informações da Sanepar o sistema de abastecimento de água e a captação do 

rio Marrecas estão sendo ampliados com a construção de novos módulos compostos por 

floculadores, decantadores e filtros: “As duas unidades terão 50% de aumento da sua 

capacidade produtiva, chegando a 22,5 milhões de litros de água” (SANEPAR, 2016). Espera-

se que com essas medidas, o problema com a falta de água seja resolvido. 

 

5.1.3.2 Rede coletora de esgoto 

 

 As águas residuais também são de responsabilidade da Sanepar, como o sistema é 

mais caro para a sua execução, as etapas de expansão ocorrem de forma pontual e mais lenta 

que o sistema de abastecimento. Como foi observado na Tabela 5.11, na década de 60 foram 

contabilizadas 145 unidades de fossas sépticas, que é um dos recursos de destinação de 

dejetos utilizado para a coleta dos resíduos quando não existe a rede coletora de esgoto. 

  No município de Francisco Beltrão, existem duas Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE). A primeira a ser construída, em 1973, é a ETE Marrecas possui cerca de 105 mil 

metros de rede coletora, cinco mil ligações e atendem 35% da população urbana. A ETE 

Santa Rosa foi inaugurada em 2015 e tem capacidade para tratar 3,4 milhões de litros de 

esgoto por dia, o que representa um incremento de 28% na capacidade de tratamento do 

sistema.  

 A Tabela 5.13 relaciona os principais dados sobre a rede coletora de esgoto no 

município de Francisco Beltrão, entre os anos de 2000 a 2014. Pode-se observar que nesse 

período houve uma ampliação de 40% de pessoas atendidas pelo sistema com 10.429 ligações 

em domicílios. A extensão da rede coletora se deu em 268,10km pela cidade, esta ampliação, 

em parte, está condicionada ao aumento da extensão urbana, mas foi influenciada pelos 

investimentos realizados pela Prefeitura Municipal em convênio a Sanepar. 
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Tabela 5.13 - Dados referente à rede coletora de esgoto durante o período de 2000 a 

2014 no município de Francisco Beltrão-PR 

Ano 

População total 

atendida com rede 

coletora de esgoto 

Ligação de rede 

coletora de esgoto 

ativa (uds) 

Extensão da rede 

coletora de esgoto (Km) 

2000 19.905 3.581 0 

2001 21.621 4.724 71,00 

2002 21.707 4.876 105,00 

2003 21.593 4.936 105,00 

2004 19.707 5.052 113,00 

2005 21.151 5.585 113,00 

2006 25.048 6.898 129,00 

2007 32.283 9.272 162,91 

2008 33.172 9.573 186,26 

2009 36.941 10.931 196,76 

2010 41.167 11.411 220,67 

2011 42.772 11.669 224,73 

2012 47.525 13.054 247,42 

2013 49.183 13.379 258,10 

2014 49.832 14.010 268,10 

Fonte: Ministério da Saúde (2014). 

 

Até o ano de 2000, segundo dados do Censo 2010 o município possuía 33% dos 

domicílios existentes atendidos por rede coletora de esgoto. No ano de 2003 foi realizada uma 

ampliação, atendendo os bairros Vila Nova, Miniguaçu e Luther King. Essa ampliação 

aumentou em 35% da população atendida, compreendendo 16 km de rede coletora e 751 

ligações domiciliares. 

 No ano de 2005, a expansão da rede coletora de esgoto ocorreu nos bairros São 

Cristóvão e Alvorada, compreendendo um percentual de 41%, através de 38 km de rede e 

1.546 ligações domiciliares. Em 2008, a rede coletora foi ampliada para os bairros São 

Miguel, São Francisco, Novo Mundo e Cristo Rei, ligando ao sistema 3.340 domicílios 

através de 15 km de extensão. No ano de 2012, a extensão se deu no bairro Padre Ulrico com 

15 km de rede e 950 ligações domiciliares. 

 Somente em 2015 que a região denominada cidade norte do município foi atendida, 

devido a necessidade da implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na 

região. Foram executados 48,60km de rede coletora e 2.696 ligações domiciliares que 

atenderam os bairros Pinheirão, Sadia, Pinheirinho e Jardim Floresta.  

Atualmente a rede coletora de esgoto atende 71% da população urbana conforme 

dados da Sanepar, esse índice está acima da “média nacional que é de 57%” (SANEPAR, 

2015). A previsão da empresa para os próximos anos é expandir ainda na região da cidade 

norte, a fim de atender a todos os domicílios existentes naquela região e alcançar um índice de 

85%. A Tabela 5.14 indica o resumo da expansão da rede coletora de esgoto no município de 
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Francisco Beltrão, entre o período de 2003 a 2015. A Figura 5.6 representa a expansão da rede 

coletora de esgoto a partir do ano 2000. 

 

Tabela 5.14 - Resumo da expansão da rede coletora de esgoto durante o período de 2003 a 2015 

no município de Francisco Beltrão-PR 

Ano Extensão da 

rede coletora 

Domicílios 

atendidos 

Bairros 

2003 16 km 751 Vila Nova, Miniguaçú e Luther King 

2005 38 km 1.546 São Cristovão e Alvorada 

2008 15 km 3.340 São Miguel, Cristo Rei, São Francisco e Novo 

Mundo 

2012 15 km 950 Padre Ulrico 

2015 48,6 km 2.696 Cidade Norte (Pinheirão, Sadia, Pinheirinho e 

Jardim Floresta) 

Fonte: Sanepar (2016). 

  

 
Figura 5.6 - Mapa da expansão da rede coletora de esgoto da cidade de Francisco Beltrão, 

entre o período de 2000 a 2015. 
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5.1.3.3 Coleta de resíduos sólidos 

 

A coleta de resíduo sólido e a sua destinação é de responsabilidade da gestão 

municipal, assim como a promoção de campanhas para separação dos materiais recicláveis e 

eletrônicos. A população também deve separar os resíduos conforme a sua destinação para 

que os impactos ambientais sejam menores. 

Durante o período de 1970 a 1992, os resíduos sólidos eram coletados por um 

caminhão caçamba pela prefeitura municipal e despejados a céu aberto em diversos terrenos 

do entorno da malha urbana. Nos locais onde o caminhão não passava, os moradores tinham 

por hábito queimar ou enterrar nas próprias residências. 

Na década de 70, os principais locais de despejo de resíduo sólido constituem 

atualmente os bairros Vila Nova e Padre Ulrico. Também existia um terreno na comunidade 

de Água Vermelha, de propriedade particular do prefeito da época, no qual fazia parte do 

depósito dos resíduos. 

No bairro Padre Ulrico, o local destinado a receber cargas de resíduo sólido constituía 

em área de preservação próximo ás margens do Rio Marrecas. Por ação de tratores e da 

chuva, todo esse resíduo sólido era empurrado para o rio. 

Candiotto & Rigo (2015, p.213) relatam que outro local que serviu de depósito de 

resíduo sólido em meados de 1970 foi um terreno alagadiço, onde hoje se encontra o 

cruzamento da Avenida União da Vitória com a rua Santo Fregonese (atual localização da 

praça Darci Zancan - bairro Vila Nova) situado nas margens do Rio Lonqueador. “[...] o lixo 

coletado era depositado neste local para ajudar a fazer o aterramento do terreno”. Além do 

resíduo sólido, eram despejadas muitas cargas de serragem oriundas do corte de madeiras de 

serrarias próximas a cidade e cargas de terra para cobrir os resíduos e completar o 

aterramento. Esse local recebeu resíduo sólido por mais de um ano, até que ficou todo 

aterrado. Segundo informações do IAP, no ano de 2012, “ainda foram encontrados resíduos 

enterrados quando foi realizada uma escavação para a fundação de um edifício”. 

No ano de 1975 a Prefeitura Municipal adquiriu um caminhão compactador com 

capacidade para compactar 10 toneladas de resíduos em 6m³. Até esse período não havia a 

separação dos materiais, todo tipo de resíduo era recolhido e despejado junto, incluindo 

materiais contaminados com produtos químicos e hospitalares. 

Somente na década de 1980, a Prefeitura Municipal adquiriu um terreno com 5.000m² 

no bairro Água Branca, onde instalou junto ao aterro uma usina de compostagem e triagem do 
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resíduo sólido. A usina de compostagem funcionou até 1992, depois disso o resíduo sólido era 

depositado diretamente – sem qualquer tipo de separação. Os resíduos ficavam a céu aberto e 

eram empurrados para as margens do córrego Arroio Água Branca.  

  Além da contaminação do local e do rio, várias famílias se instalaram no entorno do 

aterro para coletar materiais reciclados com valor de mercado, transformando a região em 

área de degradação ambiental e social. 

O tempo de vida do aterro era de seis anos, conforme a liberação do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), mas a área só parou de receber resíduo sólido no ano de 2000 – 

totalizando 20 anos de utilização da área. 

As regiões de depósito de resíduo sólido do bairro Padre Ulrico e o aterro a céu aberto 

do bairro Água Branca foram autuados pelo Ministério Público Estadual (MPE), no ano de 

2006.  

Para recuperar a área degradada do bairro Água Branca, no ano de 2004, a Prefeitura 

Municipal cercou o local e plantou eucaliptos a fim de regenerar a área. Em 2008, diante de 

nova notificação do MPE, foi aberto um poço com o objetivo de monitorar o chorume 

proveniente do resíduo sólido depositado. Atualmente o local está coberto por vegetação, mas 

ainda é possível observar resíduo sólido aflorando. 

 No ano de 1997, a Prefeitura adquiriu uma área de 193.600m² na comunidade de 

Menino Jesus para realizar um aterro sanitário. Somente em 2001 foi aprovado o 

licenciamento ambiental e começou a receber resíduos. Esse local, conforme relata Silva & 

Francischett (2013, p.125) “possui características adequadas para conceber um aterro, pois se 

trata de uma área que possibilita escavar até 14 metros sem encontrar a rocha mãe. Possui 

uma área de 22 hectares e recolhem 60 toneladas de resíduo sólido ao dia. O sistema de 

depósito é em célula com três metros de profundidade e 50 de extensão é um sistema de 

pirâmide, pois aproveitam o declive do terreno”.  

 Conforme relato da prefeitura municipal: “todo espaço onde o resíduo sólido é 

depositado, chamado de célula, é impermeabilizado com geomembrana para não entrar em 

contato com o solo, os gases, chorume e efluentes são tratados e cada camada de resíduos 

recebe cobertura com terra. Além disso, o aterro está em uma área distante do espaço urbano, 

moradores e de rios e córregos” (FRANCISCO BELTRÃO, 2016). 

Conforme aponta Candiotto e Rigo (2015, p.213) apesar de situações preocupantes 

durante as décadas de 1970 e 1980 é possível afirmar que atualmente o município possui uma 

condição relativamente controlada, em virtude da existência de um aterro e um sistema de 
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coleta de resíduo sólido. 

 A coleta de resíduo sólido no município de Francisco Beltrão atende atualmente todo o 

perímetro urbano e grande parte do perímetro rural. Segundo dados do Censo de 2010, com 

relação ao resíduo sólido gerado no município, cerca de 94,80% do resíduo sólido são 

coletados e destinados ao aterro municipal ou para a coleta de seletiva, 5,0% são queimados 

ou enterrados e 0,2% são destinados a céu aberto. 

 Em grande parte da cidade, a coleta realizada pelos caminhões acontece de duas a três 

vezes por semana, isso ocorre em 78% do território, no restante 15% a coleta é realizada 

diariamente e 7% somente uma vez por semana. Conforme a Tabela 5.15 percebe-se que a 

frequência de coleta de duas a três vezes por semana variou bastante ao longo dos últimos 

anos, iniciando com 80%, chegando a um máximo de 92% no ano de 2011 e em 78% no ano 

de 2014. Essa diminuição de porcentagem ocorreu devido ao aumento da frequencia diária 

que, a partir do ano de 2012 passou para 15% do território urbano com frequência diária.  

 Quanto a frequência de coleta de uma vez por semana, em 2009 não haviam 

atendimentos, partindo para a máxima de 2012 com 15% e em 2014 com 7% também devido 

ao aumento das outras frequências. A Tabela 5.15 mostra a frequência da coleta de resíduos: 

 

Tabela 5.15 - Frequência da coleta de resíduos no município de Francisco Beltrão-PR 

Ano Frequência de coleta 

de resíduos - diário 

Frequência de coleta de 

resíduos - duas a três vezes 

por semana 

Frequência de coleta de 

resíduos - um dia por 

semana 

2014 15% 78% 7% 

2013 15% 75% 10% 

2012 15% 70% 15% 

2011 7% 92% 1% 

2010 6% 89% 5% 

2009 20% 80% 0 

Fonte: Paraná (2014). 

 

 Quanto a coleta seletiva, a Prefeitura realiza o recolhimento semanalmente e deposita 

na Associação de Catadores de Papel, para seleção, separação e venda dos materiais: 

 

O lixo destinado à coleta seletiva vai para a Associação de Catadores de Papel, onde 

são coletadas cerca de 3.000 toneladas de resíduos reciclados por ano, os quais 

previamente  são separados em cada domicílio e depois cotados conforme a 

programação da Prefeitura. Para isso, criou-se um projeto juntamente com a 

Associação dos Catadores de Papel no ano de 2007, chamado Cidade Limpa, o qual 

se iniciou no bairro Nossa Senhora Aparecida como um projeto piloto, monitorado 

semanalmente. Foi a partir deste projeto que se efetivou a coleta seletiva no 

município. Também, a partir dele, os alunos das escolas passaram a receber 

informações para separar o lixo reciclável do lixo orgânico nas suas residências. Em 

2007, a Associação dos Catadores de Papel recolhia mais de 100 toneladas/mês de 
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material reciclável, com o projeto e o incentivo a reciclagem passou a recolher 200 

toneladas/mês. O município disponibilizou a população sacos de ráfia (na cor 

amarela) para separar o lixo, nele armazenam o reciclável (SILVA; 

FRANCISCHETT, 2013, p.125). 

 

 O município também possui um programa denominado de Ecoponto, que são locais de 

recebimento de material diferenciado, como eletrônicos, pneus, isopor/EPS, óleo de cozinha, 

remédios vencidos, pilhas e baterias.  

  

5.1.4 Equipamentos urbanos 

 

 Os equipamentos urbanos são elementos públicos ou privados que se destinam a 

prestação de serviços à população, como exemplo pode-se citar as bibliotecas, escolas, teatros, 

museu, sede dos poderes executivo, legislativo, judiciário, postos de saúde, ginásio de 

esportes, entre outros. 

Para Ferrari (1977) os equipamentos urbanos são as obras e serviços, sejam eles 

públicos ou de utilidade pública, que possibilitam a realização da vida de uma população. 

Reforçam Morais; Goudard; Oliveira (2008, p.98) que os equipamentos públicos funcionam 

como suporte material para a prestação de serviços básicos, sendo constituído por um 

conjunto de espaços e edifícios, cujo uso é predominamente público.  

 Conforme a NBR 9284 (ABNT, 1986, p.01) designa que “equipamentos urbanos são 

compreendidos pelos bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinado à prestação de 

serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder 

público, em espaços públicos e privados”.  

 A Lei Federal 6.766 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 

providências, em seu Artigo 4° do Capítulo II, cita sobre os equipamentos comunitários: “Os 

loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: I – as áreas destinadas a 

sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a 

espaços livres de uso público, serão proporcionais a densidade de ocupação prevista para a 

gleba” (BRASIL, 1979). 

Quanto à legislação municipal, esta prevê a implantação dos equipamentos urbanos 

através do estudo de impacto da vizinhança que deve ser realizado sempre que houver 

expansão territorial da cidade. 

A implantação dos equipamentos deve seguir critérios que possibilitem acessibilidade 

aos moradores. Um dos meios de organização das áreas onde os equipamentos devem ser 
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implantados denomina-se raio de abrangência (ou de influência). 

O raio de abrangência define uma área no qual o equipamento atende a população, 

assim é possível definir uma dimensão máxima para cada equipamento urbano. Pode ser 

observado na Tabela 5.16 algumas definições de raio de abrangência para os equipamentos 

urbanos, segundo os autores CASTELLO (2013), MORETTI (1997) e PITTS (2004): 

 

Tabela 5.16 - Dimensão máxima de área de abrangência dos equipamentos urbanos conforme os  

autores Castello (2013), Moretti (1997) e Pitts (2004) 

EQUIPAMENTO PÚBLICO CASTELLO 

(2013) 

MORETTI 

(1997) 

PITTS 

(2004) 

Equipamentos de saúde:    

Hospitais gerais e especializados 1.600 2.000 (1) 

Posto de saúde, ambulatório, clínica. 800 (1) 1.000 

Equipamentos de educação:    

Biblioteca 1.600 1.500 (1) 

Ensino superior  1.600 (1) (1) 

Centro de ensino médio 800 800 3.000 

Centro de ensino fundamental 400 800 1.050 

Creche, pré-escola e maternal 400 500 300 

Equipamentos de lazer:    

Parques 1.600 2.400 2.400 

Praças (lazer e esporte) 800 800 600 

Fonte: Castello (2013), Moretti (1997) e Pitts (2004) 

Notas: (1) Distância não informada - as distâncias estão em metros. 

 

Dessa forma, decidiu-se realizar uma análise espacial levando em consideração os 

parâmetros estabelecidos por CASTELLO (2013), por conter todas as informações 

necessárias para os equipamentos urbanos analisados neste estudo. 

 

5.1.4.1 Equipamentos do setor de saúde 

 

 No setor de saúde, Francisco Beltrão é destaque como polo regional, conforme dados 

do IBGE (2015), o município possui uma unidade de saúde estadual, 27 unidades municipais 

e em grande maioria, 63 unidades particulares. Em comparação com os dados estatístico do 

estado do Paraná e da federação, o município se destaca em unidades privadas de saúde. A 

Figura 5.7 compara o quantitativo dos equipamentos de saúde na esfera municipal, estadual e 

federal.  
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Figura 5.7 – Gráfico relacionando as unidades de saúde existentes no município de Francisco Beltrão, Estado do 

Paraná e Brasil 

Fonte: IBGE (2015). 

 

A unidade estadual é o Hospital Regional Dr. Walter Alberto Pecóits que atende toda a 

região do município de Francisco Beltrão, formado por 27 municípios compreendidos pela 8º 

regional de saúde. A função do Hospital Regional é atender casos mais complexos, como poli 

traumatismo, gestantes de alto risco e casos de neonatal.  

Além do Hospital Regional, o município conta com mais dois hospitais, o Hospital 

São Francisco que realiza atendimento particular, convênios e público e a Policlínica São 

Vicente de Paula, que atende de forma particular e convênios. 

Para atendimento de urgência e emergência pelo sistema público, o município conta 

com a estrutura do Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizado no bairro Padre Ulrico 

que realiza o primeiro atendimento ao paciente, antes de ser destinado ao hospital.  

Os postos de saúde atendem a comunidade local oferecendo serviços de vacinação, 

atendimento clínico e odontológico, farmácia e acompanhamento familiar. Na área urbana do 

município existem 12 unidades implantadas nos bairros Alvorada, Marrecas, Industrial, Vila 

Nova, Cango, Cristo Rei, Pinheirão, Pinheirinho, Sadia, Seminário e duas unidades no Padre 
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Ulrico. 

A Figura 5.8 apresenta as áreas de abrangência que os equipamentos de saúde atendem 

no município de Francisco Beltrão. 

 

 

Figura 5.8 – Mapa demonstrando o raio de abrangência dos equipamentos de saúde no município de  

Francisco Beltrão-PR 

 

A UPA realiza o primeiro atendimento ao paciente antes dele ser encaminhado para os 

hospitais, para se ter acesso a esta unidade, toda a população tem que se deslocar ao bairro 

Padre Ulrico para realizar este procedimento – independente do estado de gravidade do 

paciente. 

