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DE GOIS, Vanessa F. Análise da Expansão Urbana e Perspectivas de Uso dos 
Espaços Públicos do Município de Francisco Beltrão – PR. 2019 – 136 folhas. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Tecnológica do 
Paraná. Pato Branco, 2019. 
 
 
Resumo: O acentuado crescimento das cidades brasileiras registrado nos últimos 
anos incorre em constantes mudanças os hábitos, costumes, culturas e valores 
sociais, requerendo atenção às necessidades dos habitantes aos espaços públicos 
urbanos. Diante da vida urbana agitada as áreas públicas devem proporcionar 
alternativas de lazer e descanso à população. A presente pesquisa implementa uma 
análise do uso e da apropriação das praças na cidade de Francisco Beltrão/PR 
identificando as suas áreas verdes. Estas análises foram feitas com intuito de localizar 
e classificar as praças com tal conhecimento das normativas municipais buscando 
apontar as possibilidades de um melhor uso para uma forma de vida mais ativa. Para 
suprir a insuficiência de área física propusemos associar os vazios urbanos próximos 
para a valorização e preservação das praças do município. Foram traçados como 
ferramentas de pesquisa, inicialmente, o referencial teórico e, posteriormente, os 
estudos de caso das praças distribuídas nos bairros da cidade, listadas pela Prefeitura 
Municipal para as quais pudemos validar, analisar e compreender. Ao final da análise, 
propusemos algumas medidas para a Política Pública Municipal sugerindo uma nova 
postura frente às questões relacionadas às praças e áreas verdes por meio da 
requalificação e expansão de áreas para novos programas de necessidades. A 
medida proporcionará o enaltecimento às praças na malha urbana servindo de modelo 
para novas áreas de expansão. 

 

Palavras-chave: Praças, áreas verdes, vazios urbanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DE GOIS, Vanessa F. Analysis of the Urban Expansion and Perspectives of Use 
of the Public Spaces of the Municipality of Francisco Beltrão - PR. 2019 - 136 
sheets. Dissertation (Master in Regional Development) - Technological University of 
Paraná. Pato Branco, 2019 
 

Abstract: The strong growth of Brazilian cities recorded in recent years has been 
constantly changing habits, customs, cultures and social values, requiring attention to 
the needs of the inhabitants to the urban public spaces. In the face of bustling urban 
life, public areas should provide leisure and relaxation alternatives for the population. 
The present research implements an analysis of the use and appropriation of the 
squares in the city of Francisco Beltrão / PR, identifying their green areas. These 
analyzes were made with the purpose of locating and classifying squares with such 
knowledge of the municipal regulations seeking to point out the possibilities of a better 
use for a more active way of life. In order to overcome the insufficiency of the physical 
area, we proposed to associate the nearby urban voids for the valorization and 
preservation of the town squares. We have traced as research tools, initially the 
theoretical reference and later the case studies of the squares distributed in the districts 
of the city, listed by the City Hall for which we were able to validate, analyze and 
understand. At the end of the analysis, we proposed some measures for the Municipal 
Public Policy suggesting a new posture regarding issues related to squares and green 
areas through the requalification and expansion of areas for new needs programs. The 
measure will provide the praising the squares in the urban fabric serving as a model 
for new expansion areas. 

 

Keywords: Squares, green areas, urban voids 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional influencia diretamente no processo de 

urbanização das cidades em todo Brasil. Impulsionada pela industrialização, a malha 

urbana está cada vez mais adensada de loteamentos, ocasionando um desequilíbrio 

nas áreas urbanas públicas e verdes destinadas ao lazer, agravado pela falta de 

legislações específicas e, quando elas existem, de fiscalização. 

Os espaços públicos urbanos contribuem para qualificar a paisagem, 

promover a recreação e o convívio social da população, além de propiciar, com sua 

vegetação, melhorias na condição microclimática por meio de ventilação e insolação 

do ambiente urbano. Entretanto, mesmo demonstrando a relevância e os benefícios 

das áreas verdes, órgãos públicos ainda resistem em reconhecer sua importância aos 

municípios. Na realidade, a vegetação urbana está perdendo espaço nas cidades 

(MASCARÓ, MASCARÓ, 2015). 

Com a ocupação do espaço urbano, aliado ao significativo crescimento da 

população, observa-se o aumento da degradação ambiental na malha urbana em 

inúmeras regiões brasileiras. A falta de planejamento urbano faz com que as cidades 

cresçam de forma desordenada causando danos ao meio ambiente agravado pela 

utilização de espaços inapropriados para fixar moradias (GOITIA, 2010). 

Para esta pesquisa, o intuito é aprofundar os estudos nesse campo, identificar 

os espaços públicos urbanos no município de Francisco Beltrão/PR, bem como 

mapear e validar as praças já existentes e as relações estabelecidas entre esses 

espaços para identificar carências nas atividades, na inserção no espaço e no 

atendimento à população dos bairros e, com isso, traçar propostas de melhorias. 

Santos (2006) relata que é por demais sabido que a principal forma de relação 

entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. 

Nesse sentido, a técnica é considerada um conjunto de meios instrumentais e sociais, 

com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria um espaço. 

Essa forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada. 

Da observação empírica dos espaços públicos de Francisco Beltrão é possível 

elaborar a hipótese de que muitos não atingem o planejado e se tornam vazios, a 

população deixa de frequentá-los porque não correspondem ao que se espera do 

mobiliário urbano, quanto à iluminação, áreas verdes e sombreira. Outra constatação 
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é que as áreas são frequentemente mal distribuídas na cidade, concentradas nas 

áreas centrais, contribuindo apenas para a região em que estão inseridas. Nesse 

sentido, quando bem planejadas, podem ser elementos de qualidade estética e 

integração do traçado urbano, contendo elementos paisagísticos e ambientais, 

podendo ser considerados locais de arborização, lazer e descanso. 

Esta dissertação divide-se em quatro seções. A primeira seção trata dos 

aspectos introdutórios da pesquisa, abordando o tema de estudo, o objetivo geral e 

os específicos, juntamente com a justificativa. 

A segunda seção versa sobre a revisão bibliográfica para elaborar os 

conceitos sobre o espaço público urbano, planejamento urbano, arborização e vazios 

urbanos que ocorrem na região Sudoeste do Paraná, contribuindo assim para melhor 

entendimento sobre o tema de estudo.  

A terceira seção discorre sobre a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho a campo. 

A quarta seção aborda os resultados e discussões e é por meio deles que 

serão atingidos os objetivos elaborados para o presente trabalho. Também traz um 

breve inventário sobre as praças já existentes no Município de Francisco Beltrão e as 

conclusões do trabalho. 
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1.1. OBJETIVOS  

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Analisar os espaços públicos existentes e aqueles em projeto no município de 

Francisco Beltrão – PR. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

a) Analisar a Legislação Municipal que ordena o parcelamento do solo urbano 

quanto a áreas verdes e praças no contexto urbano. 

b) Levantar a localização das praças identificando a área (metragem) no mapa 

urbano das suas áreas verdes. 

c) Identificar vazios urbanos potenciais para a implantação de novos espaços 

públicos, a partir dos critérios aproximação das praças analisadas. 

d) Mapear e identificar, por meio das áreas verdes e arborização, vazios urbanos 

e potenciais, e propor novos espaços urbanos públicos entre as praças 

analisadas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos últimos anos, o planejamento urbano é tema de análise e discussões dos 

órgãos públicos nas cidades. Decorrente da expansão populacional, busca-se 

entender o seu desenvolvimento, suas características e as causas dos problemas 

resultantes da evolução acelerada. O planejamento urbano é uma estratégia de 

resolução de problemas presentes e direcionamento (ordem, orientação) para o 

desenvolvimento futuro e adequado dos espaços urbanos. 

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 (SOUZA, 2005).  