Os hospitais estão localizados no bairro Centro do município, enquanto o hospital 

regional localiza-se no bairro Água Branca em proximidade à BR. Esta localização é 

estratégica porque recebe pacientes de outros municípios, assim os veículos não precisam 

adentrar na malha urbana para ter acesso ao hospital. 

Segundo o raio de abrangência, os três hospitais contemplam a área sul do município, 

enquanto a cidade norte está totalmente desprovida desse atendimento. O Hospital regional 

possui um atendimento bem superior a estabelecida pelo raio de abrangência, devido a 
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complexidade dos serviços prestados e à população de diversas cidades do sudoeste. 

Os postos de saúde estão espalhados pelos bairros, a região mais desprovida é a área 

central no qual se concentram grande parte da população.  

 

5.1.4.2 Equipamentos no setor de educação 

 

Na questão de ensino, o município de Francisco Beltrão também é considerado polo 

em educação na região Sudoeste devido aos diversos serviços oferecidos. “Quanto ao número 

de escola o município consta com 47 unidades municipais, 43 unidades de ensino 

fundamental e 15 unidades de ensino médio” (IBGE, 2010).  

A Figura 5.9 quantifica os equipamentos urbanos no setor de educação. 

 

 

 Figura 5.9 – Gráfico dos equipamentos urbanos no setor de educação no  

Município de Francisco Beltrão-PR 

 

Quanto ao ensino superior, o município conta com seis instituições públicas e 

particulares, ao todo as instituições oferecem mais de 30 cursos de graduação em diferentes 

seguimentos: Universidade Paranaense (UNIPAR), Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), União de Ensino 

do Sudoeste do Paraná (UNISEP) e Centro Sul-americano de Ensino Superior (CESUL). 

Os Centro municipal de ensino infantil (CMEI) atendem em período integral e é 

destinado a crianças de seis meses até seis anos de idade. As escolas municipais atendem na 
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mesma edificação das estaduais em períodos diferentes. Ao todo, o município possui 15 

escolas municipais, 13 escolas estaduais e 15 unidades de CMEIs. As escolas particulares 

constituem em 13 unidades.  

A biblioteca municipal é destinada a atender e complementar os estudos dos alunos, 

está localizada na área central da cidade, para que toda a população tenha facilidade ao acesso 

da Instituição.  

A Figura 5.10 mostra o raio de abrangência das instituições que prestam serviços 

públicos com relação a educação conforme estabelecido por Castello (2013) apresentado na 

Tabela 5.16. Quanto ao mapa que indica o raio de abrangência dos CMEIS, pode-se observar 

que as unidades se localizam nas áreas periféricas da malha urbana e que a concentração delas 

é menor ao sul do município. Os CMEIS estão inseridos nos bairros mais carente, enquanto 

que nos bairros com padrão mais elevado, como Centro, Vila Nova, Nossa Senhora Aparecida 

e São Cristóvão, não há presença desses equipamentos. 

 Todas as instituições de ensino superior estão localizadas na área ao sul do município 

de Francisco Beltrão, exceto a UTFPR, que ocupa o antigo colégio agrícola na Linha Santa 

Bárbara. Os equipamentos de ensino superior estão tão concentrados que as áreas de 

abrangência se sobrepõem, enquanto grande parte da malha urbana está desprovida de tal 

atendimento. 

 Quanto as instituições de ensino médio, grande parte delas englobam o raio de 

abrangência na área central, somente duas unidades atendem a cidade norte e uma no bairro 

Padre Ulrico. Enquanto nas regiões centrais os raios de abrangência se sobrepõem, as áreas 

periféricas do município não estão contempladas com este serviço público. 

 Quanto ao mapa que representa as escolas municipais, devido ao raio de abrangência 

ser menor, pode-se observar que elas não contemplam toda a extensão territorial da cidade, 

apesar de estarem implantadas de forma organizada e dissipadas pela malha urbana. A Figura 

5.10 mostra o mapa do município de Francisco Beltrão com as instituições de ensino e seu 

respectivo raio de abrangência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 
Figura 5.10 – Mapa demonstrando o raio de abrangência das instituições de ensino no município de  

Francisco Beltrão-PR 
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5.1.4.3 Equipamentos de lazer e preservação ao meio ambiente 

 

 A necessidade do conhecimento das áreas verdes nas cidades se dá pelo papel que elas 

desempenham com relação a melhoria das condições ambientais e de vida de toda população. 

Deve-se levar em conta que essas áreas são mais escassas conforme o crescimento das cidades 

e a densidade demográfica. Segundo MORERO et. al. (2007, p.19) apesar do conhecimento 

acadêmico da importância das áreas verdes urbanas, há uma tendência de “economizar 

espaços para o lazer”, principalmente nas zonas mais pobres e, como consequência, pode-se 

causar a deterioração da qualidade de vida dos habitantes. 

 Algumas organizações possuem indicadores que definem a metragem mínima de área 

verde para cada habitante: a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um índice de 

12,00m² de área verde por habitante, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 

2016) recomenda um índice de 15,00m² de área verde por habitante.  

 Conforme BARGOS (2010, p.24) “os termos área verde, espaços/áreas livres, 

arborização urbana, verde urbano, têm sido frequentemente utilizados no meio científico com 

o mesmo significado para designar os equipamentos urbanos de lazer. No entanto, pode-se 

considerar que a maioria destes termos não são sinônimos e não se referem aos mesmos 

elementos”. Através da Tabela 5.17 pode-se classificar as áreas verdes conforme a 

concentração da vegetação e a função do espaço. 

 

Tabela 5.17 - Conceitos de espaços verdes 

Classe Descrição 

Área Verde Pública Espaço livre urbano público destinado em loteamento à implantação 

de vegetação e/ou conservação de vegetação natural ou implantada 

pré-existentes, associado à destinação e implantação de equipamentos 

de lazer. Neste conceito englobam os sistemas de lazer, os sistemas de 

recreio e as áreas verdes com número de cadastro de próprio 

municipal; 

Parque urbano Espaço livre urbano público com dimensão quase sempre superior à de 

praças e jardins públicos, destinado ao lazer ativo e contemplativo, à 

conservação dos recursos naturais e à promoção da melhoria das 

condições ambientais da cidade. Alguns parques urbanos podem 

constituir-se também como unidades de conservação. Os parques 

lineares são aqueles formados pelas faixas de terra existentes ao longo 

de rios e lagos, também com funções recreativas e conservacionistas; 

Praça Espaço livre urbano público destinado ao lazer ativo, contemplativo e 

ao convívio social, podendo ou não ser dotado de vegetação; 

Arborização urbana São os elementos vegetais de porte arbóreo tais como árvores no 

ambiente urbano, compõem as ruas e locais como elementos 

paisagísticos e de sombreamento. 

Fonte: Guzzo (2006, p. 22). 
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Para a análise espacial das áreas verdes no município de Francisco Beltrão foram 

consideradas apenas os locais destinados com a presença de vegetação concentrada como as 

áreas verdes públicas, parques e praças, não sendo realizado o levantamento da arborização, 

mesmo que essas são de extrema importância e contribuem para a qualidade do ambiente na 

malha urbana. Várias pesquisas são destinadas somente a essa análise como Nucci (2001), 

Morero; Santos; Fidalgo (2007), Bispo et. al. (2009) e Bargos (2010). 

A Figura 5.11 detalha, à esquerda, o mapa resultante da análise espacial das áreas 

verdes da cidade e à direita, a localização e respectivo raio de abrangência dos parques e 

praças existentes no município. 

 

 

Figura 5.11 – O mapa, à esquerda, indica as áreas verdes, e o mapa à direita mostra o raio de abrangência das 

praças e parques, da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

Conforme a análise dos resultados pode-se considerar que as áreas de concentração de 

vegetação possuem aproximadamente 8.303.199,35m², as praças possuem uma área total de 

30.692,33m² e os parques urbanos possuem uma extensão territorial de 644.734,80m². Os 

valores das áreas totais de cada classe de área verde mapeada são apresentados na Tabela 

5.18. 
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Tabela 5.18 - Área em m² das classes de áreas verdes urbanas mapeadas no  

município de Francisco Beltrão-PR 

Classes Área (m²) 

Áreas Verdes  7.627.772,22 

Parques Urbanos  644.734,80 

Praças 30.692,33 

Total 8.303.199,35 

 

 

As primeiras observações através da Figura 5.11 revelam que as áreas verdes em geral 

se concentram no entorno da malha urbana mais adensada (área central), em grande parte 

constituem-se de pequenos fragmentos. As maiores faixas verdes ocupam o espaço de regiões 

que ainda estão em processo de urbanização, no qual apresentam baixa densidade 

demográfica.  

Essas áreas representam a concentração de arborização composta principalmente nos 

locais não urbanizados de propriedade particular, constituindo-se de reserva legal das 

propriedades como sítios e chácaras – essas áreas poderão sofrer modificações ao longo do 

tempo. 

Pela análise do mapa, percebe-se que a área central da cidade possui a menor 

concentração de área verde. Se analisada a distribuição das áreas verdes por setores 

censitários é possível constatar que as regiões de maior adensamento populacional não 

possuem áreas verdes que podem ser destacadas. 

 Quanto as áreas destinadas aos parques urbanos, o município de Francisco Beltrão 

possui regiões que desempenham a função de preservação do meio ambiente e contenção da 

água da chuva e alagamentos, áreas de lazer e prática de atividade física. 

Para a cidade, a implantação dos parques ambientais “constituem o aproveitamento de 

espaços vazios urbanos, geralmente áreas de riscos e propícios a criminalidade, servindo 

como bacias de contenção de águas durante as enchentes e a eliminação de terrenos propícios 

a ocupação de habitações precárias e clandestinas, com o planejamento e a revitalização 

paisagística desses lugares, provoca também a valorização imobiliária próximas as áreas dos 

parques, agregando valor econômico a toda essa região” (OLIVEIRA et.al., 2015, p.09). 

O desenvolvimento dos parques ambientais é recente, exceto o parque Jaime Canet 

Júnior que foi constituído na década de 60. Para a população esses locais promovem diversos 

benefícios a população de um modo geral, oferecendo atividades sociais, esportivas e 

ambientais. 

O parque de exposições Jaime Canet Júnior foi criado principalmente para a realização 
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de feiras e exposições, sua localização é no bairro Miniguaçu e foi inaugurado em 1967 com 

uma área total de 140 mil m². O espaço possui regiões diversificadas, a entrada principal é 

constituída por bosque, pista de caminhada e áreas de lazer, autódromo e barracões destinados 

as exposições e eventos. Um diferencial do parque é a presença do rio Urutado que circula 

pelo bosque.  

Na última ampliação territorial deste parque foi construído o Centro de Eventos com 

capacidade para 10 mil pessoas, área de exposição destinada aos animais de grande porte e 

uma extensa área multiuso (estacionamento, área destinada a circo, parque infantil e 

exposições em geral). 

O parque Jorge Backes, localizado no bairro Alvorada, foi planejado em uma região 

caracterizada pela ocupação irregular e alagadiça. A área compreende uma extensão de 120 

mil m² constituída por um lago, dois quilômetros de pista de caminhada, academia ao ar livre 

e parque infantil. O parque possui a função de bacia de contenção, já que se localiza em um 

dos pontos principais de alagamentos. 

Como o próprio nome diz, o parque Cidade Norte está localizado no bairro Jardim 

Virgínea e atende aos usuários da região norte da cidade. Além de áreas de lazer e caminhada, 

no local foi projetado uma lagoa seca, para contenção da água da chuva e enxurradas.  

O parque Boa Vista localizado no bairro Industrial tem 4 mil m² e é constituído por 

áreas de lazer e esportes, como pista de caminhada e academia ao ar livre. Além disso, possui 

uma área de conservação e preservação. Também foi construído como uma bacia de 

contenção da água da chuva.  

Outro parque que o município possui é o parque Ambiental Irmão Cirilo, localizado no 

bairro Padre Ulrico e às margens do Rio Marrecas, tem a finalidade de, além da preservação 

da mata ciliar ser um local próprio para o ecoturismo, com uma trilha ecológica de dois mil 

m². Apesar de sua importancia, “o parque é pouco visitado pelas pessoas, com isso a sua 

depredação é constante, necessitando de uma melhor fiscalização em sua área interna” 

(OLIVEIRA et.al., 2015, p.10). 

O município de Francisco Beltrão também destina uma região de arborização entre os 

bairros Jardim Floresta e Jardim Itália considerado pela gestão pública um parque ambiental. 

O local é composto somente de vegetação e possui o intuito de preservação do meio ambiente. 

Atualmente um novo parque está sendo implantado no bairro Padre Ulrico, a área 

constitui-se de um vazio urbano que se limita com um córrego. A região possui grande 

quantidade de resíduo sólido, e a proposta deste parque é melhorar as condições ambientais 
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dessa região. O parque está em execução e ainda depende de várias etapas de obra. 

Quanto aos parques urbanos, pode-se considerar que apesar da Figura 5.6 mostrar que 

o raio de abrangência não atende a todas as regiões, a disposição desses parques permite 

acesso da população. 

Ainda considerando a Figura 5.6, nota-se que as praças se concentram mais na parte 

sul e central da cidade. As praças estão dispostas de forma a criar um eixo centro-sul, fazendo 

com que os raios de abrangência se sobrepõem e as áreas localizadas na periferia e região 

norte ficam desprovida desse equipamento.  

Na Cidade Norte existe somente uma praça, no qual está localizada o bairro Sadia, 

deixando aproximadamente 20.000 pessoas sem quaisquer equipamentos de lazer. 

A cidade de Francisco Beltrão possui 18 praças, sendo configuradas pelo seu caráter 

funcional conforme apresenta Colon et. al. (1983) apud CORNELI (2013, p.102): Praça 

recreativa - aquela que se reconhece pelo desenvolvimento de atividades de entretenimento, 

passeio ou encontro; Praça de circulação - aquela que devido à sua localização, converte-se 

em lugar de passagem obrigatória de veículos e/ou pedestres; Praça de significação visual - é 

aquela que não se recorda por si, senão pelo monumento ou edificação, geralmente pública, 

que a define e ao qual ela está subordinada; Praça de significação simbólica - é aquela que 

se configura como um marco urbano que se recorda com claridade, quase sempre de desenho 

monumental e se relaciona com algum acontecimento de importância nacional. 

As praças recreativas são constituídas de equipamentos e diversas funções, geralmente 

possuem parque infantil e academia ao ar livre. A cidade possui seis praças que se 

enquadram: praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy (Centro), praça Genuíno Balastrini (Vila 

Nova), praça da Amizade (Cristo Rei), praça Paulo Borguesan (Cango), praça Darcy Zancan 

(Industrial) e praça Luiz Oldori Neves Fernandes (Vila Nova). 

Nos últimos anos essas praças foram revitalizadas para atender a população, somente a 

praça da Amizade, no bairro Cristo Rei encontra-se em péssimas condições de manutenção. 

Pode-se observar as imagens das praças na Figura 5.12. 
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(a)  (b)  

  

(c)  (d)  

Figura 5.12 - Fotografia das praças recreativas no município de Francisco Beltrão 

Legenda: (a) Praça da Amizade – bairro Cristo Rei; (b) Praça Genuíno Balastrini – bairro Vila Nova;  

   (c) Praça Paulo Borguesan – bairro Cango; (d) Praça Eduardo V. Suplicy – bairro Centro. 

 

A maioria das praças são de circulação, compostas por áreas com alguma vegetação e 

mobiliário urbano, são formadas por lotes irregulares nos encontros das vias, algumas se 

assemelham com trevos, pois não possuem qualquer tipo de paisagismo, constituem as praças: 

praça Câmara Júnior (Industrial), praça Francisco Comunello (Industrial), praça Irma Lindner 

(Industrial), praça Roseli Cornelius (Centro), praça Alcebíades Carneiro Lobo (São Miguel), 

praça Dr. Paracelso Alves Pereira (São Miguel) e praça Fioravante Cella (Centro). Pode-se 

observar as praças de circulação conforme demonstra a Figura 5.13. 

As praças classificadas de significado visual são: praça da Liberdade (Centro), praça 

Roseli Cornelius (Centro), praça Rosa Meyer (Alvorada), praça José Faedo (Centro) e praça 

Cristo Rei (Cristo Rei). Essas praças apesar da grande importância nos locais onde estão 

implantadas foram modificadas ao longo dos anos e atualmente perderam a sua função de 

lazer e convívio social, pois constituem-se principalmente de estacionamentos.  
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(a)  (b)  

 

  
(c)  (d)  

 

Figura 5.13 - Fotografia das praças de circulação no município de Francisco Beltrão 

Legenda: (a) Praça Alcebíades Carneiro Lobo – bairro São Miguel; (b) Praça Francisco Comunello – bairro  

Industrial; (c) Praça Fioravante Cella – bairro Centro; (d) Praça Câmara Junior – bairro Industrial. 

 

 

A Figura 5.14 mostra à esquerda a Praça Rosa Meyer localizada no bairro Alvorada e 

a praça José Faedo localizada no bairro Centro. 

 

 

Figura 5.14 - Fotografia das praças de significação visual, à esquerda a Praça José Faedo (bairro Centro) e a 

praça Rosa Meyer (bairro Alvorada) 

 



126 

 

As praças Rosa Meyer e José Faedo foram revitalizadas e transformadas em 

estacionamento. A praça do bairro Alvorada está localizada em frente à Igreja Católica e ao 

lado da Escola Estadual Reinaldo Sass, onde há demanda de estacionamento de veículos, 

assim como a praça José Faedo, que se localiza na área central. Essas intervenções geram um 

questionamento quanto a priorização dos espaços para uso de lazer da população. 

A praça Cristo Rei é resultado de uma sobra de terreno irregular que foi destinado 

como área institucional, possui apenas equipamentos de academia ao ar livre e é totalmente 

pavimentada por paver, sem qualquer paisagismo, conforme pode ser observado na Figura 

5.15. 

 

 

Figura 5.15 – Fotografia da praça Cristo Rei – bairro Cristo Rei 

 

 

É importante considerar, que é recomendado conforme aponta Guzzo (2006, p.21) que 

as áreas verdes devem ser compostas predominantes por vegetação arbórea e solo permeável. 

Segundo o autor uma área verde deve ser constituída por “pelo menos 70% do seu espaço por 

áreas vegetadas com solo permeável”.  

A praça da Liberdade, localizada no centro da cidade, foi revitalizada pelo setor 

público na década de 2000, construindo um terminal rodoviário para o município no qual 

mais da metade da praça foi utilizada. Atualmente, a Prefeitura Municipal planeja desmanchar 

essa edificação e construir em outro local, as justificativas são, em primeiro lugar que o local 

onde está situado o terminal rodoviário gera congestionamento na área central da cidade, e em 
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segundo lugar, tem-se a pretensão de devolver uma área de lazer à população. A Figura 5.16 

ilustra a Praça da Liberdade localizada no bairro Centro. 

 

 

Figura 5.16 - Praça da Liberdade – bairro Centro 

 

A praça de significação simbólica no município de Francisco Beltrão é a praça dos 

Pioneiros localizada em uma das ruas mais movimentadas do bairro Cango. A praça possui 

dois marcos históricos para o município, um deles é a patrola cedida pela CANGO no qual foi 

uma das responsáveis pela colonização da região, o outro marco da praça é o Monumento ao 

Pioneiro, no qual faz uma representação de uma imagem fotográfica (ano de 1957) da 

migração dos pioneiros ao município. As ilustrações podem ser observadas na Figura 5.17, à 

esquerda a patrola e à direita, o monumento dos pioneiros. 

 

 
Figura 5.17 – Fotografia dos monumentos existentes na Praça dos Pioneiros: à esquerda, a patrola cedida pela 

CANGO e à direita o monumento ao pioneiro 

 

 Com relação a implantação das praças existentes no município, não existe espaço 

destinado a cidade norte e aos bairros mais carentes. Quanto as praças existentes, grande parte 
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delas não desempenham o papel recreativo e de lazer, são constituídas apenas para preencher 

espaços vazios e de ligação que “sobram” das quadras.  

Outra questão a ser levado em conta, quanto a sua localização, é que nas áreas 

urbanizadas por primeiro foram destinados mais espaços públicos do que as atuais, onde 

existem vários loteamentos com grande número de lotes onde não há qualquer área de lazer 

implantado aos moradores. 

  

5.1.5 Vazios urbanos 

 

 Os vazios urbanos são caracterizados por espaços vagos ou subutilizados dentro da 

malha urbana e constituídos por infraestrutura existente. Estes espaços são oriundos do 

processo histórico de crescimento de uma cidade e da falta de planejamento urbano.  

O Manual de Reabilitação de áreas urbanas centrais, destaca que vazios urbanos [...] 

consistem em espaços abandonados ou subutilizados localizados dentro da malha urbana 

consolidada em uma área caracterizada por grande diversidade de espaços edificados, que 

podem ser zonas industriais subutilizadas, armazéns e depósitos industriais desocupados, 

edifícios centrais abandonados ou corredores e pátios ferroviários desativados (BRASIL, 2008, 

p. 142). 

 Os vazios urbanos podem ser classificados de duas formas: áreas parceladas, 

constituídos por lotes espalhados pela malha urbana e áreas não-parceladas que se constituem 

por glebas inseridas na malha urbana, geralmente a espera de valorização para parcelamento 

ou pequenas chácaras e sítios. 

 Freitas e Negão (2014, p. 490) afirmam que a mensuração dos vazios urbanos e a 

caracterização de áreas que se vincule a essa temática, além das possibilidades 

intervencionistas de utilização dessas áreas para o desenvolvimento dos centros urbanos, bem 

como sua identificação, localização e zoneamento são fundamentais para o planejamento 

urbano. Esses espaços podem vir a representar novas vias de acesso a comunidade carente a 

locais salubres de moradia, áreas de lazer ou instalações públicas, sejam parques, escolas ou 

postos de saúde. 

 Mestriner (2008, p.24) relata que a análise dos vazios urbanos é necessário devido a 

causa da contradição em aumentar o espaçamento urbano, que, além de invadir áreas verdes 

destinadas às reservas, aumentam o fluxo de deslocamento das pessoas e mercadorias, 

opondo-se ao desenvolvimento urbano sustentável.  

 O município de Francisco Beltrão-PR, assim como diversos outros centros urbanos, 
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possui um número de lotes vagos que se encaixam nesta análise, devido a isto foi realizado o 

levantamento dos vazios urbanos existentes nos bairros.  

 A Lei nº 3.300, de 06 de novembro de 2006, denominada de Plano diretor de 

desenvolvimento urbano (PDDU) de Francisco Beltrão, tem como objetivo ser “o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”(FRANCISCO BELTRÃO, 2006, 

p.04). O artigo 37, prevê que a cidade deve se subordinar a: 

 

I - A distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada 

em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo 

a evitar ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos; II - a intensificação da 

ocupação do solo condicionada à ampliação da capacidade de infraestrutura; III - a 

adequação das condições de ocupação do sítio às características do meio físico, para 

impedir a deterioração e degeneração de áreas do Município (FRANCISCO 

BELTRÃO, 2006, p.16). 

 

 Desse modo, a legislação aponta que a expansão urbana deverá ser condicionada 

primeiramente a ocupar áreas existentes que possuam infraestrutura, evitar o crescimento 

descontrolado e os vazios urbanos. Os parcelamentos somente serão permitidos no perímetro 

urbano, não sendo autorizados nem legalizados nas áreas rurais.   

 A Tabela 5.19 quantifica o número de vazios urbanos existentes na malha urbana de 

Francisco Beltrão no período de 2015. 

O município de Francisco Beltrão possui um total de 7.125 unidades consideradas 

como vazios urbanos em sua malha urbana. Desse, cerca de 60% dos lotes pertencem a 

pessoas físicas, 30% a pessoas jurídicas e apenas 9% são da Prefeitura Municipal ou do 

Estado do Paraná. 

 O Bairro São Cristóvão é o que possui maior número de vazios urbanos, com 963 

unidades. Este número é resultado do processo de expansão urbana daquela região, no qual 

foram criados diversos loteamentos nas duas últimas décadas.  

Em seguida, devido ao mesmo processo de expansão urbana, encontram-se os bairros 

Industrial e Aeroporto. Do total de vazios urbanos localizados no bairro Industrial, cerca de 

62% pertencem a empresas do setor imobiliário e empreendimentos relacionados a execução 

de loteamentos. Os bairros que apresentaram menores quantidades de vazios urbanos foram 

Antônio de Paiva Cantelmo, Cango, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco e Presidente 

Kennedy.  
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Tabela 5.19 - Relação dos vazios urbanos conforme os bairros existentes no município de Francisco Beltrão 

Bairro  
N° vazios 

urbanos 

Particulares 

(pessoa física) 

Particular 

(pessoa 

jurídica) 

Propriedade 

instituição 

pública 

Área de 

abrangência 

(m²) 

Aeroporto 638 229 362 47 239.206,49 

Água Branca 308 219 66 23 535.526,66 

Alvorada 265 145 105 15 175.4432,10 

Antônio de P. Cantelmo 53 27 7 19 100.117,91 

Cango 80 49 20 11 100.413,69 

Centro 138 99 32 7 330.806,83 

Cristo Rei 258 232 19 7 85.969,52 

Guanabara 125 90 8 27 70.332,07 

Industrial 634 232 385 17 680.112,34 

Jardim Floresta 191 175 4 12 124.533,24 

Jardim Itália 158 113 41 4 79.346,24 

Jardim Virgínia 110 76 19 15 57.156,32 

Júpiter 166 99 46 21 75.912,78 

Luther King 233 186 36 11 760.850,28 

Marrecas 132 104 17 11 266.203,48 

Miniguaçu 149 75 41 33 251.995,94 

Nossa S. Aparecida 102 77 21 4 153.249,81 

Nova Petrópolis 224 189 20 15 112.699,05 

Novo Mundo 135 99 17 19 374.662,61 

Padre Ulrico 384 168 64 152 35.096,21 

Pinheirão 149 60 57 32 437.030,51 

Pinheirinho 141 112 25 4 472.302,24 

Presidente Kennedy 61 38 16 7 120.151,22 

Sadia 399 183 180 36 729.289,94 

São Cristóvão 963 497 434 32 126.775,93 

São Francisco 91 80 3 8 598.207,03 

São Miguel 215 158 21 36 709.315,26 

Seminário 412 302 81 29 614.933,36 

Vila Nova 211 164 37 10 217.478,62 

Total  7.125 4.277 2.184 664 10.214.107,68 

Fonte: Francisco Beltrão (2016) 

 

  Através dessa análise destaca-se que, conforme os dados da Prefeitura Municipal 

estão cadastrados 7.125 lotes considerados como vazios urbanos, compreendendo uma área 

total de 10.214.107,68m², representando 20% da área total da malha urbana. Esses dados são 

importantes para que sejam considerados pela gestão pública a fim de planejamento de novos 

loteamentos e áreas de expansão urbana. A Figura 5.18 quantifica as áreas de vazios urbanos 

de cada bairro de Francisco Beltrão. 

Ao analisar a soma da metragem dos lotes vazios existente até o ano de 2015, pode-se 

visualizar, através da Figura 5.19, que o bairro Água Branca se destaca dos demais, possuindo 

um total de 1.754.432,10m² de área urbanizada. Os terrenos disponíveis neste bairro 

representam 20% de toda a área considerada como vazio urbano na cidade de Francisco 

Beltrão. 

O tamanho dos lotes varia bastante e são divididos basicamente em duas situações, 

áreas já loteadas e glebas rurais, constituindo-se de pequenos sítios e chácaras. Cerca de 50% 



131 

 

dos lotes possuem 445,26m², outros 25% possuem até 4.930,90m² e os demais são grandes 

áreas, chegando até 161.630,18m².  

 

 

Figura 5.18 - Gráfico referente à metragem dos vazios urbanos de cada bairro do município de Francisco 

Beltrão-PR. 

 

Os seguintes bairros que possuem maior quantidade de vazio urbano são: Luther King 

com 760.850,28m², São Cristóvão com 729.289,24m², Seminário com 709.315,29m² e 

Industrial com 680.112,34m². Todos os bairros se localizam na região Sul da cidade e 

possuem como característica comum o preço elevado dos lotes. 

Os bairros que possuem menor metragem de espaços não edificados são: Presidente 

Kennedy com 35.096,21m², Jardim Virgínea com 57.156,32m², Guanabara com 70.332,07m², 

Jardim Itália com 79.346,24m² e o bairro Cango com 85.968,52m².  

 A Figura 5.19 mostra a relação de número de vazios urbanos nos bairros de Francisco 

Beltrão. 
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Figura 5.19 – Mapa indicando o número de vazios urbanos existentes na malha urbana  

de Francisco Beltrão-PR 

 

Ao analisar a região central do município de Francisco Beltrão, através da 

fotointerpretação, pode-se verificar a presença de vazios urbanos distribuídos ao longo do 

perímetro demarcado, como mostra a Figura 5.20, que detalha os vazios urbanos no bairro 

Centro através das marcações em vermelho e em azul, o terreno ocupado por uma indústria do 

ramo madeireiro. 
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Figura 5.20 – Mapa de localização dos vazios urbanos no bairro Centro da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

Na região apresentam-se lotes de tamanhos variados e pouco uniformes, contudo suas 

localizações, em uma análise superficial, permitem afirmar um potencial uso para fins 

urbanísticos e que sirvam à sociedade e desempenhem seu papel e função social. 

 O bairro Centro possui 138 lotes considerados como vazios urbanos, destes 72% são 

de propriedade de pessoa física, 23% de propriedade de pessoa jurídica e 5% destinado ao 
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governo municipal ou estadual. As áreas dos lotes somam 105.623,69m² de área de vazio 

urbano, constituído por 50% dos lotes com tamanho até 603,20m², 25% por lotes em grande 

parte com 959,20m² e outros 25% por lotes até 4.125,10m². 

 Outro fato é a existência de uma Indústria do ramo madeireiro, construída desde o 

início das primeiras aglomerações e no qual ainda permanece ocupando uma área de 

121.809,98m² na região central da cidade. 

Conforme Leme (2015, p.120) existe ainda na área central de Francisco Beltrão uma 

grande área ocupada pela madeireira. O autor cita que existe um projeto para a retirada da 

empresa do local, mas ela ainda continua exercendo suas atividades na mesma área onde se 

estabeleceu nos anos 1950. 

Outro fato importante é que os vazios urbanos podem se tornar um local de destinação 

de resíduo sólido e entulhos e abrigo de moradores de rua. A Vigilância Sanitária  realizou um 

projeto para limpeza de terrenos vagos, onde foram limpos, “somente na área central, cerca de 

3.000,00m², onde foram retiradas 10 cargas de entulho e resíduo sólido, constituído por 

sucatas, vidros, colchões, roupas e móveis velhos que estavam proliferando roedores, baratas 

e insetos pela vizinhança” (FRANCISCO BELTRÃO, 2015). 

 Devido a esses fatores, a avaliação dos vazios urbanos pode ser considerada como uma 

das diretrizes do planejamento urbano. 

 

5.1.6 Problemas urbanos 

 

 Com o intenso crescimento urbano e o surgimento de vários loteamentos localizados 

nas áreas mais íngremes da cidade, houve certo questionamento quanto aos critérios adotados 

para a liberação desses projetos em função dos vários problemas urbanos que se 

intensificaram na última década. 

  Segundo a Defesa Civil Estadual do Paraná (2015), o município de Francisco Beltrão 

é a 10° cidade do Estado que mais registrou desastres ao longo da história, desde 1980 foram 

registrados 72 casos de enxurradas e 44 inundações. Pode-se ressaltar que outros problemas 

também estão presentes no município como o desmatamento das encostas, ocupação em áreas 

que a legislação não permite e desmoronamentos. 

 Quanto as edificações e novos loteamentos em áreas de morros, o Ministério Público 

Federal (MPF) está desde 2007 questionando sobre essas ocupações nas áreas com grau de 

inclinação superior a 25° em Francisco Beltrão. Os problemas citados podem estar 

relacionados com a ocupação do município ser inserida em uma região composta por um 
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conjunto de morros, em um fundo de vale e do processo de ocupação desordenada. 

 O Jornal de Beltrão (2015) publicou um estudo abordando que as altas encostas em 

Francisco Beltrão são suscetíveis ao movimento de massas (deslizamentos). Das regiões 

pesquisadas, os morros dos bairros São Cristóvão e Industrial, apresentam o indício de 

colúvio, que é o deslocamento do solo de uma região para outra, comprovando que as regiões 

íngremes são altamente instáveis. 

A ocupação das encostas também retirou a mata de preservação que permitia a 

infiltração da água da chuva, grande parte desses espaços sofreram intervenções através da 

modificação do solo e impermeabilização do espaço. 

 Ao analisar as Áreas de Preservação Permanente (APP) conforme consta no mapa de 

zoneamento do município percebe-se que essas áreas quando inseridas no desenho urbano, 

grande parte desta já está ocupada pela malha urbana. A Figura 5.21 representa através das 

faixas verdes as áreas de APP determinadas pela legislação municipal e a atual malha urbana. 

As zonas de preservação permanente estão localizadas no entorno da malha urbana 

pois estão inseridas em áreas determinadas como Zona de Restrição da Ocupação (ZRO), isto 

é, áreas com inclinação acima de 30%, consideradas como região de riscos à ocupação. O 

Código Florestal (2012) define como APP as áreas das encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declividade. 

 A legislação municipal previa que a ocupação dessas encostas estava relacionada a 

pessoas de baixa renda, que iam “ocupando” irregularmente essas áreas destinada a APP. Nos 

últimos tempos o que ocorreu foi uma inversão, empresas loteadoras vendem essas áreas 

como loteamentos de alto padrão, elogiando a região pela boa visão da cidade. 

 Conforme Amorin et.al. (2010) essas ocupações alteram os níveis das encostas, dando 

uma dinâmica nova para as vertentes existentes no local, além do aumento da área de 

impermeabilização do solo, através das edificações e pavimentação. Quanto a retirada da 

cobertura vegetal, o autor ressalta que aumenta a ocorrência de processos erosivos e 

assoreamento nos fundos de vale, características claramente visualizadas na cidade de 

Francisco Beltrão. 
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Figura 5.21 – Mapa indicando as áreas de proteção permanente e o adensamento urbano no  

município de Francisco Beltrão-PR 
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 As enchentes e as enxurradas são atualmente um grande problema urbano para o 

município de Francisco Beltrão e vários são os fatores que contribuem para a sua ocorrência. 

O primeiro deles é a posição geográfica ocupada pela cidade, que se encontra no meio da 

bacia hidrográfica do Rio Marrecas. O segundo fator é causado pelo modelo de ocupação 

urbana que acaba sufocando os rios, sem mata ciliar para utilizar quando o volume de água 

aumenta, invadindo vias e casas próximas ao curso dos rios. 

O município possui um histórico de enchentes que ocorrem periodicamente, e estão 

vinculadas ao transbordamento do Rio Marrecas e seus afluentes, Rio Lonqueador e Rio 

Urutago, conforme o comentário de Santis (1996): 

 

[...] a gênese do processo de ocupação do município de Francisco Beltrão está 

vinculada diretamente ao rio Marrecas, visto que essa ocupação se deu a partir de 

suas margens. Assim, o referido rio teve uma significativa importância já durante a 

primeira fase da colonização do município. Ou seja, a forma como seu espaço foi 

ocupado, revela que seu marco inicial deu-se às margens desse rio  (SANTIS, 1996, 

p.144). 

  

 Desde a época de 1950 já havia a preocupação entre os moradores e a gestão pública 

com os alagamentos, conforme pode-se observar nos comentários de Roberto Grando, 

registrado através do Jornal de Beltrão: 

 Ano de 1954: “Houve uma grande enchente. O rio Marrecas subiu tanto que suas 

águas chegaram ao moinho do Lago, distante três quadras das margens do rio”. 

 Ano de 1961: “O leito do rio Marrecas transbordou a ponto de interditar a ponte da 

CANGO”. 

 Ano de 1963: “Era novamente chuvoso e estava com a turma lutando na ponte do rio 

Marrecas na cidade cuidando que não trancasse a enchente era grandessíssima...”. 

 Ano de 1964: “Amanheceu chovendo era uma enchente na cidade alagava em diversos 

lugares por motivo da terraplanagem nas ruas...”. 

 Ano de 1965: “...lutando na cidade com a ponte sobre o rio Marrecas que o rio estava 

alagando a cidade e o dia inteiro a cuidar da ponte e da enchente...” 

 A maior enchente registrada foi no ano de 1983, onde foi mensurado 156,2mm em um 

dia e 70mm no dia seguinte. O rio chegou a subir 10 metros do seu leito normal, alagando a 

Avenida Júlio Assis Cavalheiros e vários outros bairros, além de represar o Rio Lonqueador e 

o Urutado. 

 Nos últimos anos, devido a intensidade da expansão urbana os problemas se 

intensificaram, conforme demonstra a Tabela 5.20 de ocorrências de enchentes entre o 
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período de 2013 a 2015, através das matérias publicadas no Jornal de Beltrão. 

 

Tabela 5.20 - Casos ocorrência com relação a chuva no período de 2013 a 2015 no município de  

Francisco Beltrão-PR 

Enchente Período Ocorrência 

1 13 a 16/05/2013 Alagamento 

2 19 a 26/06/2013 Alagamento 

3 30/04/2014 Alagamento 

4 24 a 29/06/2014 Alagamento 

5 24 a 30/09/2014 Alagamento 

6 06 a 13/07/2015 Alagamento 

7 19/07/2015 Alagamento e Tornado  

8 28/11/2015 Alagamento e enxurrada 

9 11/12/2015 Alagamento 

10 27/12/2015 Enxurrada 

Fonte: Jornal de Beltrão (2015). 

 

 A enchente que ocorreu no período de 13 a 16/05/2013 foi a maior já registrada nos 

últimos 26 anos, quando choveu 186mm nesse período, geralmente a média para o mês de 

maio é apenas 10mm. A segunda enchente registrada, no ano de 2013, ocorreu uma 

precipitação de 272,70mm em apenas 7 dias, sendo que a média para o mês de junho é 

145mm. 

 No ano de 2014, foram registradas três períodos de enchentes, no mês de abril, com 

195,5mm em apenas um único dia, esse acontecimento foi considerado o dia que mais choveu 

no município de Francisco Beltrão. No mês de junho, ocorreu a segunda enchente, com 

precipitação de 234,2mm e no mês de setembro, novamente voltou a chover forte no 

município, com 260,8mm entre os dias 24 a 30. No ano de 2014, o Ministério Público 

promoveu uma audiência pública para discutir o problema dos alagamentos junto à 

comunidade. O documento reforça que os problemas são em função da falta de planejamento 

do município e também alega alguns casos ocorridos: 

 

Com relevo acidentado e ocupação desordenada do seu território, Francisco Beltrão 

sofre há anos com inundações. Em maio deste ano, o grande volume de chuvas, que 

deixou vários desabrigados em todo o Paraná, atingiu também a cidade. A prefeitura 

chegou a decretar situação de emergência. Cerca de 7,7 mil pessoas foram afetadas 

pelas chuvas, deixando 11 bairros e 15 comunidades rurais debaixo d’água. Os 

problemas não afetam apenas quem vive às margens dos rios, mas também os 

moradores dos morros, onde há ameaça de desmoronamentos. No bairro Marrecas, a 

Justiça determinou, recentemente, que cinco famílias deixem suas casas, pois há 

risco de desabamento, caso volte a chover forte (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

PARANÁ, 2014). 