A presente revisão bibliográfica se inicia estabelecendo conceitos centrais 

sobre a estrutura urbana, destacada pela abordagem dos temas relacionados ao meio 

ambiente, zoneamento urbano, urbanização e o planejamento urbano das cidades. A 

partir desta construção teórica compreender de que forma a cidade se insere no 

espaço e quais são as possibilidades de modificá-la. 

A definição do que é o plano diretor, os estatutos e legislações referentes ao 

espaço público urbano permitem analisar, no objeto de estudo, quais são os contornos 

possíveis da inserção e de mudança. Com o propósito de esclarecer o correto uso do 

espaço urbano, também serão abordados conceitos e situações ambientais sobre 

espaços urbanos públicos, áreas verdes, sustentabilidade, vazios urbanos, visando 

assim dar soluções para diversos problemas como o uso ou abandono, inserção no 

espaço e planejamento. 

 

2.1. Sobre o meio ambiente, zoneamento e o planejamento urbano 

 

O século XX foi marcado pelo processo de urbanização e evolução das cidades 

pela intensa migração da população da zona rural para a zona urbana propiciando um 

cenário social de desenvolvimento desigual e incompleto. Com a urbanização e a 

expansão territorial dos municípios brasileiros, o solo foi organizado sob forma de 

loteamentos e desmembramentos, porém numa proporção espacial que não atende 

às regras e às normativas de uso do solo. 
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Até o final do século XIX, a legislação do parcelamento do solo não era cobrada 

pelo poder público e cabia aos urbanistas a responsabilidade de determinar o uso do 

solo urbano em seus projetos arquitetônicos e urbanísticos. Na vigência do Decreto 

lei n⁰  58 de 10 de dezembro de 1937, não se regularizava os parcelamentos ilegais 

priorizando a organização do espaço urbano e a qualidade dos loteamentos 

(FERNANDES, 1995). Apenas trazia garantia da venda e compra dos loteamentos 

através de informações de lotes, dimensões, áreas livres etc. 

Esse cenário trouxe alterações no meio ambiente e na paisagem urbana 

comprometendo a sua preservação do uso do solo, a evolução histórica e seu 

desenvolvimento social e econômico. Para locar uma urbanização estável, sustentável 

e economicamente correta, há vários requisitos que devem ser levados em 

consideração, que vão desde a topografia do local, localização do abastecimento de 

água e despejo de esgoto, escoamento das águas pluviais e um solo que permita o 

plantio de vegetação (MASCARÓ, 2010).  

O uso do solo e a forma que as edificações nele implantadas referente à altura, 

posição e tamanho são definidas pelo zoneamento, principal instrumento que regula 

a produção privada do solo urbano. O zoneamento urbano, por sua vez, busca 

parâmetros urbanísticos para instituir e ordenar o espaço urbano através da regulação 

do uso e ocupação do solo, do uso das propriedades de forma a encontrar melhor 

locação para todos os tipos de usos e atividades que podem ocorrer nestes espaços 

(SILVA, 1995). Este procedimento urbanístico deve evitar priorizar os interesses 

individuais, mas atender à coletividade levando-se em consideração a paisagem e a 

infraestrutura existentes de acordo com as políticas de elaboração dos planos de 

desenvolvimentos municipais. 

A Lei Federal 6.766/79 abrange normas urbanísticas, sanitárias, civis e penais, 

a fim de disciplinar a ocupação do solo e o desenvolvimento urbano, bem como a 

tutela do interesse público coletivo adquirente dos lotes previstos e um determinado 

empreendimento. 

A exiguidade de execuções de políticas públicas causou desequilíbrio social e 

econômico nas cidades brasileiras. Segundo dados do IBGE, em 1940 apenas 23,6% 

da população vivia nas cidades, já no ano de 2000 este percentual atingiu 81,2%, 

mostrando o inchaço na malha urbana. O planejamento urbano tem a função de 

antecipar os problemas desenvolvendo ações para solucioná-los por meio de 
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objetivos ou metas a serem alcançadas em um determinado tempo (CHIAVENATO, 

1993). Através da observação das políticas públicas pode-se prever a distribuição da 

população e de atividades econômicas nos municípios evitando a agressão ao meio 

ambiente e ao solo urbano, bem como organizar a ocupação dos espaços públicos. 

Os conceitos sobre políticas públicas no Brasil se deram a partir da Constituição 

do Brasil (CB) de 1988 e com o Estatuto da Cidade (EC) de 2001 tendo como diretrizes 

implantar funções sociais e democráticas para os gestores. Os instrumentos 

atenderiam aos interesses da comunidade em orientar a ocupação do espaço urbano, 

relacionadas ao tipo do uso do solo, vazios urbanos, sobre o tipo de edificação que é 

possível em determinados espaços, regularizar as ocupações, estabelecendo desde 

a área edificável, a altura, área permeável dando direcionamento à paisagem da zona 

urbana através do controle do desenvolvimento e expansão urbana. É por isso que a 

administração municipal deve buscar estratégias para garantir o interesse público e 

assim determinar os inúmeros aspectos que ordenam os espaços urbanos, tais como 

as áreas destinadas aos espaços verdes, a iluminação pública, acessibilidade, 

sistema viário e distribuição dos serviços. 

Benevolo (2005) discorre sobre este risco ao relatar as transformações 

ocorridas no meio urbano e que se agravaram a partir da metade do século XIX. O 

compartilhamento de espaço por pessoas, animais, máquinas, automóveis, e 

resíduos, dentre outros, aumentam ainda mais o tensionamento dos espaços urbanos, 

fazendo com que todo tipo de problema aflore com mais intensidade. 

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

o caos urbano, atender às necessidades da população e prever futuros espaços de 

expansão. Planejamento Urbano ou qualquer outro tem início de um “plano” que 

recebe a ação para ser concretizado, e não apenas para o momento, pois o próprio 

nome traz referência ao futuro: “planejar”. Planejar uma edificação é muito mais 

simples que um espaço coletivo, este por envolver conflitos e contradições numa 

dimensão considerada imprevisível (SOUZA, 2005). 
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2.2. O espaço público urbano e áreas verdes:  Estatuto da Cidade, plano 

diretor e legislações municipais 

 

O planejamento urbano está diretamente relacionado ao desenho urbano, pois 

através dos loteamentos, vias, ruas, espaços públicos e demais benefícios serão 

determinados os potenciais econômicos e sustentáveis de um vilarejo, uma cidade, 

ou município, pois esse cenário envolve também as paisagens, construções e grupos 

de prédios e o estabelecimento de estruturas e processos que facilitem 

desenvolvimento bem-sucedido (COWAN, 2005). 

O Estatuto da Cidade busca, por meio da política urbana, “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, como 

diretrizes importantes o desenvolvimento sustentável, a gestão democrática da cidade 

e o planejamento do desenvolvimento das cidades. 

No capítulo 1, Art. 2º do Estatuto da Cidade se especificam as ações a serem 

realizadas para implementação dos planos diretores: 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações;  
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano;  
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social;  
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais;  
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos 
ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de 
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores 
de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a 
degradação ambiental;  
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território 
sob sua área de influência;  
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VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;  
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;  
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 
e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens 
pelos diferentes segmentos sociais; 
 XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 
a valorização de imóveis urbanos; 
 XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico;  
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 
conforto ou a segurança da população; 
 XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais;  
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento 
da oferta dos lotes e unidades habitacionais;  
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atendido o interesse social. 
 

Os planos diretores ainda não estão implantados em todos municípios 

brasileiros e os existentes não possuem foco em questões ambientais, as quais 

comprovam as carências na fiscalização de planejamento sustentável nos municípios 

brasileiros (CRUZ; SOUZA; TUCCI, 2007). Para que haja o desenvolvimento de uma 

cidade é necessário que o planejamento tome conhecimento antecipado sobre os 

meios naturais para que atenda às necessidades da população.  