 

O período de 2015 teve o maior registro de ocorrências, com 06 casos de alagamentos, 
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enxurradas e desmoronamento de terra. Em 16/07 o volume registrado de precipitação 

pluviométrica foi de 237,10 mm em 10 dias. Após três dias ocorreu novamente alagamento e 

um tornado, com ventos de 120km. O tornado devastou principalmente a área rural do 

município e o bairro São Francisco.  

No dia 28/11/2015 houve uma precipitação de 96mm em apenas três horas, a chuva 

ocorreu das 20:00h até as 23:00h. A precipitação pluviométrica foi de 65% da média para 

todo o mês, que era de 140mm. As ocorrências foram: 10 pontos de alagamentos, 

transbordamento de bocas de lobo, danos nas galerias pluviais e enxurradas atingindo 

aproximadamente 500 famílias. 

Os alagamentos foram nos bairros São Miguel, Seminário, Pinheirinho, Pinheirão e 

Cristo Rei. A enxurrada que ocorreu no bairro São Francisco foi causada pela intervenção 

realizada no Loteamento Aeroporto (que se situa num terreno acima do bairro). 

Conforme dados do Jornal de Beltrão (2015) sobre o fato, “o problema foi causado por 

falha na construção da rede de esgoto e da tubulação de água, que fica no morro acima”. 

Também destaca que a situação das enxurradas piorou depois que foram abertos novos 

loteamentos nas áreas de encostas. A Figura 5.22 mostra a situação após a enxurrada no bairro 

Industrial e no bairro São Francisco, ambas causadas por loteamentos em regiões de alta 

declividade. 

 

 

Figura 5.22 - Fotografia da enxurrada ocorrida na data de 28/11/2015, à esquerda no bairro Industrial e à direita, 

no bairro São Francisco 

Fonte: Jornal de Beltrão (2015). 

 

 A chuva ocorrida no dia 11/12/2015 também registrou vários transtornos devido à 

grande precipitação, 99 mm. Além dos alagamentos, houve a interrupção no abastecimento de 

água devido a problemas operacionais na estação de captação e na estação de tratamento 

causado pelo excesso de chuva. 
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 Segundo informações do Jornal de Beltrão (2015), “essa intensidade de chuva causou 

um dos alagamentos mais rápidos da história do município. Os bairros mais atingidos foram o 

Alvorada, Marrecas e São Miguel”. 

 Na data de 27/12/2015, houve precipitação pluviométrica de 60mm, ocorrendo uma 

enxurrada no bairro Industrial, causando interrupção na via que dá acesso a saída para 

Marmeleiro. “Possivelmente a causa da enxurrada foi a terra que a água levou dos 

loteamentos em execução do bairro São Cristóvão”(JORNAL DE BELTRÃO, 2015). Durante 

o mês de dezembro de 2015, teve um total de 415mm de chuva conforme dados do IAPAR. A 

Figura 5.23 demonstra os principais pontos de alagamentos detectados no Plano Diretor de 

2007. 

 

 

Figura 5.23 - Mapa de localização dos pontos de alagamento do município de Francisco Beltrão-PR,  

conforme apontado pelo Plano Diretor de 2006 

Fonte: Francisco Beltrão (2006) 
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Pode-se perceber que os alagamentos se concentram no primeiro ponto, quando o Rio 

Marrecas encontra a malha urbana do município. Os alagamentos no ponto 01, constituem os 

bairros Marrecas e Alvorada, incluindo o Parque Alvorada que é um dos principais pontos de 

alagamento na cidade e utilizado como bacia de contenção. 

 O ponto 02 representa os alagamentos que ocorrem no córrego Lambari, afluente do 

Rio Marrecas. O córrego percorre toda a extensão do bairro São Francisco, passando pelo 

bairro São Miguel até encontrar o Rio Marrecas no bairro Cristo Rei. O ponto 03 também 

representa o encontro do afluente Rio Lonqueador com o Rio Marrecas que abrange o 

encontro dos bairros presidente Kennedy, Cango e Luther King. O mapa desconsidera alguns 

pontos importantes de alagamento no município, como na do Parque Jaime Canet Júnior com 

o Rio Urutago. 

 Nos últimos anos os alagamentos se tornaram frequentes no município, causando 

inúmeros prejuízo aos moradores e à própria instituição municipal. Houve um intenso 

trabalho de dragagem de material assoreado do Rio Marrecas e do Rio Lonqueador, mas 

mesmo assim não resolveu o problema de alagamentos. 

 Diante dos inúmeros problemas que a cidade enfrenta, houve a necessidade da 

Prefeitura Municipal intervir nos loteamentos e rever a legislação de aprovação de projetos 

urbanísticos. Conforme o Jornal de Beltrão publicou em matéria sobre o embargo de novos 

loteamentos, a Prefeitura Municipal parou todas as análises e aprovações de projetos 

urbanísticos e definiu algumas medidas de prevenção: 

“Desde 2014, um dos principais critérios observados é se o empreendimento está na 

chamada cota cheia, que define áreas propícias à alagamentos de rios e córregos” (JORNAL 

DE BELTRÃO, 30/12/2015). 

As novas exigências são a criação de bacias de contenção que evitam que a água escoe 

de forma rápida para as regiões mais baixas, adequação nas galerias pluviais, terraplanagem e 

contenção para evitar que a terra escoe com água para as vias e córregos. Além de exigir a 

construção de bacias de contenção pelas empresas loteadoras, a própria Prefeitura Municipal 

está realizando uma lagoa de contenção para evitar novos alagamentos causados pelas 

enxurradas nos bairros São Francisco e São Miguel. 

 Uma das questões que a Prefeitura Municipal alega, para o aumento dos problemas, é 

que em muitos casos, as empresas loteadoras já iniciam a execução da obra somente com a 

aprovação da consulta prévia, que é um documento emitido pelo órgão que autoriza a 

tramitação dos projetos. A aprovação do projeto e a liberação da obra só acontecem em etapas 
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posteriores quanto aos problemas urbanos. 

 O principal fator que deve ser considerado é que a cidade avançou o espaço dos rios, 

que vai além do seu limite da caixa de escoamento. A denominada área de rio pode ocupar um 

espaço além da calha que serve justamente para quando ocorrer grandes vazões poder ter um 

local de avanço da água.  

 Através dessa análise foi possível compreender as várias condicionantes que o 

município de Francisco Beltrão enfrenta atualmente, fatores estes que foram causados 

principalmente pela falta de organização e gerenciamento da expansão urbana. A partir desse 

conhecimento será possível entender os resultados referente a qualidade de vida urbana e 

interpolar a análise quanti-qualitativa que determinará os aspectos positivos e negativos do 

município.  

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA DE FRANCISCO 

BELTRÃO-PR 

 

 Neste item apresenta-se a síntese dos resultados obtidos através das variáveis da 

qualidade de vida urbana de Francisco Beltrão pelo SIG. O objetivo é realizar uma leitura e 

interpretação dos resultados de natureza estatística e dos mapas temáticos dos indicadores e 

índices avaliados. 

 

5.2.1 Qualidade ambiental (iQA) 

 

O objetivo de avaliar a qualidade ambiental é verificar as condições adequadas de 

conforto e saúde da população e de saneamento dos domicílios. Este índice está relacionado 

com o ambiente e a infraestrutura, assim, aplica-se na geração dos dados os indicadores de 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de resíduo sólido e cobertura vegetal.  

 

5.2.1.1 Condições de abastecimento de água (AA) 

 

O indicador de abastecimento de água expressa uma síntese das condições de acesso a 

rede de abastecimento de água canalizada nos domicílios particulares permanentes e a sua 

distribuição na área urbana. O acesso adequado de abastecimento de água somente é 

considerado aquele realizado através da rede de distribuição, por possuir tratamento antes da 
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sua destinação à população. 

 Segundo o IBGE (2004, p.147) o acesso à água tratada é fundamental para a melhoria 

das condições de saúde e higiene. Trata-se de um indicador importante para a caracterização 

básica da qualidade de vida da população, possibilitando o acompanhamento das políticas 

públicas de saneamento básico e ambiental. 

Para o critério de avaliação e geração do índice da qualidade ambiental foi considerado 

que quanto maior o percentual de domicílios com água canalizada de rede geral, mais 

favorável as condições de saneamento.  

A partir da classificação através no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis obteve-se 

o intervalo de classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de abastecimento de água da  

cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios 

atendidos 

N° de 

domicílios (%) 

Condições de Abastecimento 

de água (AA) 

(Figura n°5.24) 

5 87,00 1% 

5 a 35 34,00 0% 

35 a 92 880,00 6% 

92 a 93 1.112,00 7% 

93 a 95 2.357,00 15% 

95 a 97 2.880,00 18% 

97 a 99 5.152,00 33% 

99 a 100 3.084,00 20% 

Total 15.586,00 100% 

 

 A distribuição territorial das condições de abastecimento de água por rede geral nos 

domicílios pode ser analisada na Figura 5.24. 

A legenda do mapa resultante permite uma avaliação quantificada das condições de 

abastecimento de água do município. As análises da distribuição territorial dos domicílios 

com água canalizada de rede geral indicam que as melhores condições (99% a 100%) foram 

registradas nos bairros Centro, Cango, Guanabara, Vila Nova, Pinheirinho, Alvorada, 

Industrial e Antônio de Paiva Cantelmo – sendo regiões bem distribuídas pelo município. 

Os resultados menos favorecidos estão nos bairros Água Branca (5%) e em seguida o 

Aeroporto (35%), são apenas dois setores que apresentam porcentagem menor que 90%. 

Essas áreas possuem como principal característica a composição de chácaras, sítios e 

condomínios, e que, apesar de pertencerem a área de expansão urbana ainda mantem as 

características rurais. 
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Figura 5.24 - Mapa de distribuição dos domicílios com abastecimento de água pela rede geral 

da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

Com relação aos resultados estatísticos, o município chega a aproximadamente 100% 

dos domicílios que possuem abastecimento de água por rede geral. As áreas com os resultados 

menos favoráveis apresentam também baixa concentração de população, ao contrário das 

áreas com maiores concentrações, que possui total atendimento. Pode-se observar esta 

situação no Figura 5.25, que relaciona o número de domicílios existentes com o percentual de 

abastecimento de água. 
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Figura 5.25 - Gráfico do número de domicílios atendidos pelo percentual de 

 abastecimento de rede de água. 

 

Os dois menores resultados de abastecimento do serviço contêm baixa densidade 

demográfica. O bairro Água Branca contém 82 domicílios cadastrados pelo IBGE e 5% 

contemplam ligação a rede de abastecimento de água – constituindo em 4 ligações. O bairro 

Água Branca contém 34 domicílios dos quais 35% possuem ligação de rede de água, 

contemplando 12 unidades domiciliares. A partir dessas análises, fica configurado no 

município, que as condições de abastecimento de água de rede geral contemplam a maioria 

dos domicílios. 

 

5.2.1.2 Condições de esgotamento sanitário (CES) 

 

 O indicador de acesso ao esgotamento sanitário expressa a relação entre a população 

atendida por algum sistema de esgotamento sanitário, seja ele rede de esgoto ou fossa séptica 

e o conjunto da população residente em domicílios particulares permanentes. 

 É considerado pelo IBGE (2004, p. 154) como um importante indicador para a 

qualidade de vida da população já que está diretamente relacionado para o controle e a 

redução de doenças. Associado a outras informações ambientais e socioeconômicas, incluindo 

o acesso aos demais serviços de saneamento, é um bom indicador tanto para a caracterização 

básica da qualidade de vida quanto para o acompanhamento das políticas públicas de 
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saneamento básico e ambiental. A Tabela 5.22 mostra o intervalo de classes para geração do 

mapa, obtido através do modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis:  

 

Tabela 5.22 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de esgotamento sanitário  

da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Condições de esgotamento 

sanitário (CES) 

(Figura n°5.26) 

78 744,00 5% 

78 a 82 454,00 3% 

82 a 87 2948,00 19% 

87 a 89 1316,00 8% 

89 a 95 747,00 5% 

95 a 97 2711,00 17% 

97 a 98 1501,00 10% 

98 a 100 5165,00 33% 

 Total 15.586,00 100% 

 

 Pode-se observar o mapa da distribuição territorial com esgotamento sanitário através 

da Figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26 - Mapa de distribuição dos domicílios com esgotamento  

sanitário da cidade de Francisco Beltrão-PR 
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As situações mais favoráveis concentram-se nos bairros Centro, Vila Nova, Nossa 

Senhora Aparecida e Nova Petrópolis, constituindo 100% de esgotamento sanitário – todos 

localizados em área central da cidade e compreendidos com grande adensamento populacional.  

 Algumas regiões da cidade norte, como o bairro Antônio de Paiva Cantelmo e 

Pinheirão possuem porcentagem de 98% a 100% de domicílios com esgotamento sanitário. 

Regiões como o bairro Água Branca, Cristo Rei, Guanabara e Luther King, possuem 78% a 

82%, esses dois últimos bairros são caracterizados pelo alto adensamento populacional. 

O resultado menos favorável apresentado no mapa está no bairro Marrecas com 78% 

de atendimento de esgotamento sanitário.   

 Espacialmente as condições de destinação do despejo de esgoto sanitário está presente 

em todo o território analisado e a distribuição deste serviço na cidade é considerada boa, 

independentemente do modo como é realizado a destinação dos resíduos (fossa rudimentar ou 

rede coletora). 

 

5.2.1.3 Condições de coleta de resíduo sólido (CRS) 

 

O indicador de coleta de resíduo sólido representa a parcela da população atendida 

pelos serviços da coleta do resíduo sólido doméstico, em um determinado território. O acesso 

ao serviço de coleta de resíduo sólido domiciliar é um indicador importante principalmente 

nas áreas urbanas, pois também contribui para o acompanhamento das políticas públicas de 

saneamento básico e ambiental.  

Segundo o IBGE (2004, p.136) os dados são de extrema relevância e formam um 

indicador que está associado tanto à saúde da população quanto à proteção do ambiente, pois 

resíduos não coletados ou dispostos em locais inadequados favorecem a proliferação de 

vetores de doenças e podem contaminar o solo e os corpos de água. Ressalta que o acesso à 

coleta de resíduo sólido domiciliar constitui-se num indicador adequado de infraestrutura, 

principalmente nas áreas urbanas. 

 A Tabela 5.23 indica a distribuição territorial das condições dos domicílios com 

acesso ao sistema de coleta de resíduo sólido resultantes da classificação do software ArcGis 

através da classificação no modo Natural Breaks (Jenks). 
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Tabela 5.23 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de coleta de resíduo  

sólido da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Condições de Coleta de 

Resíduo sólido 

(Figura n°5.27) 

31 a 56 121,00 0,78% 

56 a 87 640,00 4,11% 

87 a 90 701,00 4,50% 

90 a 94 1878,00 12,05% 

94 a 96 2149,00 13,79% 

96 a 98 2611,00 16,75% 

98 a 99 3712,00 23,82% 

99 a 100 3774,00 24,21% 

 Total 15.586,00 100% 

 

 O Mapa da Figura 5.27 explicita, por setor censitário, os percentuais de domicílios 

com resíduo sólido coletado por serviço de limpeza, permitindo a avaliação quantificada das 

condições existentes com vistas à qualidade de vida. 

 

 

Figura 5.27 - Mapa de distribuição dos domicílios com coleta de resíduo 

 Sólido da cidade de Francisco  Beltrão-PR 
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Foram identificados que nas regiões do Centro, Guanabara, Cango, Nossa Senhora 

Aparecida, Miniguaçu e Alvorada compreendem a faixa de 99% a 100% dos atendimentos de 

coleta de resíduo sólido. Grande parte das regiões possuem atendimento com mais de 87%, 

apresentando um bom resultado quanto a este serviço. 

As regiões com os menores resultados deste atendimento são os bairros Água Branca e 

Aeroporto, que contam com 31% cada e o bairro Vila Nova, possui 56%. As duas primeiras 

regiões possuem uma densidade populacional bastante baixa e são compostas por várias áreas 

rurais.  

O bairro Vila Nova é composto por duas regiões distintas, a primeira possui alta 

densidade populacional e serviço completo de coleta de resíduo sólido, a segunda região 

também possui alta densidade populacional, mas o serviço de coleta de resíduo sólido não 

atende toda essa população. Diante dessa disparidade, o resultado apresentou um valor baixo. 

 

5.2.1.4 Condições de cobertura vegetal 

 

Os espaços verdes constituem um importante indicador na qualidade de vida urbana, 

pois além do “bem-estar” gerado de forma psicológica em cada cidadão, estas áreas 

proporcionam enormes benefícios em termos de saúde humana. A presença de espaços verdes 

na malha urbana contribui para o aumento do tempo dedicado ao lazer e a prática de esportes. 

Quanto ao indicador de cobertura vegetal, Nucci (2001, p.31) comenta que “um 

atributo muito importante, porém negligenciado, no desenvolvimento das cidades é o da 

cobertura vegetal. A vegetação, diferentemente da terra, do ar e da água, não é uma 

necessidade óbvia na cena urbana. A cobertura vegetal, ao contrário de muitos outros recursos 

físicos da cidade, é relacionada pela maioria dos cidadãos mais como uma função de 

satisfação psicológica e cultural do que com funções físicas”. 

 Conforme a análise de Luchiari (2001) para as áreas residenciais, a quantidade de 

cobertura vegetal está em estreita relação com a qualidade de vida de seus habitantes. Está 

também diretamente atrelada à qualidade e ao tamanho das edificações presentes nesses 

espaços. As mansões destinadas à moradia da classe alta são adornadas por grandes jardins 

em que árvores possuem um papel de destaque. Contrariamente, é difícil presenciar alguma 

cobertura vegetal entre um conjunto de casas edificadas pelo processo de autoconstrução e 

entre o conjunto de moradias de uma favela. Nesse sentido, pode-se dizer que existe uma 

associação entre qualidade de vida, nível socioeconômico, nível de renda das populações 
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presentes no ambiente urbano e a cobertura vegetal do local em que elas residem. Algumas 

exceções existem, mas são raras.  

Segundo Bispo et al. (2009, p.604) “apesar de críticas com relação aos resultados do 

NDVI devido ao seu poder limitado de informação sob a vegetação da cobertura completa, o 

índice é considerado como bom para o monitoramento da cobertura vegetal uma vez que 

distingue as áreas florestadas com as urbanas”.  

Para comparar os resultados obtidos através do NDVI, pode ser observada na Figura 

5.28 a representação de um recorte da fotografia da cidade de Francisco Beltrão e uma 

amostra do resultado do NDVI da mesma área. 

 

 

Figura 5.28 – Recorte da fotografia aérea dos bairros Cango e Guanabara à esquerda, e na imagem à 

 direita, recorte do NDVI da mesma região. 

 

É possível observar uma alta correlação entre ambas. Na parte superior da imagem, 

onde a biomassa é maior, o índice do NDVI apresenta a coloração de verde escuro, assim 

como em várias regiões de forma pontual. A medida em que as regiões possuem uma malha 

urbana mais adensada e solo impermeabilizado, os tons dos índices do NDVI correspondem 

as cores amarela, laranja e vermelho. 

A Figura 5.29, representa o resultado do NDVI, indicando através de cores os índices 

gerados. Para a elaboração do gráfico foram selecionadas cinco classes conforme os 

resultados dos índices apresentados. 
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Figura 5.29 - Mapa de distribuição do Índice de Diferença Normalizada de Francisco Beltrão-PR 
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As regiões com a presença da cor vermelha não possuem vegetação (o índice mínimo 

gerado foi de –0,11), enquanto que, nas regiões com coloração verde indicam a presença de 

vegetação (o índice máximo gerado foi de 0,49), as cores intermediárias, amarelas e laranjas, 

indicam alguma presença de vegetação. 