 

Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no 
processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na 
direção desses objetivos (SABOYA, 2007, p.39). 

 

O Estatuto da Cidade, nos artigos 40 e 41, do Capítulo III, apresenta 

orientações para a elaboração dos Planos Diretores nos municípios, pois o plano 

diretor age como instrumento ao desenvolvimento de um município juntamente com a 

participação do prefeito, vereadores e da própria população. As normativas são 

traçadas e direcionam a uma estratégia de expansão urbana propondo alternativas 

econômicas, ambientais e sociais, com a finalidade de assegurar melhores condições 
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de vida para a população, através da recomendação de uso adequado ao terreno da 

cidade, pelas divisões dos bairros separados por seções para casas e edifícios de 

apartamentos, comércio, indústria e áreas para instalações públicas. Traz, ainda, 

recomendações quanto à altura, porte, demolições e sugestões para a aparência e 

beleza por meio da construção de parques, praças e avenidas. O plano diretor é 

obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes e deve ser revisado a cada 

dez anos devendo englobar o território do Município como um todo. (BRASIL, 2001). 

Na Figura 01 observam-se as diretrizes importantes para o desenvolvimento do 

plano diretor.  

 

 
 

 

Figura 01  – Diretr izes gerais da polít ica urbana do Estatuto da Cidade para o 
desenvolvimento sustentável  
Fonte: Estatuto das Cidades. Organizado pela autora 

 

Vinculado ao Ministério das Cidades, a Resolução nº 34 de 1º de julho de 2005, 

do Conselho das Cidades direciona conteúdos mínimos de Plano diretor: 

 

Art. 1º O Plano Diretor deve prever, no mínimo: I – as ações e medidas para 
assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, considerando o 
território rural e urbano; II- as ações e medidas para assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade urbana, tanto privada como pública; III- os 
objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade 
e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação 
aos espaços territoriais adjacentes; IV- os instrumentos da política urbana 
previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, vinculando-os aos objetivos e 
estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 
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A cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, dispõe do Plano diretor (PDDFB) 

desde 1996, considerando que o município utilizava o plano revisado de 2007. As leis 

federais exigem atualizações a cada dez anos, sendo assim em 2016 iniciou-se a 

atualização, finalizado em 2018 com a aprovação da Câmara Municipal. Com o 

crescimento territorial urbano acelerado é importante manter o Plano Diretor 

atualizado para direcionar o desenvolvimento das cidades, uma das atenções 

direcionadas na revisão deu-se às taxas de ocupação para construção de imóveis, 

obrigatoriedade do recolhimento e utilização de água de chuva por uso de cisternas 

(reservatórios), a construção de lagoas secas para a infiltração da água pluvial nos 

novos loteamentos e a construção de novas avenidas para suportar o tráfego. 

Outro apontamento importante está no zoneamento, com a expansão de 

atividades e serviços, as determinações previstas pelas zonas se confundem e 

perdem a função e passam por transformações. Um exemplo é o bairro Água Branca. 

Antes determinado como Zona Industrial passou a Zona de Serviços com a instalação 

do Centro Regional de Especialidades (CRE), do Bloco do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Hospital 

Regional (HR). 

O Plano Diretor do município de Francisco Beltrão, atualizado em 2016-2018, 

divide-se em nove subgrupos e cada um com finalidades especificas, como 

apresentado na Tabela 01. 

 

Tabela 01  – Subgrupos do Plano Diretor  da legislação do município de Francisco Beltrão 
PR 

P
L

A
N

O
 D

IR
E

T
O

R
 

Subgrupos Leis Descrição 

Sistema viário LEI Nº 4.608/2018 Dispõe sobre a hierarquização e traçado 
básico do Sistema Viário, e define as 
diretrizes para o arruamento    do    
Município de    Francisco Beltrão, e dá 
outras providências. 

Conselho da 
Cidade 

LEI Nº 4595/2018 Dispõe sobre as competências, 
composição e regulamento   do   
Conselho   da   Cidade   de Francisco 
Beltrão reúne representantes do 
poder público e da sociedade civil, 
sendo componente da estrutura 
administrativa do Poder Executivo 
Municipal, constituindo-se parte 
integrante da gestão urbana do 
Município e do Sistema Nacional de 
Polít ica Urbana. 
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Continuação Tabela 01  

 Código de 
Posturas 

LEI Nº 4.618/2018 A lei direciona a infrações e penas 
direcionadas à higiene pública, da 
deposição dos resíduos sólidos, das 
águas pluviais e servidas, da 
poluição ambiental, da licença para 
funcionamento e horário do 
comércio, da segurança pública 
entre outros. 

Parcelamento 
do solo 

LEI Nº 4617/2018 A lei direciona objetivos e definições 
aos requisitos urbanísticos, 
documentações a aprovações de 
projetos de loteamentos, de 
desmembramentos, f iscalizações, 
projetos de condomínios, normas 
técnicas vias de circulações, lotes e 
quadras. 

Perímetro 
Urbano  

LEI Nº 4.631/2018 Mapas e memoriais relacionados ao 
perímetro urbano da cidade, bem 
como suas coordenadas. 

Código de 
Obras e 
Edificações 

LEI Nº 4.613/2018 Lei relacionada a normativas sobre 
construção, reformas, atr ibutos 
administrativos, penalidades e 
deveres nas em relação a 
construção civil, conforto ambiental 
e execução de obras.  

Zoneamento do 
Uso do Solo e 
Ocupação do 
Solo 

LEI Nº 4.612/2018 Definições de alvarás, zoneamentos 
e principalmente o direcionamento 
ao uso do solo urbano em geral 
como edificações, espaços públicos, 
áreas de recreação, 
estacionamentos etc., e quadros 
relacionados aos temas. 

Chácaras de 
Recreio 

LEI Nº 4.630/2019 Define áreas urbanas especiais 
definidas como Zonas Periurbana 
(fora do perímetro urbano) 
regulamentando seu uso e 
parcelamento do solo para formação 
de Condomínios de Chácaras de 
Recreio garantindo o 
desenvolvimento sustentável.  

Plano diretor 
municipal 

LEI Nº 4594/2018 Apresentação dos conceitos 
objetivos e definições do Plano 
Diretor do município. Aponta 
diretr izes ao desenvolvimento 
econômico através de polít icas 
públicas, desenvolvimento humano, 
saúde, renda, cultura, esportes, 
lazer e recreação, desenvolvimento 
sustentável e urbano entre outros.  

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo da PMFB. (Organizado pela autora)  
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Relacionado ao meio ambiente e ao espaço público urbano, destacando para 

a paisagem urbana na cidade de Francisco Beltrão, a Lei Municipal nº 3.360/2007 

direciona tópicos importantes como no Capítulo III, seção V artigos 56 e 58 sobre os 

espaços públicos. Ela concebe diretrizes para promover a integração dos espaços 

públicos com o entorno promovendo, junto aos órgãos competentes, os tratamentos 

urbanísticos e de infraestrutura adequados; otimizar o uso das áreas públicas para 

cumprimento das funções sociais da Cidade; adequar o Código de Posturas, 

disciplinando as condições e os parâmetros para uso das áreas e espaços públicos 

por atividades, equipamentos, infraestrutura, mobiliário e outros elementos 

subordinados à melhoria da qualidade da paisagem urbana, ao interesse público, às 

funções sociais da Cidade e às diretrizes deste Plano Diretor.(PDDFB,2007). 

A paisagem urbana na sua concepção de áreas verdes é apresentada na Lei 

Municipal 3760/2010, que institui o Projeto de Adoção de Praças, Parques, Áreas 

Verdes e Áreas de Lazer e Esportivas, denominado “PROJETO MAIS VERDE”, no 

qual qualquer pessoa jurídica ou física com sede ou domicílio no Município de 

Francisco Beltrão poderá participar. Decreta:  

 

Art. 1º - Fica instituído o Projeto de Adoção de Praças, Parques, Áreas Verdes 
e Áreas de Lazer e Esportivas, denominado “MAIS VERDE” no âmbito do 
Município de Francisco Beltrão, que terá, entre outros, os seguintes objetivos: 
I – Promover a participação da sociedade civil organizada, das pessoas 
jurídicas e físicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção das praças, 
parques, áreas verdes e áreas de lazer e esportivas do Município, em conjunto 
com o Poder Público Municipal; 
II – Incentivar o uso das praças, parques, áreas verdes e áreas de lazer e 
esportivas pela população da região de abrangência; 
III – Propiciar que pessoas físicas e grupos organizados da população 
elaborem projetos de utilização dos referidos equipamentos públicos, de modo 
a atender as diversas faixas de idade e necessidades especiais da população; 
 
 
 

 

Porém, cabe ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento 

competente, elaborar os projetos das construções das praças, áreas verdes, lazer e 

esportivas ou aprovar as propostas desenvolvidas fora do departamento, até sua 

fiscalização. Analisando ainda a política do meio ambiente relacionado aos espaços 

públicos e áreas verdes, o Decreto Nº 004/2011, regulamenta a Lei Nº 3.760, de 20 

de outubro de 2010, que "Estabelece normas e procedimentos para parcerias entre o 

poder público Municipal e a Sociedade, no que concerne à adoção de áreas verdes 

públicas Programa ‘Projeto Mais Verde’ que decreta: 
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Art. 1º. O Município de Francisco Beltrão realizará processo de 
CHAMAMENTO PÚBLICO para habilitação de pessoas físicas e pessoas 
jurídicas interessadas em participar do Programa “Projeto Mais Vede” de 
Adoção de áreas verdes públicas, visando a sua reforma e manutenção, assim 
entendidos os parques, praças, canteiros, jardins e outras áreas passíveis de 
ajardinamento. 
Art. 2º. Os canteiros de ruas e avenidas poderão ser adotados por um ou mais 
interessados desde que atendidos os trechos mínimos estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após manifestação favorável dos 
órgãos municipais competentes. 
Art. 3º. Fica constituída a Comissão de Análise para o Programa de Adoção de 
Áreas Verdes, com intuito de analisar, deliberar e realizar o processo de 
Chamamento Público já indicado no Art. 1º deste Decreto. (PDDFB, 2007). 

 

Mesmo sendo o Plano Diretor municipal o norteador para o desenvolvimento 

urbano, algumas leis devem ser consultadas a fim de completar as diretrizes. Dentre 

elas está a Lei 12.587/12, conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, que tem como 

princípios a destacar em seu artigo 5º, a acessibilidade universal; desenvolvimento 

sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; equidade no 

uso do espaço público de circulação, vias e logradouros e eficiência, eficácia e 

efetividade na circulação urbana. Em seu artigo 7º, seus objetivos buscam promover 

acessos aos serviços básicos e equipamentos sociais; proporcionar melhoria das 

condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e consolidar 

a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana.  

As normativas relacionadas ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, prioriza as 

relações de distanciamento e porcentagens das construções ou áreas loteadas às 

áreas de preservação, rios, sangas e nascentes de água naturais. Como exemplo, os 

distanciamentos isolados das edificações a um raio de 50 metros das nascentes de 

águas naturais com preservação nativa. 
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2.3. Espaços públicos urbano e o século XXI 

 

A cidade é um lugar de encontro e seus espaços públicos são os lugares que 

possibilitam estes encontros. (GEHL & GEMZOE, 2002, p.07). 

 

“O espaço púbico é o lugar da cidade de propriedade e domínio da 

administração pública, o qual responsabiliza ao Estado com o seu cuidado e garantir 

do direito universal da cidadania e a seu uso e uso fruto. ” (ALOMÁ, 2013, p.03). Um 

dos principais obstáculos para a convivência em equilíbrio no espaço público urbano 

é a divergência do que ele representa para cada pessoa, pois o seu desempenho e 

apropriação estão ligados ao uso e às interações sociais nele atingidos. O espaço é 

melhor apresentado na cidade pela configuração espacial e a preocupação da 

sociedade contemporânea está em analisar as potencialidades de cada local 

buscando melhor direcionamento quanto às áreas de convício social, lazer e esportivo 

possibilitando intervenções que atendam à necessidade de cada espaço urbano.  

Para Pinto (2003), em A praça sempre foi lugar de destaque na história. Dentre 

tantas funcionalidades historicamente cometidas as praças, destacadas pelo seu uso, 

como lócus de mercado, onde pessoas se reúnem para trocar, comprar, vender 

mercadorias; como centro de corridas de cavalo (na Itália, especialmente); como 

espaço de repressão/enquadramento de populações, a exemplo do pelourinho, lócus 

público onde se castigavam os escravos; como espaço de travessia segura para 

pedestres, face aos trânsitos e vias rápidas dos centros urbanos, sendo às vezes, 

terminal onde chegam os transportes públicos das cidades; como “praça lúdica” em 

geral, lócus de prática de jogos, de uso de equipamentos de ginásticas, de parque 

infantil, caminhadas e atividades ciclísticas e outras diversões; como centro de 

disseminação da cultura e das artes. 

O espaço urbano deve proporcionar tranquilidade, convívio e recreação à 

população. Manter a convivência e a utilização em equilíbrio nos espaços públicos 

está relacionado ao atendimento às necessidades de cada pessoa. Nestes espaços 

podem se explorar diversas potencialidades dependendo de cada local relacionadas 

ao uso, tipo de solo, declividades com a formalização de áreas de convício social, 

lazer e esportivas. O uso e a apropriação do espaço público são direcionados ao 

cotidiano dos que nele usufruem, pois carregam significados. “O cotidiano não se 
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restringe às atividades de rotina, nem tampouco a atos isolados, isto porque no 

cotidiano se realizam as coações e se gestam as possibilidades” (CARLOS,1996, 

p.145). 

Os espaços públicos são lugares de encontro do outro, do diferente, cujo ser 

dá sentido à democracia. Oferecem ao cidadão a possibilidade de usufruir sua cidade 

através das práticas sociais, lazer, manifestações da vida urbana e 

consequentemente uma melhor habitabilidade do ambiente urbanos, visando a 

finalidade “última” da sociedade em que é viver. (YÁSIGI, 2000) 

Em uma sociedade na qual cada vez mais a vida diária acontece na esfera 

privada existem sinais claros de que as cidades e os espaços urbanos receberam um 

novo e influente papel como espaço e fórum públicos. Em contraste às várias 

comunicações indiretas e aos diversos espaços privados, a oportunidade das pessoas 

em usar seus sentidos e interagir diretamente com seu entorno vem tornando-se 

extremamente atrativa. (GEHL & GEMZOE, 2002) 

As praças caracterizam os espaços urbanos públicos e possuem um valor 

significativo na sua organização enquanto um espaço comum de socialização e bem-

estar à população. Assim, “o espaço livre é um elemento de aglutinação entre os 

diversos tipos de espaços edificados” (LANDIM, 2004, p.27). As praças também são 

definidas como “espaços livres urbanos destinados ao lazer e ao convívio da 

população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos” (MACEDO, ROBBA ,2002, 

p.17). 

Inúmeras mudanças relacionadas a políticas públicas marcaram o início do 

século XXI e o cenário socioeconômico das cidades brasileiras. Para que a cidade 

continue em desenvolvimento é preciso que os moradores tenham qualidade no seu 

modo de vida, educação, moradia, lazer e as possibilidades de movimentação no 

espaço, garantindo a utilização de áreas públicas. [...]. Outra compreensão é que os 

equipamentos comunitários desempenham importante função para o equilíbrio social, 

político, cultural e psicológico de uma população, pois funcionam como fator de 

escape das tensões geradas pela vida contemporânea em comunidade (COUTO, 

1981) 

O espaço público propõe espaços privativos criando barreiras de socialização. 