Os índices gerados representam valores bem abaixo da máxima considerada na análise 

(valor máximo do NDVI = 1), indicando que os valores máximos resultados da avaliação não 

compreendem a máxima cobertura de vegetação possível, isto é, a quantidade da vegetação 

poderia ser 20% maior do que foi encontrada.  

Para o valor mínimo encontrado, este se aproxima consideravelmente do valor mínimo 

que o NDVI considera (valor mínimo do NDVI = -1), indicando regiões que não apresentam 

cobertura vegetal.   

Os resultados mais favoráveis estão localizados na região noroeste da cidade, onde 

ainda é possível encontrar vegetação nativa. Os resultados menos favoráveis apresentados 

estão localizados na área central da cidade e na região sul. A área central corresponde ao 

início da cidade, local onde sofreu um maior impacto da ação humana. A região Sul se 

concentra em expansão atualmente pois se conecta à área urbana do município de 

Marmeleiro, região onde a presença de áreas industriais e loteamentos vem crescendo nos 

últimos anos. 

A Figura 5.30 indica a porcentagem das áreas classificadas pelo índice de cobertura 

vegetal. 

 

 

Figura 5.30 – Gráfico das áreas classificadas pelo índice de cobertura vegetal 
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O setor que corresponde ao índice de cobertura vegetal médio constitui cerca de 

21km² da malha urbana, representando 46% da área total, denotando o maior quantitativo de 

cobertura vegetal da área estudada. Os outros resultados, baixo e moderadamente baixo 

representam 13 km² e os resultados alto e moderadamente alto representam 11 km².  

A região com resultado de baixo índice de cobertura é constituída pelos bairros Centro 

e Cango que obtiveram uma média do índice de 0,16 e 0,19 respectivamente, e correspondem 

a regiões densamente ocupadas. A região do bairro São Francisco obteve a média de 0,15 e 

possui uma alta ocupação, corresponde a uma região de alta declividade e com uma população 

de baixo padrão que ocupou o território de forma desordenada. 

Também compreendem os índices mais baixos, a região de Jardim Floresta, com 0,17 

e o bairro Pinheirinho com 0,16, essas regiões são constituídas por conjunto habitacional. As 

habitações populares possuem como características principais tamanhos reduzidos de lotes 

com a finalidade de incluir um número maior possível de pessoas neste tipo de loteamento.  

Os melhores índices resultaram na região de Sadia, 0,27, Guanabara, 0,28, Água 

Branca, 30 e o bairro São Miguel, 33. A região do bairro Sadia ainda compreende uma faixa 

de vegetação no seu entorno, por fazer divisa com a área rural do município. 

O bairro Guanabara possui grande vegetação por apresentar áreas como o Morro do 

Calvário, a mata ciliar no entorno do Rio Marrecas e possuir uma área de preservação do 

Exército. Essas áreas com vegetação densa contribuíram para o alto índice calculado pelo 

NDVI apesar do bairro estar localizado na área central e compreender a região primeiramente 

ocupada. Este bairro é um exemplo de que, quando a gestão pública organiza e prevê áreas 

com vegetação, essas regiões refletem diretamente na qualidade ambiental de sua população. 

O bairro são Miguel também possui áreas que compreendem vegetação devido ser 

rodeado por regiões com alta declividade, apesar de que, nos últimos anos essas áreas estão 

sendo ocupadas por edificações. 

A região da Água Branca apresentou um bom índice de NDVI devido a sua extensão 

ser a maior de todas as regiões, 6,11km², e grande parte deste ser compreendido por área rural, 

como pode-se observar na Figura 5.31. 
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Figura 5.31 – Fotografia aérea do bairro Água Branca. 

Fonte: Recorte Google Earth (2016). 

 

A partir da Figura 5.33, pode-se ter uma visão da distribuição da vegetação no 

município de Francisco Beltrão e seu entorno.  

 

 

Figura 5.32 – Resultado do NDVI do município de Francisco Beltrão 

 

O resultado preliminar relata que a malha urbana do município de Francisco Beltrão 

possui pouca cobertura vegetal ao longo de seu território. Este indicador resulta da expansão e 
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ocupação do solo de forma desordenada e que gera diversos problemas relacionados com o 

meio ambiente: grande área impermeabilizada do solo, aumento da temperatura na cidade, 

poucos locais de lazer e falta de arborização nas vias, reduzindo, desta forma a qualidade 

ambiental da população. 

Outro fator relevante a ser considerado, é o fato de que, caso não haja uma política de 

prevenção de novos espaços, o destino é que ao longo da expansão urbana se transformarem 

em locais com os mesmos resultados apresentados nas regiões de grande adensamento 

populacional.  

 

5.2.1.5 Avaliação do índice de qualidade ambiental  

 

 A avaliação da Qualidade Ambiental foi realizada a partir dos planos de condições de 

abastecimento de água, condições de esgotamento sanitário, coleta de resíduo sólido e 

cobertura vegetal. A Tabela 5.24 monstra o intervalo de classes gerado através do ArcGis, 

pela classificação no modo Natural Breaks (Jenks). 

 

Tabela 5.24 - Intervalo de classes para classificação do mapa do índice de  

qualidade ambiental da cidade de Francisco Beltrão-PR 

N° da 

ordem 

Intervalos de Classes 

(%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

1 0,24 640 4,11% 

2 0,24 a 0,60 3276 21,02% 

3 0,60 a 0,72 4236 27,18% 

4 0,72 a 0,80 2448 15,71% 

5 0,80 a 0,83 2649 17,00% 

6 0,83 a 0,87 1134 7,28% 

7 0,87 a 0,91 1203 7,72% 

8 0,91 a 0,96 640 4,11% 

 Total 15.586,00 100% 

 

 Dessa classificação foi possível gerar o índice de qualidade ambiental da cidade de 

Francisco Beltrão, no qual é apresentado na Figura 5.34. 
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Figura 5.33 – Mapa de distribuição do Índice da Qualidade Ambiental na  

cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

A região do Bairro São Miguel reúne as melhores condições, apresentando resultado 

favorável de domicílios com infraestrutura adequada e cobertura vegetal. As regiões de Água 

Branca e Guanabara também apresentaram resultado favorável, a diferença está no acesso às 

condições de despejo sanitário. 

As duas únicas regiões que ficaram com resultados desfavoráveis foram Vila Nova e 

Marrecas. A região do bairro Vila Nova obteve o índice mais desfavorável, ficando em último 

lugar na classificação geral dos índices, devido ao indicador da cobertura vegetal. A 

característica dessa região é de grande adensamento populacional e pouca cobertura vegetal. 

Para uma melhor compreensão desses dados foi realizado uma análise estatística, 

através do boxplot. As disposições das caixas estão na seguinte ordem, da esquerda para a 

direita, condições de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduo sólido, 

cobertura verde e qualidade ambiental, apresentadas na Figura 5.35. 
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Figura 5.34 - Gráfico boxplot do Indicadores de Qualidade Ambiental 

 

Pode-se observar que o município possui o abastecimento de água pela rede geral 

próximo de 100%. A caixa mostrou ser assimétrica positiva, isto é a maioria dos resultados se 

aproxima de 1. Os valores atípicos, também denominados de outliers constituem os resultados 

de 0,05, 0,32 e 0,35.  

 Com relação a destinação de esgoto, pode ser observado que seus resultados 

apresentam uma dispersão um pouco maior do que o indicativo anterior, ficando na casa 

decimal de 0,90. Constituindo também uma caixa assimétrica positiva, onde os resultados se 

aproximam da máxima de 0,99. Não foram encontrados valores atípicos nessa amostragem.  

 A coleta de resíduo possui distribuição espacial simétrica, considerando a máxima e a 

mínima de 1 a 0,90 respectivamente. Os resultados atípicos constituem os valores de 0,56, 

referente ao bairroVila Nova e 0,31, resultado dos bairros Água Branca e Aeroporto. 

 O resultado do NDVI que indica a quantidade de cobertura vegetal em cada região 

apresentou a maior oscilação dos resultados, com os valores mínimos de 0 e máximo de 0,85. 

O resultado da caixa é uma assimetria negativa, com grande parte dos valores abaixo da 

mediana. O outliers apresentou o resultado 1, condição bem acima dos valores.  

 Quanto ao índice de Qualidade Ambiental Urbana, pode-se perceber que os valores se 
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encontram entre 0,75 e 0,85, tratando-se de uma caixa simétrica. Apesar dos atendimentos dos 

abastecimentos de infraestrutura ser eficientes e quase alcançarem um serviço que contempla 

100% a população, o indicador de cobertura vegetal influenciou no resultado. O outliers 

constitui-se de um valor de 0,24.  

Dos indicadores avaliados, a destinação do esgoto sanitário e o NDVI foram os que 

mais oscilaram, sendo os dois fatores que influenciaram as condições de qualidade ambiental 

de cada bairro. Ressaltando que o primeiro, está diretamente ligado as condições de 

saneamento e de saúde, e o segundo, ao microclima e as condições ambientais da região. 

 Espacialmente, a qualidade ambiental está descentralizada, ao Oeste temos o bairro 

São Miguel, no Sul o Água Branca, ao centro da cidade o Guanabara e o Aeroporto. 

 Os cinco menores índices estão localizados nas regiões do Vila Nova, Nova Petrópolis, 

Seminário, São Francisco e Luther King. As demais áreas possuem índices intermediários. A 

Tabela 5.25 indica o ranking do índice da qualidade ambiental. 

 

Tabela 5.25 - Classificação dos bairros quanto ao índice de qualidade 

ambiental da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Classificação Região Índice 

1° São Miguel 0,96 

2° Água Branca 0,94 

3° Guanabara 0,91 

4° Aeroporto 0,89 

5° Alvorada 0,87 

6° Pinheirão 0,87 

7° Presidente Kennedy 0,86 

8° Industrial 0,85 

9° São Cristóvão 0,85 

10° Novo Mundo 0,84 

11º Sadia 0,83 

12º Miniguaçu 0,82 

13º Antônio de Paiva Cantelmo 0,82 

14º Nossa Senhora Aparecida 0,81 

15º Cristo Rei 0,80 

16º Padre Ulrico 0,79 

17° Marrecas 0,79 

18° Cango 0,78 

19° Jardim Floresta 0,78 

20° Jardim Itália 0,78 

21° Jardim Virgínia 0,77 

22° Centro 0,75 

23° Pinheirinho 0,72 

24° Júpiter 0,70 

25° Luther King 0,70 

26° São Francisco 0,70 

27° Seminário 0,68 

28° Nova Petrópolis 0,60 

29° Vila Nova 0,24 
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As áreas onde há predominância de domicílios com boa estrutura de saneamento são 

as que ofereceram melhores padrões de vida e bem-estar para a população. 

 

5.2.2 Nível sócioeconômico (iSE) 

 

Segundo estudo do IPEA (2005), a qualidade de vida está diretamente relacionada 

com a renda, pois em uma economia de mercado, como é o caso da brasileira, existem 

componentes essenciais para o bem-estar das famílias que dependem da capacidade de 

comprar produtos, bens e serviços. 

Para Morato (2004, p. 66) o nível socioeconômico é expresso pelas condições 

materiais da família, que permitem o acesso de bens e serviços necessários para a 

sobrevivência num padrão digno. Um padrão digno é tido como a satisfação das necessidades 

básicas que podem ser exemplificadas como uma moradia adequada, alimentação, higiene, 

vestuário e transporte. 

Marques (2008, p. 226) comenta que o indicador sintético de nível socioeconômico 

pode ser utilizado como proxy das condições socioeconômicas da população, auxiliar o 

planejamento, a gestão e a avaliação de políticas públicas municipais voltadas para a 

qualidade de vida da população. É importante avaliar não somente o crescimento econômico 

de um município, medido por indicadores como o Produto Interno Bruto – PIB, como também 

a sua distribuição. [...] O combate à desigualdade é fundamental para assegurar a redução da 

pobreza, um dos principais desafios para a melhoria da qualidade de vida. 

Para a análise do nível socioeconômico da população residente na área urbana de 

Francisco Beltrão-PR, foram utilizados dois indicadores fornecidos pelo IBGE no Censo 2010: 

Renda familiar per capita estimada e número de pessoas por banheiro. 

  

5.2.2.1 Renda familiar per capita estimada (RF) 

 

O rendimento familiar per capita representa a distribuição percentual de famílias por 

classes de rendimento médio mensal per capita. A renda classificada foi baseada nos 

resultados do cálculo dos quartis, conforme pode-se observar na Tabela 5.26. 

 

 

 

 



160 

 
Tabela 5.26 - Classes de renda da população para avaliação do indicador  

de renda familiar per capita estimada 

Classes Valores R$ 

Muito Baixa Abaixo de R$ 215,00  

Baixa R$ 215,00 a R$ 390,00 

Baixa a Média R$ 390,00 a R$ 575,00 

Média R$ 575,00 a R$ 850,00 

Alta R$ 850,00 a R$ 2.200,00 

 

Os valores adotados para estabelecer as classes são dados do Dieese do ano de 2010, 

por isso estão abaixo dos dados atuais. Sua utilização foi necessária para a compatibilização 

dos dados do Censo de 2010. 

Para analisar a desigualdade dos dados avaliados (ou desigualdade das rendas entre o 

município) foi calculado o quartil das informações, conforme observa-se na Figura 5.36. 

 

 

Figura 5.35 – Gráfico representando a curva do quartil de renda per capita dos responsáveis pelos  

domicílios da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

 A forma da curva evidencia uma distribuição de renda desigual, para que ela se 

tornasse mais igualitária o gráfico deveria apresentar uma linha formada por um ângulo de 

45°. Dessa forma 40% da população receberia 40% da renda, da mesma forma 80% da 

população receberia 80% da renda. 

A curva se inicia no valor de R$212,00, logo assume um patamar de R$390,00 e a 

seguir R$850,00, evidenciando que a renda de grande maioria dos responsáveis por 

domicílios encontram-se nessa faixa (cerca de 75% da população). Nos próximos 25% da 

população a curva ascende com vigor, chegando a próximo de R$ 2.200,00. 

A partir da classificação através no modo Manual do ArcGis obteve-se o intervalo de 

classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.27. 
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Tabela 5.27 - Intervalo de classes para as condições de renda da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da 

avalição Classes Intervalo de classe 
N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Renda per 

capita estimada 

(Figura 5.37) 

Muito Baixa Abaixo de R$ 215,00  8459 54% 

Baixa R$ 215,00 a R$ 390,00 1110 7% 

Baixa a Média R$ 390,00 a R$ 575,00 2121 14% 

Média R$ 575,00 a R$ 850,00 2128 14% 

Alta R$ 850,00 a R$ 2.200,00 1768 11% 

 

Diante dessa classificação, foi gerado o mapa que representa a renda per capita dos 

responsáveis pelos domicílios do município de Francisco Beltrão, conforme pode-se observar 

na Figura 5.37. 

 

 

 Figura 5.37 - Mapa de distribuição de renda per capita dos responsáveis pelos domicílios 

da cidade de Francisco Beltrão-PR 
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 Em geral, as rendas estão concentradas na área central e ao sul da cidade, compostos 

pelos bairros Centro, Nossa Senhora Aparecida, Industrial, Vila Nova, Presidente Kennedy, 

São Cristóvão e Nova Petrópolis. 

 A área central apresentou a situação mais favorável, os outros dois melhores 

resultados foram os bairros de Nova Petrópolis e Nossa Senhora Aparecida, que contemplam 

bairros de alto padrão. 

 A região Oeste e Norte da cidade, constitui-se por rendimento baixo/muito baixo e 

representam um quantitativo representativo, tanto em relação a extensão territorial, quanto em 

população. 

   Os bairros Padre Ulrico e Antônio de Paiva Cantelmo constituíram as situações mais 

desfavoráveis com relação a renda per capita estimada. Esses locais foram projetados para 

atender, através de conjuntos habitacionais, a população de baixa renda. 

 O mapa da distribuição de renda evidenciou a concentração de rendimentos de forma 

centróide, no qual os melhores valores apresentados são compostos nas áreas centrais e os 

rendimentos vão diminuindo ao quanto vão se distanciando do centro. 

    

5.2.2.2 Indicador do número de banheiros por pessoa 

 

Outro indicador para a composição do índice do nível socioeconômico, é o número de 

pessoas por banheiros, que tem por objetivo avaliar o padrão de cada domicílio. Conforme o 

IBGE (2004) a moradia adequada é uma das condições determinantes para a qualidade de 

vida da população. Um domicílio pode ser considerado satisfatório quando apresenta um 

padrão mínimo de aceitabilidade dos serviços de infraestrutura básica, além de espaço físico 

suficiente para seus moradores. 

Em seu estudo sobre qualidade de vida urbana, Martins M. (2011, p. 146) aponta que 

no período pós-guerra uma casa “descente” era considerada aquela que possuía uma 

infraestrutura básica e que não pusesse os membros da família em risco a saúde, por isso a 

existência de um banheiro pode ser considerado como uma condição mínima de 

habitabilidade. Desta forma, o indicador de número de pessoas por banheiro é utilizado como 

dado de mensuração da qualidade de vida urbana pois fornece informações do padrão da 

moradia da população em estudo. Sposati (1996) e Morato (2004) utilizaram esse indicador 

em seus estudos. 

A partir da classificação no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis obteve-se o 

intervalo de classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.28. 
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Tabela 5.28 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de número de pessoas 

 por banheiro da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Número de pessoas 

por banheiro 

(Figura 5.38) 

0,97 a 1,38 853 5% 

1,38 a 1,68 1461 9% 

1,68 a 1,88 529 3% 

1,88 a 2,12 3262 21% 

2,12 a 2,35 1563 10% 

2,35 a 2,79 4960 32% 

2,79 a 4,20 1543 10% 

4,20 a 5,60 1415 9% 

      15.586,00  100% 

 

Através dos dados obtidos, foi possível obter o mapa que indica os índices 

representativos de número de pessoas por banheiro, representado pela Figura 5.38. 

 

 

 Figura 5.37 - Mapa de distribuição de indicadores de número de pessoas por  

banheiro da cidade de Francisco Beltrão-PR 
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 Os resultados possuem grande amplitude e estão dispostos em diferentes locais da 

cidade. As condições mais favoráveis estão, em primeiro lugar na região do Aeroporto, 0,97, 

seguindo do Vila Nova, 1,25 e Seminário, 1,38 pessoas por número de banheiro. 

 O menor índice é encontrado no bairro Antônio de Paiva Cantelmo, com 5,60 pessoas 

por banheiro, seguindo do Jardim Virgínea, com 4,2. Em seguida encontra-se também as 

regiões que apresentaram mais de três pessoas por banheiro: Marrecas, 4,2, Miniguaçu, 3,7 e 

Jardim Itália 3,5. A grande maioria das regiões obteve-se um índice entre 1,38 a 2,79 pessoas 

por banheiro. 

Através da Figura 5.39, é possível realizar a análise da frequência de número de 

pessoas por banheiro. Pode-se observar que o resultado entre 3 e 2 número de pessoas por 

banheiro. Os demais resultados, tanto para mais quanto para menos estão bem abaixo da 

frequência. 

 

 

Figura 5.38 - Histograma da frequência de número de pessoas por banheiro 

 

 Apesar de não haver indicadores oficiais que possam servir de base comparativa para 

o número de pessoas por banheiros, esta avaliação foi necessária, pois permitiu a correção de 

suavização do indicador de renda familiar per capita estimada que possuem um maior 

rendimento.  

Assim a avaliação do nível socioeconômico pode ser dada de modo que apresente a 

desigualdade social existente no município, sem desconsiderar os dados sobre a pequena 
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parcela da população que possui rendimento bem acima da média geral. 