Embora o espaço moderno reconfigure a morfologia espacial das paisagens, nosso 

interesse é descobrir como a modernidade está impulsionando o descontrole do 

espaço. Há muito a se conhecer sobre os processos em curso que desencadeiam 
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novas reconfigurações urbanas e novos padrões de segregação sócio espacial 

(JACOBS,2000). 

Nesse contexto, Ferrara (1993, p.225) observa que a partir da segunda metade 

do século XX, 

 

A praça, a avenida, a multidão, enquanto expressões públicas da cidade, foram 
substituídas pelas versões urbanas íntimas, demarca-se claramente o espaço 
individual separando-o do coletivo, e reivindica-se a demarcação significativa 
dessa visão em nome da propriedade, da segurança, da tranquilidade íntima e 
da livre expressão. 
Nessa nova imagem urbana colidem com o público e o privado, prevalecendo 
o segundo sobre o primeiro, na medida em que agora, os espaços coletivos 
urbanos – praças, avenida, ruas, galerias, lojas e pavilhões - cedem lugar à 
habitação como espaço urbano da intimidade, espaço vedado, seguramente 
protegido por portões, grades, murros, múltiplos signos de vedação, o mundo 
da solidão, a casa como lugar onde nos escondemos.  
 

 

A arquitetura e o urbanismo têm buscado uma nova imagem aos espaços 

públicos resgatando as memórias das cidades através da requalificação das formas, 

configurações, organização espacial e a paisagem urbana, garantindo a interação, as 

relações sociais e os valores. Com o debate do desenvolvimento sustentável 

propiciado pela Agenda 21, várias cidades brasileiras refletiram sobre os espaços 

públicos urbanos, pois não há um molde para o padrão urbano e os projetos para o 

planejamento dos espaços não são mais apenas paisagísticos, mas direcionam a 

visibilidade e a circularidade. 

A modernidade carrega os traços do “ideal moderno da vida pública urbana”: 

ruas abertas, circulação livre, encontros impessoais e anônimos, presença dos 

diferentes grupos sociais consumindo, observando-se, participando da política, 

divertindo-se etc. (CALDEIRA, 2000). 

A utilização da tecnologia no espaço urbano público proporciona ao homem 

novas formas de experimentação da cidade. “Com o papel que a informação e a 

comunicação alcançaram em todos os aspectos da vida social, o cotidiano de todas 

as pessoas assim se enriquece de novas dimensões”. (SANTOS, 2001, p.98).  

Com o objetivo de propor uma melhor organização dos espaços públicos é 

indispensável conhecer o modo de distribuição dos espaços livres na malha urbana e 

a acessibilidade aos espaços por parte da população a quem se destina. Ressalta se 

que precisamos mudar a mentalidade e facilitar novas formas de viver o espaço 

público, inicialmente conhecendo as suas dimensões, atribuições, equipamentos e 
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instalações, características do solo e vegetação para garantir a mobilidade, 

funcionalidade, segurança, comodidade e beleza. 

 

2.4. A paisagem urbana: os vazios urbanos, arborização, solo e sustentabilidade 

urbana na concepção da cidade 

 

Roberto Burle Marx (2004) assevera que a paisagem arquiteta o território em 

diferentes formas. Destacar desse conjunto certas áreas, certas “paisagens”, às quais 

conferimos determinado significado estético, cultural, científico ou social.  Tratar essas 

áreas como unidades isoladas poderá constituir uma medida funcional adequada com 

vistas a determinadas finalidades. A paisagem define uma civilização, pois se trata de 

um direcionamento à percepção, concepção e ação que aponta sentido à relação de 

uma sociedade com o espaço e com a natureza. (BERQUE,1998). Conclui-se a 

complexidade na concepção da paisagem urbana evidenciando a importância da 

análise para a criação e recriação do espaço construídos ou não. 

Saraiva (2012) destaca que há uma relação entre os espaços construídos e os 

espaços vazios, em áreas periféricas ou centrais. Se por um lado existem autores que 

defendem ocupar todos os espaços livres, outros consideram importante manter 

espaços únicos independente de cheios ou vazios. Os espaços vagos são 

considerados os vazios urbanos e fazem parte do processo histórico do crescimento 

de uma cidade. Na década de 1970, os espaços denominados de vazios urbanos eram 

as áreas verdes e de expansão de crescimento dos municípios. Porém, com o 

crescimento acelerado e desordenado das cidades, essas áreas foram ocupadas ou 

ficaram aguardando valorização. 

Identificados como potenciais, através do planejamento urbano, estes vazios 

podem resultar na implantação de melhorias nas cidades por meio de espaços de 

convivência como praças, parques, equipamentos urbanos, áreas verdes, 

prevalecendo o desenvolvimento sustentável. Os vazios urbanos podem ser 

classificados em áreas parceladas (lotes espalhados pela malha urbana) e áreas não 

parceladas (glebas inseridas na malha urbana).  

Na cidade de Francisco Beltrão há muitos vazios urbanos como nas demais 

cidades brasileiras. Até 2015, o município possuía 7.125 espaços tidos como vazios 



35 

 

 

urbanos, considerando que 60% dos lotes pertenciam a pessoas físicas e apenas 9% 

à Prefeitura Municipal ou ao Estado do Paraná (GHISI, 2016). 

O município pode organizar o espaço através do planejamento direcionando às 

ocupações e impedindo a dispersão da cidade em áreas periféricas, evitando o 

abandono e o uso inadequado que compromete a paisagem urbana. Os vazios 

urbanos podem ser direcionados a áreas verdes e espaços públicos após avaliação 

adequada do solo, relevo, hidrografia e de programas de necessidades com qualidade 

ambiental garantindo qualidade de vida a população. 

Ao realizar o zoneamento do solo urbano controlando a distribuição da 

população e de suas atividades, os órgãos públicos podem melhor direcionar seus 

investimentos, além de dimensionar adequadamente as redes de infraestrutura, o 

transporte público, a circulação de veículos, espaços públicos, entre outros. As 

diversas formas de pensar a sustentabilidade urbana convergem para a necessidade 

de se buscar o uso mais eficiente dos recursos naturais, ampliando o acesso aos 

benefícios da vida urbana às parcelas excluídas, controlando o crescimento e a 

densidade urbana de modo a conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação 

do ambiente que lhe dá suporte. (LIMA, 2002). 

Após a década de 1990, surgiram nas agendas governamentais debates sobre 

a qualidade de vida. Com a Eco 92, também denominada de Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 

junho de 1992, mais de cem chefes de Estado se reuniram para debater um conceito 

novo, formas de desenvolvimentos sustentáveis em prol de defender o meio ambiente. 

Após a ECO 92, o índice de vegetação urbana na cidade e a qualidade dos espaços 

urbanos entraram em discussão, principalmente a importância da arborização nas 

praças e calcadas públicas. 

A vegetação tem a finalidade de propiciar um equilíbrio ambiental entre as 

áreas construídas e o ambiente natural alterado. As melhorias ambientais 

proporcionadas pelas áreas verdes são tão mais necessárias à saúde ambiental do 

ecossistema urbano quanto maior se mostra o nível de urbanização (MENEGHETTI, 

2003).  

As áreas verdes de uma cidade estão dispostas na paisagem de forma ao que 

é plantado ou mesmo existente de modo natural. As incluídas nas vias públicas muitas 

vezes são consideradas importantes, pois além da ornamentação e sombra podem 
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ser destinadas à recreação e ao lazer pela população. O meio científico busca 

associar, mesmo não sendo referências, os termos “área verde, espaços/áreas livres, 

arborização urbana, verde urbano” ao equipamento urbano de lazer (BARGOS, 2010). 

Entre as atribuições urbanísticas estão as composições estéticas e as paisagísticas 

da cidade, nas quais se inclui a arborização. 

Oliveira (1996, p.17) conceitua as áreas verdes como:  

 

[...] áreas permeáveis (sinônimo de áreas livres) públicas ou não, com 
cobertura vegetal predominantemente arbórea ou arbustiva (excluindo-se as 
árvores no leito das vias públicas) que apresentam funções potenciais capazes 
de proporcionar um microclima distinto, no ambiente urbano, em relação à 
luminosidade, temperatura, além de outros parâmetros associados ao bem-
estar humano (funções de lazer) com significado ecológico em termos de 
estabilidade geomorfológica e amenização da poluição, e que suporte uma 
fauna urbana, principalmente aves, insetos e fauna do solo (funções 
ecológicas); representando também elementos esteticamente marcantes na 
paisagem (função estética). 
 

 

Considerar a distribuição das áreas verdes no ambiente urbano nas questões 

de quantidade, qualidade e distribuição é importante para avaliar se estão atingindo 

aos índices e de que forma se concentram nos espaços. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda um índice de 12 m² de área verde por habitante, enquanto 

a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) recomenda um índice de 15 

m² de área verde por habitante.  

As áreas verdes podem ser definidas como uma categoria de espaço livre 

urbano de vegetação arbórea e arbustiva, onde pelo menos 70% da área seja 

permeável, de acesso público ou não, e que cumpram funções ecológicas, estéticas 

e de lazer (BARGOS e MATIAS, 2011).  

Segundo Santos (2001), a arborização é essencial a qualquer planejamento 

urbano e tem funções importantíssimas como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair 

aves, diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico, diminuir o 

impacto das chuvas, contribuir para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida 

local, assim como economicamente as propriedades ao entorno. 

Segundo CAMARGO (1989), a distância máxima de uma residência até uma 

praça ou parque deveria ser de 200 m e o cálculo por habitante de área verde deveria 

seguir 19 m²/habitante. Na cidade de Francisco Beltrão o loteador é obrigado a 

concluir a infraestrutura, além das vias e logradouros públicos, áreas verdes e 

institucionais conforme a Lei Municipal n° 4.617/2018. Da área total do loteamento, o 
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percentual de 40% (quarenta por cento) é destinado às áreas públicas, sendo que 

desse valor, 10% (dez por cento) da soma total das áreas de todos os lotes para usos 

institucionais ou comunitários, 8% (oito por cento) para áreas verdes e o restante do 

porcentual incluem vias de circulação. 

Viera (2004) admite que as áreas verdes tendem a assumir diferentes papéis 

na sociedade e suas funções devem estar inter-relacionadas no ambiente urbano, de 

acordo com o tipo de uso a que se destinam (Figura 02). 

 

 

 

Figura 02 – Funções das áreas verdes urbanas 
Fonte: Bargos, 2010; modificado a partir de Vieira, 2004 
 

 

A Tabela 02 apresenta as legislações relacionadas às áreas verdes e 

determinações aos espaços públicos urbanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 
SOCIAL (lazer, 
encontro e 
socialização)

FUNÇÃO ESTÉTICA 
(diversificacao e 
embelezamento)

FUNÇÃO 
ECOLÓGICA 
(Vegetação, 
clima, solo e 
fauna)

FUNÇÃO 
EDUCATIVA 
(Educação 
Ambiental)

FUNÇÃO 
PSCOLÓGICA 
(Contemplação, 
lazer e 
recreação)
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Tabela 02 - Legislações relacionadas a áreas verdes, segundo o Plano Diretor municipal 

Legislações relacionadas a áreas verdes 

Legislação  Determina a Lei área verde 

Lei Nº 4.617/2018 de 13.11.2018 
(Parcelamento do solo urbano do 
município de Francisco Beltrão) 

Art. 13 Todo loteamento deverá prever obrigatoriamente, 
além das vias e logradouros públicos, áreas 
específicas para usos institucionais e áreas verdes, 
destinadas ao Município e que a este serão 
transferidas no ato de inscrição do loteamento, 
independentemente de indenização. 

Lei nº 4.594/2018 de 28.08.2018 
(Lei do plano diretor do município de 
Francisco Beltrão) 

Art. 85 A Política Ambiental no Município se articula às 
diversas políticas públicas de gestão e proteção 
ambiental, de áreas verdes, de recursos hídricos, de 
saneamento básico, de drenagem urbana e de coleta 
e destinação de resíduos sólidos. VII - ampliar as 
áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes do 
Município assegurando usos compatíveis dentro dos 
princípios da preservação e conservação ambiental; 
VIII - a incorporação das áreas verdes significativas 
particulares ao Sistema de Áreas Verdes do 
Município, vinculando-as às ações da municipalidade 
destinadas a assegurar sua conservação e seu uso; 
IX - a manutenção e ampliação da arborização de 
ruas, criando faixas verdes que conectem praças, 
parques e demais áreas verdes; XI - a criação de 
instrumentos legais destinados a estimular parcerias 
entre os setores público e privado para implantação e 
manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados 
ou arborizados; XII - o disciplinamento do uso, das 
áreas verdes públicas municipais para atividades 
culturais e esportivas, bem como dos usos de 
interesse turístico, compatibilizando-os ao caráter 
essencial desses espaços; 

Lei Nº 4.612/2018 de 31.10.2018 
(Zoneamento do Uso e Ocupação 
do Solo Urbano) 

Art. 72 
 

O Poder Público municipal poderá exercer o Direito 
de Preferência para aquisição de imóvel urbano 
objeto de alienação onerosa entre particulares, 
conforme disposto nos artigos 25, 26 e 27 do Estatuto 
da Cidade. 
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas 
verdes; 

Lei nº 4.618/2018 de 29.11.2018 
(Código de posturas do município 
de Francisco Beltrão) 

Art. 204 O Município, dentro de suas possibilidades, deverá 
criar e preservar: 
I - áreas verdes urbanas, com a finalidade de 
resguardar atributos excepcionais da natureza, 
conciliando a proteção da flora, da fauna e das 
belezas naturais, com a utilização para objetivos 
educacionais e científicos, dentre outras, observado 
o disposto na legislação pertinente; 

Constituição Federal e Lei 
10.257/01 (Estatuto da Cidade) 

Art. 30, 
VIII,183 

Cabe ao Poder Público Municipal em sua política de 
desenvolvimento urbano, entre outras atribuições, 
criar, preservar e proteger as áreas verdes da cidade, 
mediante leis específica, bem como regulamentar o 
sistema de arborização. Disciplinar a poda das 
árvores e criar viveiros municipais de mudas, estão 
entre as providências específicas neste sentido, sem 
contar na importância de normas sobre o tema no 
plano diretor. 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo da PMFB. (Organizado pela autora) 
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As áreas verdes têm papel importante em relação à melhoria microclimática, 

ação contra a poluição, contribuição para o conforto lumínico, barreira acústica e 

contribuem na qualidade de vida daqueles que desfrutam do ambiente. Uma árvore 

pode contribuir para absorção das radiações solares, beneficiar e qualificar o uso do 

espaço, pois a utilização dos espaços públicos adequados favorece a qualidade de 

vida, proporcionando benefícios para os usuários e evitando limitações em áreas 

fechadas.  

Muitos planejadores esforçam-se em atingir um equilíbrio entre o desenho 

urbano e o urbanismo consciente, o urbanismo sustentável busca alternativas para 

novos estilos de vida permitindo a sustentabilidade. Busca-se uma reflexão sobre a 

forma que se vive no espaço, trabalha e se diverte. A rua deve acomodar a diversidade 

de usos de solos e escolhas de mobilidade (FARR, 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Richardson (2013) define que o método é o caminho para se chegar a 

determinado fim, enquanto que a metodologia são os procedimentos e regras 

utilizadas por determinado método. Assim, o método é o caminho da ciência para 

chegar ao objetivo. E a metodologia são as regras estabelecidas para o método 

científico.  