 

5.2.2.3 Avaliação do índice de nível socioeconômico 

 

 A determinação do índice socioeconômico se deu através dos indicadores de renda per 

capita estimada e do número de pessoas por banheiro.  

Para a geração do mapa do nível socioeconômico foi definido os intervalos de classes 

conforme a classificação no modo Natural Breaks (Jenks) do ARsGis e apresentados na 

Tabela 5.29. 

 

Tabela 5.29 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de nível  

socioeconômico da cidade de Francisco Beltrão-PR 

N° da ordem Intervalos de Classes 

(%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

1 0,5 1.415,00 9,08% 

2 0,50 a 0,68 2.012,00 12,91% 

3 0,68 a 0,78 2.502,00 16,05% 

4 0,78 a 0,82 3.231,00 20,73% 

5 0,82 a 0,87 1.445,00 9,27% 

6 0,87 a 0,90 1.409,00 9,04% 

7 0,90 a 0,96 2.559,00 16,42% 

8 0,96 a 1,00 1.013,00 6,50% 

 Total 15.586,00 100% 

 

 Diante das informações coletadas e calculadas foi gerado o mapa da renda per capita 

dos responsáveis pelos domicílios, conforme pode-se observar na Figura 5.39. 

O mapa indica as regiões do Centro e do Aeroporto com as melhores condições deste 

indicador, ambas constituíram o índice 1,0. Entre os resultados com índices favoráveis, acima 

de 0,90, pode-se citar as regiões do bairro Pinheirão, com 0,94, São Miguel, com 0,93 e 

Jardim Floresta, com 0,92. 

 Os resultados menos favoráveis estão nos bairros Antônio de Paiva Cantelmo e 

Marrecas, ambos com o menor índice de 0,50 e em seguida, o bairro Jardim Virgínea com 

0,68. Os valores intermediários encontram-se entre 0,68 e 0,90. 
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Figura 5.39 - Mapa de distribuição do índice socioeconômico da cidade  

de Francisco Beltrão-PR 

 

Para uma melhor compreensão desses dados foi realizado uma análise estatística, 

através do boxplot. As disposições das caixas estão na seguinte ordem, da esquerda para a 

direita, renda familiar per capita, pessoas por bwc e nível socioeconômico, apresentadas na 

Figura 5.41. 

O resultado do indicador de renda estimada per capita possui uma amplitude bem 

menor do que o do número de pessoas por banheiro, mas ambos apresentam uma distribuição 

dos dados assimétrica.  

O intervalo da renda per capita estipulada varia de 0,78 a 1,0, sendo que, o primeiro 

quartil se concentra no valor de 0,76 e a mediana de 0,86. O valor atípico, denominado 
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outliers representa o valor de 0,5 que compreendem os bairros Antonio de Paiva Cantelmo e o 

Marrecas. 

  

 

Figura 5.40 - Boxplot dos indicadores e índice da condição socioeconômica. 

 

 A dispersão do número de pessoas por banheiro, se concentra entre os valores 

mínimos de 0,45 e máximo de 1,0, considerando a mediana de 0,77. A concentração está entre 

os valores de 0,67 a 0,87. 

O índice socioeconômico, além de amplitude, possui uma distribuição assimétrica 

positiva, isto é a maioria dos resultados se encontram com valores acima da mediana de 0,97. 

Os valores máximo e mínimo são 1,00 a 0,32, respectivamente, sendo que, a grande 

concentração está entre os valores de 0,63 a 1, 00. 

 Espacialmente, o nível socioeconômico é maior nas regiões centrais do município, a 

região do Aeroporto e o Centro, seguidas pelas regiões ao Sudeste, compreendendo os bairros 

Seminário e o Vila Nova. 
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 Os índices mais baixos ficaram com as regiões bem esparsas do município, compostas 

pelo Marrecas, Antônio de Paiva Cantelmo e Miniguaçu. Pode-se observar o ranking 

conforme a Tabela 5.30. 

Através da análise do nível socioeconômico das regiões, pode-se levar em 

consideração que o indicador de renda influenciou na determinação do índice, devido a 

desigualdade existente. Esse resultado poderia ser ainda mais discrepante se não houvesse a 

amenização dos dados, considerando que as pessoas devem possuir um mínimo de condição 

de vida para que tenha alguma qualidade. 

 

Tabela 5.30 - Classificação dos bairros quanto ao índice de nível socioeconômico  

da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Classificação Região Índice 

1° Aeroporto           1,00  

2° Centro           1,00  

3° Seminário           0,96  

4° Vila Nova           0,96  

5° São Francisco           0,95  

6° Pinheirão           0,94  

7° São Miguel           0,93  

8° Jardim Floresta           0,92  

9° Alvorada           0,90  

10° Água Branca           0,88  

11º São Cristóvão           0,88  

12º Novo Mundo           0,87  

13º Presidente Kennedy           0,86  

14º Industrial           0,85  

15º Sadia           0,82  

16º Cristo Rei           0,82  

17° Guanabara           0,81  

18° Padre Ulrico           0,80  

19° Nossa Senhora Aparecida           0,78  

20° Pinheirinho           0,77  

21° Jardim Virgínia           0,75  

22° Júpiter           0,75  

23° Cango           0,75  

24° Jardim Itália           0,71  

25° Nova Petrópolis           0,68  

26° Luther King           0,66  

27° Miniguaçu           0,62  

28° Antônio de Paiva Cantelmo           0,50  

29° Marrecas           0,50  

 

 Apesar do índice de nível socioeconômico ser um resultado mais individual, que 

depende da renda e da condição da habitação de cada um, é um indicador que deve ser 

analisado para que a gestão pública possa atuar em áreas com índices mais baixos, de forma a 

oferecer serviços e condições que melhorem sua qualidade de vida. 
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5.2.3 Educação 

 

Os indicadores que sintetizam os dados relacionados a educação expressam uma 

avaliação do nível de educação básica existente no território municipal, visando a qualidade 

de vida. 

Conforme aponta o IBGE (2004, p. 219) “a educação é uma das prioridades para um 

país. Ela é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável, capacitando os 

cidadãos para lidar com as questões que o envolvem, facilitando, assim, a aquisição de valores, 

habilidades e conhecimentos consistentes com a temática e necessários à implementação de 

estratégicas locais e nacionais. Isto começa a partir da garantia do acesso universal à 

educação”. 

 Ainda que por si só a educação não assegura a produção e distribuição de riquezas, a 

justiça social e o fim das discriminações sociais, ela é, sem dúvida, parte indispensável do 

processo para tornar as sociedades mais prósperas, justas e igualitárias. 

 Marques (2008) afirma que para proporcionar qualidade de vida e se desenvolver de 

modo sustentável, um município precisa tornar acessível a toda a população a educação básica, 

iniciada com a alfabetização. A autora ainda lembra que está na Constituição Federal de 1988 

(Artigo 60, § 6°) a meta de erradicar o analfabetismo no Brasil. 

 Conforme aponta Morato (2004) com relação aos indicadores de educação, a avaliação 

da população sob o ângulo da educação se apresenta como uma tarefa de muita complexidade. 

Nenhuma avaliação daria conta de todas as suas nuances. Por outro lado, a complexidade não 

deve ser um obstáculo para a avaliação. A autora afirma que a alfabetização é a mais básica 

de todas as necessidades de aprendizado.  

 Os indicadores foram escolhidos conforme a disponibilidade dos dados do Censo 2010, 

e se baseiam nas informações quantitativas relacionadas aos analfabetos e aos responsáveis 

por domicílios.  

 O único dado disponível nos setores censitários sobre a população de uma forma geral 

foi o indicador referente ao número de analfabetos, já para os indicadores relacionados aos 

responsáveis pelo domicílio, além do número de analfabetos é possível extrair dados sobre os 

anos de estudo, o curso mais elevado frequentado e as séries concluídas com aprovação. 

 A importância de se avaliar os indicadores que computam dados sobre analfabetos e 

relacionar com a qualidade de vida está no fato de que a educação exerce diversos papéis 

importantes na sociedade, além de preparar a população para o mercado de trabalho – abrindo 

novas oportunidades aos cidadãos.   
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Pode-se entender como analfabeto, o indivíduo que não sabe ler e nem escrever e que 

não teve nenhuma instrução de aprendizagem escolar. O IBGE considera como indivíduo 

alfabetizado “a pessoa de 5 anos ou mais de idade, capaz de ler e escrever pelo menos um 

bilhete simples no idioma que conhece” (PNAD, 1999). 

Sobre os indicadores relacionados aos responsáveis pelos domicílios, MARQUES 

(2008, p.218) aponta que “a análise da escolaridade dos chefes de família evidencia o grau de 

inclusão dessas pessoas no sistema educacional, no passado, e ajuda a delinear o perfil da 

educação no município, com vistas à qualidade de vida. Estima-se que as possibilidades das 

crianças e jovens de adquirir maior nível de escolaridade estão relacionadas, em grande parte, 

ao nível de escolaridade dos chefes de família”. 

Para determinação do índice de educação, foram considerados cinco indicadores: 

analfabetos com mais de 5 anos, analfabetos responsáveis pelos domicílios particulares, média 

dos anos de estudo dos responsáveis por domicílios particulares, responsáveis por domicílios 

particulares com menos de 4 anos de estudo e responsáveis pelos domicílios particulares que 

frequentaram ensino superior. 

 

5.2.3.1 Analfabetos com mais de 5 anos 

  

 Este indicador representa o percentual de número de analfabetos pelo número de 

pessoas residentes no setor censitário. Este indicador considera que quanto maior o número de 

analfabetos em uma população pior a condição da qualidade de vida. Dessa forma, foram 

definidas as classes de intervalos para a geração do mapa conforme a classificação do ArcGis 

no modo Natural Breaks (Jenks), conforme a Tabela 5.31. 

 

Tabela 5.31 - Intervalo de classes para a classificação do mapa de analfabetos com  

mais de 5 anos da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Analfabetos com 

mais de 5 anos 

(Figura 5.42) 

4 1.619,00 10% 

4 a 13 1.494,00 10% 

13 a 17 1.522,00 10% 

17 a 20 2.757,00 18% 

20 a 23 911,00 6% 

23 a 34 2.881,00 18% 

34 a 49 2.516,00 16% 

49 a 85 1.886,00 12% 

  15.586,00 100% 
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A Figura 5.42 expressa o percentual de número de pessoas analfabetas com mais de 5 

anos pelo número de domicílios. 

  

 

Figura 5.41 - Mapa de distribuição de indicadores de analfabetos com 5 anos  

ou mais da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

As duas regiões que tiveram os resultados mais favoráveis foram o Centro e a Vila 

Nova com 4% de analfabetos apenas. Outros dados considerados favoráveis foram 

apresentados nas regiões do Seminário e Industrial, ambos com 10%, seguido pelo Aeroporto 

e São Cristóvão, com 11% da população analfabeta. 

Na cidade norte, o resultado mais favorável foi no bairro Jardim Floresta, com 14%, 
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seguindo dos bairros Pinheirão, com 17%, Pinheirinho com 18%, Jardim Virgínea, com 22% 

e o bairro Sadia com 31% do número de analfabetos em relação à população residente. Os 

bairros da cidade norte apresentam um resultado maior de analfabetos do que os outros 

bairros do município. 

 O resultado mais desfavorável apresentado foi o Antônio de Paiva Cantelmo com 85% 

da população constituída por analfabetos, seguidas da Água Branca, com 49% e Padre Ulrico, 

com 41%. Os dois bairros, Antônio de Paiva Cantelmo e Padre Ulrico possuem como 

característica principal sua formação através de conjunto habitacional destinado a pessoas de 

baixa renda, e o bairro Água Branca, é composto em sua maioria pela população em sítios e 

chácaras. 

 Os resultados dos bairros Antônio de Paiva Cantelmo e do bairro Água Branca foram 

considerados anômalos para a composição do índice de educação. 

  

5.2.3.2 Analfabetos responsáveis pelos domicílios particulares 

 

 Para quantificação deste indicador foi realizado a razão entre o número dos 

responsáveis pelos domicílios particulares pelo número de domicílios. Considera-se que 

quanto menor a porcentagem de analfabetos mais favorável é a situação daquela região.  

 Para definição dos intervalos de classes, foi realizado através do ArcGis no modo 

Natural Breaks (Jenks) conforme a Tabela 5.32. 

 

Tabela 5.32 - Intervalos de classes para a classificação do mapa de  

analfabetos  responsáveis pelos domicílios particulares da cidade de  

Francisco Beltrão-PR 

Temas da 

avaliação 

Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Analfabetos 

responsáveis pelos 

domicílios 

particulares 

(Figura 5.43) 

 1 a 2 1619,00 10% 

2 a 3 1327,00 9% 

3 a 4 1594,00 10% 

4 a 6 2900,00 19% 

6 a 7 3304,00 21% 

7 a 10 2459,00 16% 

10 a 17 1625,00 10% 

17 a 27 758,00 5% 

  15.586,00 100% 
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A Figura 5.43 mostra o mapa de distribuição do indicador analisado. 

 

 

Figura 5.42 - Mapa de distribuição de indicadores de analfabetos  responsáveis 

 pelos domicílios da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

 

As melhores condições foram encontradas nas regiões Centro e Vila Nova com 1% de 

analfabetos responsáveis pelos domicílios particulares, seguidos do bairro Seminário e São 

Cristóvão, com 2%. Esses dados são considerados bons resultados, pois possuem uma 

porcentagem pouco expressiva de analfabetos.  

Os índices mais baixos se apresentaram nos bairros Antônio de Paiva Cantelmo com 

27%, Água Branca com 17% e Padre Ulrico com 13%. Os dois bairros que apresentaram os 

resultados menos favoráveis possuem como característica serem regiões de baixo padrão 

social, e o segundo constituir uma região de propriedades rurais. 

 O resultado demonstrou baixa porcentagem de analfabetos responsáveis pelos 

domicílios na região centro-sul, enquanto na região norte os resultados são mais expressivos e 

com variações em cada bairro. 
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5.2.3.3 Média dos anos de estudo dos responsáveis por domicílios particulares 

 

 Outro indicador para a composição do índice de educação é a média dos anos de 

estudo dos responsáveis por domicílios particulares. Este indicador considera que quanto 

maior é o número de anos de estudo de uma pessoa, melhor a sua qualidade de vida. A partir 

da classificação através no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis obteve-se o intervalo de 

classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.33. 

 

Tabela: 5.33 - Intervalos de classes para a classificação do mapa de média dos anos  

de estudo dos responsáveis por domicílios particulares da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes 

N° de 

domicílios 

N° de 

domicílios 

(%) 

Média dos anos de 

estudo dos 

responsáveis por 

domicílios particulares 

(Figura 5.44) 

1,58 a 1,94 735,00 5% 

1,94 a 2,59 1010,00 6% 

2,59 a 3,43 1631,00 10% 

3,43 a 3,97 1750,00 11% 

3,97 a 4,85 1722,00 11% 

4,85 a 5,75 3896,00 25% 

5,75 a 7,94 3431,00 22% 

7,94 a 11,7 1411,00 9% 

  15.586,00 100% 

 

 A Figura 5.44 mostra a média dos anos de estudos distribuídos na malha urbana do 

município. 

O mapa apresentou variação dos resultados em toda a malha urbana, se destacando o 

bairro Miniguaçu, com média de 11,70 anos. Este resultado foi considerado anômalo para o 

cálculo do índice de educação, pois está discrepante dos demais resultados. 

Os resultados obtidos acima de 7 anos de média de estudo foram nos bairros, Nova 

Petrópolis e Nossa Senhora Aparecida. Os resultados com 6 anos foram Centro e Antônio de 

Paiva Cantelmo. O bairro Antônio de Paiva Cantelmo ao mesmo tempo que apresentou um 

alto grau de pessoas analfabetas, apresenta um resultado favorável de média de anos de estudo. 

Os indicadores que apresentaram uma média abaixo de 3 anos de estudo estão 

concentrados nos bairros Jardim Virgínea, Novo Mundo, Pinheirão, São Miguel e Seminário. 

Os resultados menos favoráveis estão nas regiões do São Francisco com 1,58 anos, Aeroporto, 

com 1,67 anos e Padre Ulrico com 1,94 anos.  
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Figura 5.43 - Mapa de distribuição de indicadores dos anos de estudo dos responsáveis  

pelos domicílios da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

 

5.2.3.4 Responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo 

 

O indicador foi determinado através da relação de números de pessoas responsáveis 

por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo pelo número de domicílios 

particulares permanentes. Considera-se que quanto maior o número de pessoas com menos de 

4 anos de estudo pior é a situação. 

A partir da classificação através no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis obteve-se 

o intervalo de classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.34. 
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Tabela: 5.34 - Intervalos de classes para a classificação do mapa de responsáveis por  

domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de 

domicílios 

(%) 

Responsáveis por 

domicílios 

particulares com 

menos de 4 anos de 

estudo 

(Figura 5.45) 

8 640,00 4% 

8 a15 2226,00 14% 

15 a 20 427,00 3% 

20 a 22 2624,00 17% 

22 a 23 744,00 5% 

23 a 27 3504,00 22% 

27 a 34 1658,00 11% 

34 a 73 3763,00 24% 

  15.586,00 100% 

 

 

 O indicador Responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo 

é representado pelo mapa através da Figura 5.45. 

 

 

Figura 5.44 - Mapa de distribuição de indicadores dos responsáveis com 

 menos de 4 anos de estudo da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

 As duas regiões com os resultados mais favoráveis são Vila Nova e Jardim Floresta 
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com 8%, seguido pelo Seminário, 12%, Centro 13% e Nova Petrópolis, com 14%. Os bairros 

que apresentaram de 15% a 20% de responsáveis com menos de 4 anos de estudo, foram 

Aeroporto, Alvorada, Nossa Senhora Aparecida e Pinheirão. 

 Os bairros com indicadores com valores entre 20% e 27% são os bairros Marrecas, 

com 22%, os bairros Cristo Rei, Jardim Virgínea, Júpiter e São Francisco, todos com 23%, os 

bairros Novo Mundo, Padre Ulrico e Presidente Kennedy, com 26% e o bairro Cango com 

27%. 

 Os bairros Sadia, Miniguaçu, Luther king, Jardim Itália, Cristo Rei e Água Branca, 

ficaram acima dos 30% da população residente. O resultado mais desfavorável foi na região 

do Antônio de Paiva Cantelmo, que apresentou o valor de 73%, no qual foi considerado 

anômalo para o cálculo do índice de educação.  

 

5.2.3.5. Responsáveis pelos domicílios particulares que frequentaram ensino superior 

 

 O indicador é representado pela razão do número de responsáveis pelos domicílios 

particulares que frequentaram ensino superior pelo número de domicílios. Considera-se que, 

quanto maior é o número de pessoas que frequentou o ensino superior, melhor é a condição de 

vida da população. 

A partir da classificação através no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis obteve-se 

o intervalo de classes resultante para geração do mapa, conforme a Tabela 5.35. 

 

Tabela: 5.35 - Intervalos de classes para a classificação do mapa de responsáveis pelos domicílios 

 particulares que frequentaram ensino superior da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Temas da avaliação Pesos Intervalos de 

Classes (%) 

N° de domicílios  N° de 

domicílios 

(%) 

Responsáveis pelos 

domicílios particulares 

que frequentaram 

ensino superior 

(Figura 5.45) 

12,5% 0 1933 12,40% 

0 a 2 2648 16,99% 

2 a 4 1720 11,04% 
4 a 6 1456 9,34% 
6 a 8 3134 20,11% 

8 a 11 672 4,31% 

11 a 16 1588 10,19% 
16 a 23 2435 15,62% 

Total  100% 

 

 

 O resultado do mapa que representa os responsáveis pelos domicílios particulares que 

frequentaram ensino superior pode ser observado na Figura 5.45. 
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Figura 5.45 - Mapa de distribuição de indicadores dos responsáveis que frequentaram  

ensino superior da cidade de Francisco Beltrão-PR 

  

Este indicador teve a maior amplitude dos resultados apresentados. Para os resultados 

mais favoráveis, as regiões Centro, Nossa Senhora Aparecida e Miniguaçu obtiveram 23% da 

população com ensino superior, em seguida a região da Nova Petrópolis com 21% e 

Presidente Kennedy, com 14%.  

Os bairros que ficaram entre 5% a 10% são Alvorada, Cango, Cristo Rei, Jardim Itália 

e Luther King. A maioria dos bairros apresentaram um percentual abaixo de 5%, que são os 

bairros Aeroporto, Água Branca, Guanabara, Jardim Floresta, Jardim Virgínea, Júpiter, 

Marrecas, Novo Mundo, Pinheirão, São Miguel e Seminário.   

 Os resultados menos favoráveis não apresentaram valores para o indicador de 

responsável pelos domicílios particulares que frequentaram ensino superior, constituindo 

pelos bairros Sadia, Pinheirão, Padre Ulrico e São Francisco. 
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 Este mapa indicou resultados expressivos quanto a porcentagem de pessoas 

responsáveis pelo domicílio que possuam ensino superior, destacando-se para os bairros que 

não apresentaram resutados. Os resultados mais favoráveis se localizam nas áreas centrais e 

bairros de alto padrão, mas o que mais se destaca é a falta de dados nos bairros que 

constituem famílias de baixo padrão. 

 

5.2.3.6 Avaliação do índice de educação 

 

 A avaliação do Índice de Educação foi realizada a partir dos indicadores analfabetos 

com mais de 5 anos, analfabetos responsáveis pelos domicílios particulares, média dos anos 

de estudo dos responsáveis por domicílios particulares, responsáveis por domicílios 

particulares com menos de 4 anos de estudo e responsáveis pelos domicílios particulares que 

frequentaram ensino superior.  

A Tabela 5.36 mostra o resultado dos intervalos de classes obtidos através do ArcGis 

pelo modo Natural Breaks (Jenks) para geração do mapa. 

 

Tabela 5.36 - Intervalo de classes para a classificação do mapa do índice de educação 

 da cidade de Francisco Beltrão-PR 

N° da 

ordem 

Intervalos de 

Classes (%) 

N° de 

domicílios  

N° de domicílios (%) 

1 0,19 a 0,21 1505 9,66% 

2 0,21 a 0,32 1333 8,55% 

3 0,32 a 0,37 3000 19,25% 

4 0,37 a 0,46 3373 21,64% 

5 0,46 a 0,51 985 6,32% 

6 0,51 a 0,57 2270 14,56% 

7 0,57 a 0,73 2141 13,74% 

8 0,73 a 0,86 979 6,28% 

 Total  15586 100% 

 

 A Figura 5.46 mostra os dados analisados e a distribuição do índice de educação na 

malha urbana do município de Francisco Beltrão. 
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Figura 5.46 – Mapa de distribuição do índice de educação da cidade  

de Francisco Beltrão-PR 

 

 Os resultados  apresentaram variações bem expressivas na área urbana de Francisco 

Beltrão, a amplitude dos índices varia de 0,04 a 0,77. Pode ser percebido a disparidade das 

regiões com relação a educação da população residente. A média ponderada dos resultados 

obteve o valor de 0,40. 

 Os resultados mais favoráveis alcançados foram nos bairros da região central, 

constituídos pelo bairro Centro, com índice de 0,77, Vila Nova, com 0,71 e Nossa Senhora 

Aparecida, com 0,67.  

 Os bairros que obtiveram resultados acima da média são Júpiter com 0,40, Aeroporto 

com 0,47, Jardim Floresta com 0,50, Presidente Kennedy e Alvorada, com 0,53 cada, São 

Cristóvão com 0,54, Industrial com 0,56, Seminário com 0,57 e Nova Petrópolis com 0,60.   

 A maioria dos bairros ficou abaixo da média de 0,40, sendo Cango, Cristo Rei, 

Guanabara, Jardim Itália, Jardim Virgínea, Luther king, Miniguaçu, Pinheirão, Pinheirinho, 
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São Francisco e São Miguel. 

 O resultado menos favorável calculado foi 0,04 que representa o bairro Água Branca, 

em seguida o bairro Padre Ulrico com 0,06 e o bairro Antônio de Paiva Cantelmo com 0,09.  

Os bairros Marrecas e Sadia também apresentaram um resultado desfavorável, com índice de 

0,21 cada. 

Para uma melhor compreensão desses dados foi realizado uma análise estatística, 

através do boxplot. As disposições das caixas estão na seguinte ordem, da esquerda para a 

direita, analfabetos com mais de 5 anos, analfabetos responsáveis pelos domicílios 

particulares, média dos anos de estudo dos responsáveis por domicílios particulares, 

responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo e responsáveis pelos 

domicílios particulares que frequentaram ensino superior, apresentadas na Figura 5.47. 

 

 

Figura 5.47 - Gráfico boxplot do Indicadores de Educação 
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Espacialmente com relação ao índice de educação percebe-se que as regiões com 

melhores resultados são encontradas na área central e na região ao sul. Os índices mais baixos 

se concentram nas extremidades da cidade. Os cinco resultados mais favoráveis são o bairro 

Centro, Vila Nova, Nossa Senhora Aparecida, Nova Petrópolis e Seminário. Os cinco 

resultados menos favoráveis são os bairros, Água Branca, Padre Ulrico, Antônio de Paiva 

Cantelmo, Novo Mundo e Sadia. A Tabela 5.37 expressa o ranking do índice de educação. 

 

Tabela 5.37 - Classificação dos bairros quanto ao índice de educação  

da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Classificação Região Índice 

1° Centro 0,77 

2° Vila Nova 0,71 

3° Nossa Senhora Aparecida 0,67 

4° Nova Petrópolis 0,60 

5° Seminário 0,57 

6° Industrial 0,56 

7° São Cristóvão 0,54 

8° Presidente Kennedy 0,53 

9° Alvorada 0,53 

10° Jardim Floresta 0,50 

11º Aeroporto 0,47 

12º Cango 0,47 

13º Pinheirinho 0,43 

14º Júpiter 0,40 

15º Guanabara 0,39 

16º Luther King 0,37 

17° São Francisco 0,37 

18° Pinheirão 0,36 

19° São Miguel 0,35 

20° Cristo Rei 0,34 

21° Jardim Virgínia 0,33 

22° Miniguaçu 0,33 

23° Jardim Itália 0,32 

24° Marrecas 0,21 

25° Sadia 0,21 

26° Novo Mundo 0,19 

27° Antônio de Paiva Cantelmo 0,09 

28° Padre Ulrico 0,06 

29° Água Branca 0,04 

 

 

 Dos indicadores avaliados, o número de analfabetos com mais de 5 anos e o número 

de responsáveis por domicílios particulares com menos de 4 anos de estudo foram o que mais 

apresentaram disparidades. Os resultados obtidos mostram que ainda as áreas centrais 

possuem melhores condições de educação do que as periféricas.  
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5.2.4 Análise da qualidade de vida urbana no município de Francisco Beltrão 

 

A avaliação da qualidade de vida urbana no município corresponde a integração de 

todas as condicionantes avaliadas que compuseram a qualidade ambiental, o nível 

socioeconômico e o índice de educação.  

A Tabela 5.38 mostra o resultado dos intervalos de classes obtidos através do ArcGis 

pelo modo Natural Breaks (Jenks) para geração do mapa. 

 

Tabela 5.38 - Intervalo de classes para a classificação do mapa do índice de qualidade de vida 

 da cidade de Francisco Beltrão-PR 

N° da 

ordem 

Intervalos de 

Classes (%) 

N° de domicílios  N° de 

domicílios 

(%) 

1 0,73 a 0,80 4641 29,88% 
2 0,67 a 0,73 1843 11,87% 
3 0,60 a 0,67 6161 39,66% 
4 0,54 a 0,60 1473 9,48% 
5 0,47 a 0,54 1415 9,11% 
 Total  15533  

 

A Figura 5.48 apresenta o resultado espacial da qualidade de vida urbana no município 

de Francisco Beltrão. 

Espacialmente os resultados apresentaram os valores mais favoráveis na área central e 

ao sul da cidade enquanto que os resultados menos favoráveis são regiões pontuais e 

localizadas nas extremidades do município. Os resultados não apontam que as regiões são 

heterogêneas, e sim que existe uma menor ausência das necessidades básicas naquelas regiões.  

Para realizar uma classificação, relacionou a condição dos resultados com os valores 

obtidos, conforme pode ser observado na Tabela 5.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

Figura 5.48 – Mapa de distribuição da qualidade de vida urbana no município de Francisco Beltrão da  

cidade de Francisco Beltrão-PR 
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Tabela 5.39 - Classificação dos resultados para avaliação da qualidade de vida  

da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Classificação Resultados 

Muito Alto 0,73 a 0,80 

Alto 0,67 a 0,73 

Razoável 0,60 a 0,67 

Baixo 0,54 a 0,60 

Muito baixo 0,47 a 0,54 

 

 Os bairros Centro e Vila Nova obtiveram os resultados considerados muito alto, com 

índice de qualidade de vida urbana de 0,80. Em seguida, foi o bairro Aeroporto com índice de 

0,79 e os bairros Alvorada, Nossa Senhora da Aparecida e São Cristóvão, com 0,76 cada um.  

 O nível socioeconômico foi o principal fator que influenciou nesse resultado, obtendo 

valores de 0,78 a 1,00, em os bairros o índice de renda per capita estimada. Nessas regiões 

destacam-se o fator da qualidade ambiental, com a presença de quase 100% dos indicadores 

relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduo sólido. O 

percentual baixo de analfabetos com mais de quatro anos também contribuiu para o resultado. 

 Os fatores que menos contribuíram para esses resultados foram a cobertura vegetal, 

com índices de 0,36 a 0,57. O bairro Centro obteve baixo índice de cobertura vegetal com 

0,08.   

Quanto ao índice de educação, o indicador da média de anos de estudo e o número de 

responsáveis pelos domicílios com ensino médio apresentaram os resultados mais 

desfavoráveis, com índices de 0,14 e 0,01 para o bairro Aeroporto e 0,25 e 0,19 para o bairro 

Alvorada.  

O resultado do índice de qualidade de vida urbana considerada alta contempla os 

resultados de 0,67 a 0,73, destacando-se os bairros Industrial, Presidente Kenedy, São Miguel, 

Seminário, Jardim Floresta, Pinheirão e Guanabara.  

 Os principais fatores que contribuíram para esse resultado foram a qualidade 

ambiental, com variações de 0,78 a 0,91, com exceção do bairro Seminário que apresentou o 

menor índice de 0,68. Além do nível socioeconômico que apresentou todos os valores de 

renda per capita próximos do índice 1,00.  

 Os resultados que mais desfavoreceu esse resultado estão relacionados ao índice de 

educação, com índices que variam de 0,21 do bairro Seminário até 0,46 do bairro Guanabara. 

Os indicadores de analfabetos responsáveis pelos domicílios e responsável com ensino 

superior foram os que mais influenciaram nos resultados. 

A maior quantidade de bairros está na classificação razoável de qualidade de vida 

urbana, sendo o bairro São Francisco, Cango, Cristo Rei, Pinheirinho, Novo Mundo, Nova 
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Petrópolis, Água Branca, Sadia, Júpiter e Jardim Virgínea. 

Quanto à qualidade ambiental, os bairros obtiveram resultados entre 0,70 a 0,94, com 

exceção do bairro Nova Petrópolis que apresentou baixos valores nos indicadores de 

esgotamento sanitário e cobertura vegetal. Destacando-se para o bairro São Francisco que 

apresentou o valor mais baixo analisado para a cobertura vegetal.  

 O nível socioeconômico apresentou bons resultados, todos acima de 0,75. Enquanto o 

nível de educação apresenta os valores com maior amplitude, de 0,31 para o bairro São 

Francisco até 0,75 para o bairro Água Branca. O indicador que apresentou maior variação foi 

o número de responsáveis pelos domicílios com ensino superior com resultados muito baixo, 

Júpiter com índice de 0,10, Jardim Virgínea, Novo Mundo, Pinheirinho e Água Branca com 

índice de 0,01 e com 0,00 os bairros Sadia e São Francisco. 

Os bairros classificados como baixo foram Jardim Itália, Miniguaçu, Luther King e 

Padre Ulrico. A qualidade ambiental variou de 0,70 a 0,82, onde o indicador de cobertura 

vegetal foi o que apresentou os piores resultados, de 0,27 a 0,48. Outro indicador que também 

influenciou para baixo, foi as condições de esgotamento sanitário.  

 O nível socioeconômico apresentou resultados que variam de 0,71 a 0,97, 

considerando valores menores para o indicador de número de banheiros por pessoa. Quanto 

ao nível de educação, os resultados apresentaram variações entre 0,55 e 0,60, sendo o 

indicador de número de responsáveis com menos de 4 anos de estudo que apresentou o pior 

resultado. O bairro Padre Ulrico apresentou resultados menos favoráveis para os analfabetos 

com 5 anos ou mais, média dos anos de estudos dos responsáveis e número de responsáveis 

por domicílios com ensino superior. 

Os resultados classificados como muito baixo contemplam os bairros Marrecas e 

Antônio de Paiva Cantelmo, com 0,50 e 0,47 respectivamente.  

Estes bairros apresentaram as maiores oscilações entre os indicadores analisados, os 

bairros obtiveram um índice de qualidade ambiental favorável, enquanto o nível 

socioeconômico e o índice de educação apresentaram resultados desfavoráveis. Quanto à 

qualidade ambiental os indicadores que mais favoreceram ao resultado foram o abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e a coleta de resíduo sólido.  

Os indicadores que mais influenciaram no resultado foram a cobertura vegetal com 

0,28 para o bairro Antônio de Paiva Cantelmo e 0,31 para o bairro Marrecas. Quanto ao nível 

socioeconômico, o bairro Antônio de Paiva Cantelmo apresentou o pior índice com relação ao 

número de pessoas por banheiro. 

Os resultados do índice de educação foram, para o bairro Antônio de Paiva Cantelmo 
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0,09, considerando nos indicadores analfabetos com mais de 5 anos, responsáveis pelo 

domicílio com ensino superior e responsáveis pelo domicílio com menos de 4 anos de estudo, 

as maiores deficiências.  

Para o bairro Marrecas o índice de educação obteve o valor de 0,21, sendo os 

indicadores analfabetos com mais de 5 anos e responsáveis pelo domicílio com ensino 

superior, com 0,08 e 0,10 respectivamente, os valores que mais influenciaram na qualidade de 

vida urbana da população. 

A partir da classificação dos resultados, foi possível levantar o quantitativo da 

população conforme os índices da qualidade de vida urbana no município de Francisco 

Beltrão, conforme a Tabela 5.40. 

 

Tabela 5.40 - Número de população em relação ao índice de qualidade de vida urbana 

 da cidade de Francisco Beltrão-PR 

Índice População Porcentagem  

0,73 a 0,80 10.595 20% 

0,67 a 0,73 12.254 23% 

0,60 a 0,67 20.219 37% 

0,54 a 0,60 8.214 15% 

0,47 a 0,54 2.673 5% 

 

A Tabela mostra que 20% da população estão no grupo com os índices mais altos de 

qualidade de vida urbana (entre 0,73 a 0,80). A maioria da população se concentra nos índices 

intermediário de 0,67 a 0,73 representando 23% do total e 0,60 a 0,67 com 37% da população, 

sendo o resultado com a maior representatividade. 

Os índices mais baixos apresentam também os menores quantitativos da população, 

com o índice de 0,54 a 0,60, constituindo 15% da população e entre 0,47 a 0,54, apenas 5% da 

população.  

A Tabela 5.41 mostra o ranking de qualidade de vida urbana no município de 

Francisco Beltrão. 

A avaliação da qualidade de vida urbana do município de Francisco Beltrão 

apresentou disparidades em relação aos bairros. As melhores condições estão presentes nos 

bairros Centro, Vila Nova, Aeroporto, Alvorada, Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão. 

Enquanto que os bairros que possuem as condições mais desfavoráveis são Padre Ulrico, 

Marrecas e Antônio de Paiva Cantelmo. 

 Deve-se atentar que esses resultados são analisados a partir de indicadores básicos da 

qualidade de vida e não representam que a população vive em ótima condição, e sim que 

existe menos carência dessas condições em um local do que nas outras condições. 
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Tabela 5.41 - Classificação dos bairros quanto à qualidade de vida urbana no município 

 de Francisco Beltrão-PR 

Classificação Região Índice 

1° Centro 0,80 

2° Vila Nova 0,80 

3° Aeroporto 0,79 

4° Alvorada 0,76 

5° Nossa Senhora Aparecida 0,76 

6° São Cristóvão 0,76 

7° Industrial 0,75 

8° Presidente Kennedy 0,75 

9° São Miguel 0,75 

10° Seminário 0,74 

11º Jardim Floresta 0,73 

12º Pinheirão 0,72 

13º Guanabara 0,70 

14º São Francisco 0,67 

15º Cango 0,66 

16º Cristo Rei 0,65 

17° Pinheirinho 0,64 

18° Novo Mundo 0,63 

19° Nova Petrópolis 0,63 

20° Água Branca 0,62 

21° Sadia 0,62 

22° Júpiter 0,62 

23° Jardim Virgínia 0,62 

24° Jardim Itália 0,60 

25° Miniguaçu 0,59 

26° Luther King 0,58 

27° Padre Ulrico 0,55 

28° Marrecas 0,50 

29° Antônio de Paiva Cantelmo 0,47 

 

  

5.3 A RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO URBANO E A AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA URBANA DE FRANCISCO BELTRÃO-PR 

 

 Ao tratarmos dessa abordagem, buscou-se avaliar as discussões anteriores que expõem 

o resultado da pesquisa do desenvolvimento urbano e da avaliação da qualidade de vida no 

município de Francisco Beltrão-PR. 

 Nota-se que os resultados e as discussões se complementam e podem fornecer 

subsídios para conhecer como está sendo utilizado o espaço urbano e quais são as 

disparidades existentes no município. Dessa forma, este estudo traz alguns questionamentos 

em busca de um resultado concreto da qualidade de vida urbana no município de Francisco 

Beltrão-PR.  

 Sabe-se que muitos índices de qualidade de vida são mascarados quando considerados 

como uma média geral para todo o município através da utilização de dados genéricos, como 
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pode ser observado no comentário de Andres (2015, p.310): 

 

Há diferentes condições de vida da população na cidade de Francisco Beltrão, que 

resultam em contrastes espaciais na qualidade de vida entre os seus setores e os seus 

bairros. Tais aspectos se tornam compreensíveis apenas com análises intraurbanas 

[...] e fica mascarado nas pesquisas que comparam unidades administrativas com 

viés político, tal como o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) que 

coloca a cidade de Francisco Beltrão como a 5ºa melhor do Paraná (Pereira, 2014). 

Esse índice apresenta uma média geral para todo o município (rural e urbano), 

usando como critérios apenas dados genéricos de renda, educação e saúde, 

disponibilizados pelos Ministérios do Trabalho, da Educação e da Saúde (ANDRES, 

2015, p.310). 

 

 Com base nesse pensamento buscou-se analisar diversas diretrizes que possibilitaram 

uma compreensão das questões urbanas no município de Francisco Beltrão. 