Logo, segue a trajetória metodológica que foi utilizada no decorrer da pesquisa 

para atingir e responder os objetivos propostos. A metodologia utilizada para a análise 

e caracterização dos espaços públicos urbanos (praças) no município de Francisco 

Beltrão tem como base a localização das praças do município a partir de dados 

cadastrais municipais. O fluxograma 01 apresenta a organização da metodologia 

desenvolvida: 

Fluxograma 01 – Organização metodologia do estudo 
Fonte: Organizado pela autora 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA

CONTEXTUALIZAÇAO E 
HISTÓRIO DO MUNICÍPIO
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DE DADOS

DEMARCAÇÕES MAPA 
URBANO

APRESENTAÇÃO 
RESILTADOS -

MAPEAMENTO DAS 
PRAÇAS- ÁREAS VERDES, 

VAZIOS URBANOS  
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Para a realização da primeira etapa do presente projeto optou-se pela revisão 

bibliográfica, na qual buscou-se definir categorias conceituais para a delimitação do 

tema em estudo. Posteriormente, foi realizado levantamento bibliográfico específico 

com a finalidade de proporcionar maior conhecimento sobre legislações municipais e 

nacionais e conceitos relacionadas aos espaços urbanos públicos, áreas verdes, 

vazios urbanos, arborização e solo. Também se considerou informações disponíveis 

em outras fontes escritas, tais como revistas de circulação regional, coletâneas de 

livros municipais, jornais de épocas específicas que auxiliaram na elaboração do 

provável cenário evolutivo das cidades e suas áreas públicas, bem como seu 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

Posteriormente à análise dos dados obtidos através da pesquisa documental, 

foi realizado o levantamento de dados dos mapas urbanos para compreender as áreas 

ocupadas pelos espaços públicos urbanos e a demarcação de suas áreas 

arborizadas. Com isso, foi possível comparar os dados obtidos através de 

levantamento bibliográfico e índices de áreas verdes reais implantados.  

As praças (áreas destinadas ao lazer e à recreação) podem atingir um 

determinado público pela localização, atrativos que propõem, equipamentos, 

atividades e lazer que possibilitam realizar.  

Para delimitação do presente estudo foram demarcadas no mapa urbano as 

áreas das praças, identificando as distâncias entre elas em seus bairros e papéis de 

desempenho levando em consideração sua área total e área de vegetação.  

Cumprida esta etapa pretendia-se obter informações tais como a área de 

abrangência que as praças estão atingindo, a população que as usa e o tipo de uso 

que fazem delas, para então estabelecer um critério de classificação. A partir desta 

classificação foi possível demarcar os vazios urbanos próximos para apropriação e 

implantação de novos espaços públicos com a mesma finalidade. 

Os conceitos das praças brasileiras têm como premissas básicas o uso e 

acessibilidade, a vegetação e a presença de elementos construídos. Desta forma a 

análise realizada tem de pôr as definições já propostas pelos autores (MACEDO e 

ROBBA (2002) como demonstrado na Tabela 03:  
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Tabela 03 – Estrutura da Classificação das Praças relacionadas a vegetação 

TIPOLOGIAS DE 

CLASSIFICAÇÕES 

DEFINICÕES 

PRAÇA JARDIM Espaços nos quais a contemplação das 
espécies vegetais, o contato com a 
natureza e a circulação são priorizados.  

 
 

PRAÇA SECA Largos históricos ou espaços que 
suportam intensa circulação de 
pedestres. Em algumas destas praças 
inexiste qualquer tipo de árvores ou 
jardins e nelas o importante é o espaço 
gerado pela arquitetura e são relações 
entre volumes do construído e do vazio 
que dão ao conjunto a escala humana. 

 
 

PRAÇA AZUL Na qual a água possui papel de 
destaque. Alguns belvederes e jardins de 
várzea possuem esta característica. 

 
 

PRAÇA AMARELA As praias em geral são consideradas 
praças amarelas. 

 
 

Fonte: Macedo e Robba, 2002. (Organizado pela autora) 

 

Ainda foram consideradas três categorias relacionados aos valores que cada 

um dos tipos de praça atribui ao espaço, conforme os dados apresentados na Tabela 

04 (MACEDO e ROBBA, 2002): 
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Tabela 04 – Classificação das categorias relacionadas aos valores das praças 

VALORES  DEFINICÕES 
VALORES 
AMBIENTAIS 

Dizem  respeito  ao  espaço  livre  ocupado  
pelas  praças  que permite:  melhoria  na  
ventilação  e  aeração  urbana;  melhoria  da  
insolação  de  áreas  mais adensadas;  as  
árvores  promovem  o  sombreamento  das  
ruas  e  seus  canteiros  não irradiam  tanto  
calor  como  o  asfalto  ou  piso  de  concreto,  
propiciando  o  controle  da temperatura; a 
cobertura vegetal permite a melhoria na 
drenagem das águas pluviais e a proteção do 
solo contra a erosão. 

 

VALORES 
FUNCIONAIS 

Correspondem à importância que muitas 
praças têm como as principais, senão únicas, 
opções de lazer urbano.  Estas  áreas  
servem  como  ponto  de  encontro,  local  
aberto  para  apreciação  da paisagem,  além  
de  disporem,  muitas  vezes,  de  outros  
atrativos  destinados  ao  lazer  da população,  
como:  coretos  para  apresentações  
culturais,  fontes  que  jorram  água,  bancos 
para  descanso,  quiosques  com  vendas  de  
lanches,  barras  de  ginástica,  pistas  de 
caminhada e ciclovias, parquinhos para 
crianças, entre outros. 

 

VALORES 
ESTÉTICOS E 
SIMBÓLICOS 

Os Valores Estéticos e Simbólicos 
representam a função das praças enquanto 
objetos referenciais e cênicos da paisagem 
urbana, além de exercerem importante papel 
na identidade de um município, bairro ou rua. 
Geralmente relacionado à carga histórico-
cultural, as praças são vistas e atuam como 
espaço de diálogo, local acolhedor para o 
passeio e lazer de toda sociedade. Do ponto 
de vista estético, as praças contribuem 
através das qualidades plásticas – cor, 
forma, textura – de cada uma das partes 
visíveis que as integram. 

 

Fonte: Macedo e Robba, 2002. (Organizado pela autora) 

 

Segundo a definição de Macedo (2012), a função atribuída à praça possui 

variações no espaço urbano onde está inserida. O autor destaca a importância de se 

ter o conhecimento do local de estudo para determinar a sua influência e necessidade 

de atuação em cada bairro. Ele propõe classificações quanto a sua função conforme 

Tabela 05: 
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Tabela 05 – Classificação das categorias relacionadas às funções das praças 

FUNÇÕES DEFINICÕES 

ESPORTIVAS A principal função é a prática de 
esportes com quadras, pistas de 
skatismo e equipamentos de 
ginasticas. 

 
 

RECREATIVAS A função está ligada às áreas 
arborizadas com playground e 
recreação infantil. 

 
 

CONTEMPLATIVAS São as praças-jardins tradicionais, 
com gramados, circulações 
generosas e pouca arborização. 

 
 

COMERCIAIS E 
MISTAS 

As Praças comerciais são 
promovidas por quiosques e 
pequenas lojas, as mistas bem 
visíveis na atualidade, são aquelas 
com programas bem diferenciados, 
com recreação infantil, práticas 
esportivas, quiosques, jardins e até 
pequenos lagos e fontes.  

Fonte: Macedo, 2012. (Organizado pela autora) 

 

 

3.1. Referência bibliográfica e documental 

 

A dissertação foi realizada com a finalidade de proporcionar maior 

conhecimento sobre conceitos e delimitações do tema deste estudo. Também foram 

realizadas técnicas de bibliometria para análise do plano diretor em vigor, com o intuito 

de demonstrar o que é possível e o que é vedado em termos de uso e ocupação do 

solo urbano na cidade de Francisco Beltrão. 