 

 Diante do resgate histórico e da formação socioespacial, podem ser apontados 

momentos decisivos que influenciaram na organização urbana do município de Francisco 

Beltrão. Esse resgate histórico partiu da década de 1940 até o ano de 2015, tornando possível 

identificar os principais acontecimentos com relação à expansão urbana: 

 

Década de 1940 

 A organização urbana foi registrada a partir da década de 1940, com a demarcação do 

território pelos migrantes provenientes da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 

primeira divisão territorial foi realizada através do processo de urbanização, do lado esquerdo 

do Rio Marrecas pelos proprietários das terras e do lado esquerdo pela CANGO. 

 

Década de 1950 

 A partir da década de 50, onde as terras já estavam distribuídas, houve um intenso 

desmatamento da região, tanto pelos colonos que formavam suas propriedades, quanto pelas 

serrarias que se constituíam em torno de 270 unidades. 

 

Década de 1970 

 Neste período iniciou-se o processo de verticalização na região central da cidade, com 

a construção dos primeiros edifícios. 

 

Década de 1980 

 Até a década de 80, a cidade cresce de forma descontrolada, sem qualquer legislação 
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urbana que determinasse as condicionantes para implantação de novos loteamentos. A 

Prefeitura Municipal faz a primeira intervenção urbana no município através da Lei n° 

1303/87, determinando que os novos loteamentos devessem possuir infraestrutura básica para 

serem aprovados. A Prefeitura, através de convênios com outros órgãos competentes, 

regularizou as áreas ocupadas e executou a infraestrutura até então inexistente, principalmente 

na cidade norte. 

 

Década de 1990 

 A criação do Plano Diretor destacou-se nesse período como um dos fatos mais 

importantes de organização territorial da cidade. A gestão pública determinou os zoneamentos 

e os espaços, como os distritos industriais e as zonas de serviço. 

 A expansão urbana foi caracterizada através da construção de oito conjuntos 

habitacionais, localizados na cidade norte e no bairro Padre Ulrico. 

  

Década de 2000 

 A partir do ano de 2000 houve intensa ocupação urbana e início do processo de 

expansão de forma rápida com a criação de pequenos loteamentos particulares. 

 No ano de 2007, devido a rápida expansão urbana e adensamento urbano se 

intensificou os problemas urbanos como os alagamentos e as enxurradas. Esta situação 

promoveu uma intervenção do Ministério Público a fim de questionar a Prefeitura Municipal 

quanto à falta de planejamento urbano e as ocupações em áreas não permitidas. 

 

Década de 2010 

 A partir do ano de 2010 constituiu-se a maior expansão urbana de todos os tempos, 

somente no ano de 2014 houve um acréscimo de 25% da malha urbana.  

 

 Essas transformações resultaram em um processo sem planejamento urbano e sem 

preocupação com a expansão urbana ao longo do tempo, no qual foram criando espaços e 

adequando sem a previsão de atendimento dos equipamentos urbanos, condicionando a cidade 

em duas partes: 

Cidade Sul: constituída pela região central e através dos processos de expansão voltado para 

as classes mais altas e abastecida com infraestrutura e equipamentos urbanos.  

Cidade Norte: formada em grande parte por conjuntos populares, com infraestrutura sendo 

implantada e com ausência de equipamentos urbanos. 
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 Diante dos resultados obtidos, é indispensável comentar os resultados alcançados nesta 

pesquisa e interpolar as informações para que possam ser avaliadas e discutidas: 

 

Infraestrutura Urbana 

 Um dos indicadores a ser analisado e discutido é o sistema de abastecimento de água 

fornecido para toda a população urbana. Indicador que constituiu uma ótima condição de 

qualidade de vida, mas que devido à expansão urbana ocorrida nas duas últimas décadas, não 

conseguiu atender toda a demanda gerada. Diante dessa situação periodicamente, ocorrem 

rodízios e falta de água em vários bairros do município.  

 Ressalta-se que quando analisado como forma de indicador para a qualidade de vida 

urbana, tem-se um ótimo resultado quanto à distribuição à população, mas quando analisado a 

prestação do serviço, têm-se deficiências no atendimento, resultando em avaliações bem 

diferenciadas em toda a extensão urbana. 

  Com relação ao tratamento de esgoto é importante destacar que a partir da década de 

2000 houve uma grande parte da implantação do sistema, priorizando a região Sul da cidade, 

e somente no ano de 2015 o atendimento alcançou a cidade norte. Essa disposição aconteceu 

porque o sistema da estação de tratamento de esgoto não suportava atender a demanda gerada 

nesta região – mesmo com a existência dos bairros da cidade norte desde a década de 1980. 

 Quanto à coleta de resíduo sólido, pode-se perceber através do contexto histórico a 

adaptação para destinação correta do resíduo sólido e o atendimento a aproximadamente toda 

a população urbana, garantindo a qualidade de vida quanto a este indicador. 

 

Cobertura Vegetal 

 Com a análise espacial e mapeamento das áreas verdes existentes na malha urbana foi 

possível visualizar que as regiões de vegetação encontram-se no entorno da malha urbana, 

com poucas áreas localizadas dentro da cidade. Este fato é comprovado através da análise do 

NDVI que indicou baixo resultado de cobertura vegetal.  

 O baixo resultado da cobertura vegetal no município é reflexo da forma de ocupação 

territorial da região – onde se tinha como uma das principais atividades a exploração da 

madeira. 

 Percebe-se que conforme a malha urbana se expande as áreas verdes vão diminuindo, 

e que se deve atentar a essa análise, pois a tendência é que o adensamento urbano se expanda 

e a cobertura vegetal diminua. 
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Equipamentos urbanos 

 Os mapas de raio de abrangência indicaram poucos equipamentos urbanos existentes 

no município. Mesmo que, a determinação dessas distâncias não esteja constada em 

normativas, elas são relevantes quanto à organização e distribuição desses serviços ao longo 

da malha urbana. 

 Os parques urbanos foram implantados nos últimos anos tendo como principal função 

a bacia de contenção, o qual auxilia nos processos contra alagamentos. Esses equipamentos 

contribuíram para a ampliação do lazer no município, sendo que os parques são muito 

utilizados e estão bem distribuídos ao longo da malha urbana – esses locais demonstram a 

importância das áreas de lazer para a população.  

 Uma situação bem diferente se dá com as praças existentes, onde nota-se que grande 

parte é classificada como praças de distribuições, que não se voltam para áreas de lazer da 

população. Outra questão é a existência de somente uma praça localizada na região norte e 

nenhuma que atenda o bairro Padre Ulrico – essa situação pode estar relacionada ao processo 

de ocupação da região, na qual foi realizada a regulamentação das ocupações irregulares sem 

a previsão da destinação das áreas de lazer. 

 

Vazios urbanos 

 O levantamento quantitativo dos vazios urbanos mostrou que a cidade possui um 

número considerado de lotes com infraestrutura e sem uma devida função, apenas a 

especulação imobiliária. É relevante considerar esses espaços pois são providos de 

infraestrutura e devem ser ocupadas antes de se pensar em uma expansão urbana. 

 Nas áreas de urbanização consolidada é possível aplicar o IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) progressivo, que tem como objetivo penalizar o proprietário do terreno 

que não destina o uso adequado à sua propriedade imobiliária. O IPTU progressivo aplica 

alíquotas crescentes no decorrer do tempo e tem como objetivo desestimular os proprietários a 

manterem seus imóveis em locais que possuem infraestrutura para a especulação imobiliária. 

 Essa medida já está prevista no Plano Diretor (2006) e pode ser aplicada nos bairros 

Centro e Presidente Kennedy, pois serem caracterizadas por urbanização consolidada. Um 

exemplo de uso de vazios urbano, em função dessa medida, é o uso desses terrenos como 

estacionamento. 

Problemas Urbanos 

 Os problemas urbanos intensificaram ao longo dos últimos anos na cidade de 
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Francisco Beltrão, mas desde os tempos da Vila Marrecas (antes mesmo do povoado se tornar 

um município) as enchentes e alagamentos trazem prejuízos a população ribeirinha.  

 Várias teorias são apresentadas como solução para essas problemáticas, como 

dessasoriamento, bacias de contenção (defendida por Domingos Betaroli desde o ano de 1983) 

e construção de canais para escoamento da água excedente. 

 O que é preciso levar em consideração é que o rio possui uma abrangência maior do 

que sua caixa, essa região pode ser denominada como área de rio, justamente para que quando 

a sua vazão aumenta, essa área é ocupada. 

 Com o adensamento urbano e expansão urbana essa área foi ocupada e 

impermeabilizada, o que provoca o escoamento rápido da água pluvial, enquanto que 

antigamente tinha-se a infiltração dessa água pelo solo. 

  

Renda 

 A má distribuição de renda é um dos problemas sociais brasileiros constantemente 

analisados, sabe-se que ela vem diminuindo aos poucos, mas a diferença faz com que o Brasil 

seja o  14° desigual do mundo (conforme dados da ONU). 

 Da mesma forma, o mapa resultante da renda no município de Francisco Beltrão, 

mostra uma concentração nas regiões central-sul da população de maior poder aquisitivo, 

enquanto na Cidade norte e áreas de periferia, uma população com menor poder aquisitivo. 

 Essa realidade não difere das demais cidades brasileiras onde se tem na área central a 

população com classes social mais alta do que nas áreas periferias, onde se concentram as 

classes sociais mais baixas. 

  

Educação 

 Os equipamentos de educação estão bem distribuídos pela cidade, de modo que visa 

atender toda a população, apesar do mapa de abrangência demonstrar alguns espaços com 

essa carência. Quanto aos resultados, o indicador que mais apresentou variação foi o número 

de responsáveis por domicílios com ensino superior, no qual vários bairros não apresentaram 

valores nulos. 

   

Planejamento e a cidade – no contexto geral 

 Ao analisar o planejamento urbano de Francisco Beltrão notam-se duas características 

principais: o processo urbano vem gerando a segregação: cidade sul urbanização de status, 

enquanto a cidade norte urbanização popular. 
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 A segunda característica são que os problemas urbanos atuais estão sendo tratados 

como medidas corretivas. Sem levar em conta que novas ocupações e aglomeração tendem a 

alavancar essa situação. 

 Não foi levada em consideração a contextualização histórica do município, que na 

década de 80, teve que tomar medidas corretivas em função da ocupação urbana desordenada 

e nos problemas urbanos existentes oriundos daquela situação. Novamente a cidade enfrenta 

os problemas urbanos oriundos da considerável expansão urbana gerada desde o ano de 2000.  

O que é necessário para a organização da cidade é uma reforma urbanista expressiva, 

em vez de ações corretivas. A população almeja medidas políticas que melhorem a vida de 

todos, priorizando os espaços públicos e a infraestrutura principalmente nas regiões 

periféricas.  

 O papel da gestão pública deve ser o de regulador, se há necessidade de ampliação da 

extensão urbana, devem-se antes de tudo, dimensionar as áreas públicas e os espaços verdes, 

além da implantação de toda a infraestrutura necessária. O princípio de igualdade social e 

regional deve ser a prioridade do órgão gestor, priorizando que o direito público prevaleça os 

interesses particulares.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação procurou mostrar a utilização do conceito de qualidade de vida como 

um referencial indicador para o planejamento urbano. O tema é atual diante dos vários 

questionamentos que a população tem das deficiências urbanas e desigualdade das condições 

nas cidades.  

O estudo conceitual foi realizado sobre a história do urbanismo e planejamento urbano 

com ênfase nas principais cidades existentes que se formaram desde a primeira aglomeração 

humana. A construção do embasamento histórico auxilia a conhecer o percurso histórico do 

desenho das cidades até a situação no qual se vivenciam. 

Essa volta ao passado é de grande importância pois ajuda a compreender quais foram 

as atitudes e ações que resultaram nas cidades que se tem conhecimento. A história e evolução 

das cidades trouxe à tona uma questão de que, na idade clássica, quando surgiu o traçado 

ortogonal, o mesmo era utilizado conforme as características do local, respeitando os 

desníveis e elevações, isto se devia a organização através do planejamento urbano. 

Ao longo do tempo, o que se tem implantado nas cidades é o mesmo traçado 

ortogonal, sem considerar as características locais e de preservação ao meio ambiente, O 

município de Francisco Beltrão é um exemplo da implantação do traçado ortogonal. Chega-se 

a conclusão de que a evolução urbana se resume na repetição do mesmo traçado em diferentes 

regiões. 

A inserção de imagens de algumas cidades colaborou com a compreensão dos textos e 

absorção dos principais aspectos urbanos: traçados de vias, dimensionamento de quadra, lotes 

e ruas e disposição da cidade frente ao relevo – elas permitem analisar as disposições de 

organização das cidades e seu planejamento urbano (ou falta dele).  

Uma questão importante a ser observada, é como os estudos tem se voltado cada vez 

mais para a preservação do meio ambiente e recuperação de áreas urbanas degradadas e 

subutilizadas, além do conceito e implantação de projetos sustentáveis e de revitalização. 

Ao analisar o desenvolvimento urbano de várias cidades pode-se realizar a seguinte 

questão: como é possível a cidade sobreviver e oferecer uma boa condição de vida aos seus 

cidadãos? 

A resposta, muito simples, mas ainda impraticável por grande parte das cidades 

brasileiras: planejamento urbano. Bem diferente daquele conceito do senso comum, praticado 

pela gestão política. 
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Janes Jacobs em seu livro The Death and Life of Great American Cities (1961)  aborda 

que a cidade é um grande laboratório de tentativa e erro, e é neste ambiente que o 

planejamento urbano deve ser testado, compreendido e reparado. Isto é, o planejamento 

urbano é tão mutável conforme for a cidade, novas necessidades e problemas são gerados e 

nesse meio deve haver novas tomadas de decisões. 

A questão é “Como funciona a própria cidade e de que mais ela necessita nas ruas?” 

(JACOBS, 2003, p.07). O planejamento urbano somente deverá ser realizado após responder 

essa questão e ir muito, além disso, deve ser mutável, revisado e testado constantemente. Ele 

deve ser tão vivo quanto a cidade. 

Para analisar e tentar responder essas questões, foi utilizado a mensuração da 

qualidade de vida urbana do município de Francisco Beltrão com a finalidade de entender 

como está atualmente as discrepancias entre os bairros e quais os fatores que devem ser 

levados como prioridades em um planejamento urbano. 

O tema qualidade de vida possibilitou refletir sobre a diversidade de seu significado, 

que variam de acordo com as áreas de conhecimento, as perspectivas teóricas e a evolução do 

conceito ao longo do tempo. 

A necessidade de ter boa qualidade de vida é abordada por diversos segmentos: 

estudiosos, gestão pública e pela própria população na tentativa de alcançar melhores 

condições de vida. Algumas discussões que abordam a qualidade de vida indicam que esta 

não pode ser mensurada, porque cada indivíduo possui necessidades e satisfações diferentes. 

Quando se restringe o tema para as questões urbanas é possível identificar que existem 

condições básicas para a vida humana e que elas são passíveis de mensuração através de 

indicadores que representam a qualidade de vida da população. 

Quanto a essas considerações existem muitas discordâncias de metodologia, perfil da 

população, técnicas utilizadas, escala de mapeamento e processos que podem ser comparados 

em diferentes regiões. E ao mesmo tempo, essa avaliação é valorizada e difundida como uma 

ferramenta para a gestão pública. 

A qualidade de vida é um propósito da política pública, mas necessita de 

aprimoramento e propagação dos instrumentos que possam auxiliar e articular políticas nessa 

direção. Por isso a intenção deste estudo foi desenvolver uma metodologia de análise prática e 

acessível, possíveis de serem manipuladas e atualizadas. 

 Constatou-se através de pesquisa referencial diversos índices relacionados a 

mensuração da qualidade de vida nas cidades brasilerias, alguns são referências nacionais e 

utilizados como instrumentos do planejamento urbano, como o caso do IQV em Curitiba e o 
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IQVU em Belo Horizonte. Muitos outros índices não disponibilizam a metodologia para que 

seja analisada e passível de ser aplicada em outras cidades. 

 Diante disso, a metodologia proposta baseou-se em dados fornecidos pelo IBGE por 

setor censitário e análise espacial das imagens geradas pelo satélite. Os dados censitários 

ainda constituem a melhor fonte de informação com relação a população a micro-escala, 

perante as informações disponíveis foi definido a escala de detalhes.  

 Outro fator a ser considerado é que os indicadores de análise disponibilizados pelo 

IBGE se reportam ao ano de 2010, dados distintos das informações obtidos do diagnóstico das 

condições territoriais que se referiu a dados de 2015. 

 O uso do geoprocessamento neste estudo possibilitou gerar informações com relação 

aos dados não disponibilizados, como o caso do NDVI. Não existindo indicadores disponíveis 

foi possível através dos recursos do SIG realizar o levantamento do indicador, contribuindo 

para a formação do índice de qualidade de vida urbana. 

 Para trabalhos de gestão pública, recomenda-se a utilização de imagens do satélite 

com proximidade menor do que as utilizadas, para que se tenha um resultado mais eficiente 

dos valores do NDVI. 

 Com o apoio do SIG foi possível demonstrar a eficiência da ferramenta para a 

elaboração de mapas e a análise espacial. Além de tratar de um processo que favorece a 

rapidez e a agilidade do trabalho. 

  Em conjunto com a avaliação da qualidade de vida urbana, foi necessário realizar um 

estudo de diagnósticos das principais questões urbanas, a fim de aprofundar o conhecimento 

sobre as desigualdades espaciais existentes na cidade.  

 Os resultados foram divididos em três capítulos para melhor compreensão dos estudos 

realizados, essa metodologia foi necessária para que pudesse confrontar os dados gerados do 

IQVU com a realidade do município. 

 Em um primeiro momento, procurou-se pesquisar sobre as principais condicionantes e 

deficiências existentes com relação as questões urbanas do município de Francisco Beltrão.  

 Quanto a pesquisa de desenvolvimento urbano foi possível compreender através do 

contexto histórico do município diversos fatores que atualmente influenciam a qualidade de 

vida da população, como a carência de áreas verdes e praças em determinados bairros. 

 O processo de evolução urbana também apresentou resultados alarmantes quando a 

falta de planejamento urbano e a demasiada ampliação da malha urbana enquanto ao mesmo 

tempo o município possui grande quantidade de vazios urbanos. Outro fator que merece 
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atenção, principalmente pela gestão pública, é a discrepância de oferta de equipamentos 

públicos entre a cidade norte e as regiões do Centro-Sul. 

 A explanação dos mapas reflete a análise realizada que configura a avaliação da 

qualidade de vida urbana. Com esses resultados foi possível levantar quais eram as carências 

relativas as necessidades básicas da população. 

 As duas avaliações propuseram uma interpolação de dados para explanação dos 

resultados apresentados. A partir dessas análises foi possível concluir que é necessário avaliar 

as diretrizes de forma quali-quantitativa. Essas informações são importantes para produzir 

resultados compatíveis com a realidade do município.  

Enquadrada por estas premissas, o presente estudo procedeu a identificação e a 

caracterização de padrões espaciais, que refletindo a variação das condições de vida na cidade 

de Francisco Beltrão, construíssem um ponto de partida para novos olhares e debates sobre a 

realidade local. 

 Ressalta-se que, os critérios utilizados para a análise deste estudo podem ser 

reproduzidos e atualizados, assim como a inclusão de novos parâmetros que se acham 

necessários para a avaliação. 

 As questões de planejamento urbano e qualidade de vida são abrangentes e mutáveis, 

portanto, este trabalho não tem a pretensão de ser um estudo definitivo. Este deve servir como 

uma base de metodologia, que deverá ser refinada e melhorada a fim de demonstrar sempre 

resultados. 

 Este conhecimento poderá servir de suporte para uma discussão mais fundamentada 

quanto as prioridades de intervenção e concentração de esforços em territórios mais 

deficitários, assim como a promoção do envolvimento das comunidades para definições de 

necessidades que visem melhorar a qualidade de vida urbana de Francisco Beltrão. 
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