Para melhor exemplificar o método utilizado para este estudo, bem como para 

o referencial teórico, foi elaborada a Tabela 06, dividida em três colunas. As duas 

primeiras abordam os temas referenciais para alcançar o objetivo e a terceira os 
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tópicos importantes para a elaboração conceitual do presente trabalho, possibilitando 

assim melhor delimitação e compreensão do tema a partir dos conceitos estudados, 

principalmente sobre os Espaços Públicos Urbanos.  

 

Tabela 06 - Estrutura do Referencial Teórico. 

TEMAS DE ESTUDO DEFINIÇÕES / SÍNTESE 

LEGISLAÇÕES PARCELAMENTO 
SO SOLO 

O termo parcelamento de solo urbano é gênero das 
espécies loteamento e desmembramento. 
O tema Parcelamento do Solo Urbano é tratado pela 
Constituição Federal de 1988 e está presente no inciso 
VIII do art. 30 e pela Lei n.º 6.766 (19 de dezembro de 
1979). 

URBANIZAÇÃO A Urbanização é o processo de transformação de uma 
sociedade, região ou território de rural para urbano. No 
Brasil, é considerada urbana – segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – aquela 
sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 
dois mil habitantes. 

PLANO 
DIRETOR 

PLANEJAMENTO 
URBANO 

 

Um plano diretor mostra a cidade como ela é atualmente 
e como ela deveria ser no futuro. 

ESPAÇOS 
PÚBLICOS 
URBANOS 

CONCEITOS O espaço público é considerado como aquele que seja de 
uso comum e posse de todos, na cidade como local de 
encontros e relações, o espaço público apresenta, em seu 
ambiente, papel determinante. É nele que se 
desenvolvem atividades coletivas, com convívio e trocas 
entre os grupos diversos que compõem a heterogênea 
sociedade urbana.  

PAISAGEM 
URBANA 

VAZIOS URBANOS Paisagem Urbana é um conceito que exprime a arte de 
tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado 
de edifícios, ruas e espaços e suas características próprias 
que constituem o ambiente urbano. 

RELEVO 

SOLO URBANO 

ARBORIZAÇÃO 

SUSTENTABILIDADE 

Fonte: Organizado pela autora 

3.2  Materiais 

3.2.1. Legislação 

 Após o levantamento bibliográfico optou-se por utilizar principalmente o Plano 

Diretor Municipal, pois contém e ordena o que diz respeito aos espaços públicos 

urbanos bem como dados relacionados a legislações que fundamentem as relações 

entre espaços públicos e áreas verdes.  



45 

 

 

3.2.2. Dados cartográficos 

Para a elaboração deste trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à Prefeitura Municipal 

de Francisco Beltrão. 

As informações das bases cartográficas do município foram obtidas junto à 

Prefeitura Municipal, possibilitando assim a extração de informações sobre curvas de 

níveis, praças, vias de acesso e localização dos vazios urbanos públicos. 

 

3.2.3. Softwares 

Os softwares utilizados para a execução deste trabalho são AutoCAD 2015, 

Corel Draw e Photoshop. 

 

3.2.4. Elaboração de base cartográfica digital 

3.2.4.1. Espaços públicos urbanos: Praças 

 

O Fluxograma 02 demonstra as etapas que foram desenvolvidas para a 

elaboração da base cartográfica em ordem de evolução: 

 

Fluxograma 02 – Fluxograma de dados dos espaços públicos urbanos: praças 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

O mapa urbano foi disponibilizado pela Secretaria do Urbanismo da Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão, analisado conforme Fluxograma 03. 

 

MAPA URBANO DO MUNICÍPIO 
DEMARCAÇÃO NO MAPA DAS 

PRAÇAS MUNICIPAIS

DEMARCAÇÃO ÁREAS VERDES 
NAS PRAÇAS - USO E RAIO DE 
ABRANGÊNCIA NOS BAIRROS

DEMARCAÇÃO DE VAZIOS 
POTENCIAIS A SUPRIR A 

NECESSIDADE E CORREDOR DE 
SUSTENTABILIDADE ENTRE ELAS

MAPA COM REGISTROS LEVANTADOS
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Fluxograma 03 – Fluxograma das etapas de análise do mapa urbano municipal 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.2.4.2. Critérios de avaliação de qualidade 

Para elaboração dos mapas finais da presente dissertação utilizou-se os 

critérios comparativos de análise das praças apresentados na Tabela 07: 

Tabela 07- Identificação da forma de implantação e das as características dos espaços públicos 
consolidados 

IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE IMPLANTAÇÃO E DAS AS CARACTERÍSTICAS DOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS 

Análise Método de pesquisa Síntese Resultado 

Esperado 

Porte, raio de 
abrangência 
nos bairros e 
tipos de uso. 

Levantamento Bibliográfico 
e levantamento de campo 
demarcando o 
posicionamento das praças 
na malha urbana (bairros). 

Área de abrangência para determinar 
atuação no local.  

Mapas  

Área verde Levantamento Bibliográfico 
e levantamento de campo 
demarcando no mapa a 
área da praça. 

A forma que a área verde inserida está 
contribuindo na praça pela análise dos 
índices exigidos pela secretaria 
municipal e a implantada no local. 

Mapas  

Vazios 
Urbanos 

Levantamento Bibliográfico Demarcação no mapa dos vazios 
urbanos próximos as praças 
analisadas a fim de determinar seu 
potencial ao uso e ocupação ao 
espaço público urbano, demarcando 
topografia e solo. 

Mapas 

Fonte: Organizado pela autora 

 

ET
A

PA
 0

1 O levantamento da
localização das praças será
realizado pela identificação
de implantantação,
demarcações e legendas no
mapa urbano. Nesses
mapas serão priorizados as
praças existentes na cidade
de Francisco Beltrão PR

ET
A

PA
 0

2 As áreas de cada praça
através de polígonos,
destacando a área a ser
estudada e evidenciada na
sua extensão em metros
quadrados as áreas totais e
áreas verdes. Será
realizado de forma
individual para cada espaço
público em análise,
considerando o
cadastramento fornecido
pela Secretaria do
Urbanismo de Francisco
Beltrão /PR

ET
A

PA
 0

3 Por meio disso será 
comparativo as legislações 
das áreas verdes exigidas 
pelo PD, uso e raio de 
abrangência entre elas, 
informações nos locais por 
meio de levantamento de 
campo documentado e 
registrado através de 
imagens que serão 
identificadas no mapa
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3.3. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA CIDADE EM ESTUDO 

 

3.3.1 O município de Francisco Beltrão 

 

Francisco Beltrão (Figura 03), município de importância para o sudoeste do 

Paraná, está disposto em uma área de 731,73 Km², em sua maioria voltada a 

atividades agrícolas. Segundo dados do IPARDES, a cidade está a 492 km da capital 

do Estado, Curitiba; e a 41,67 km e da cidade de Pato Branco. A região Sudoeste do 

Paraná conta com 37 municípios divididos em três sub-regiões: Capanema, Pato 

Branco e Francisco Beltrão. 

 

 

Figura 03 - Foto Aérea e Mapa de localização do município de Francisco Beltrão-PR. 
Fonte: Prefeitura municipal de Francisco Beltrão-PR, IPARDES, 2017. (Organizado pela autora) 
 

 

Francisco Beltrão tem 25 bairros conforme a Figura 04, sendo eles: Bairro Água 

Branca, Cango, Centro, Industrial, Jardim Seminário, Júpiter, Luther King, Miniguaçu, 

Novo Mundo, Pinheirão, Sadia, São Francisco, Vila Nova, Alvorada, Cantelmo, Cristo 

Rei, Jardim Floresta e Itália, Jardim Virginia, Kennedy, Marrecas, Nossa Senhora 
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Aparecida, Padre Ulrico, Pinheirinho, São Cristóvão e São Miguel, além de 4 distritos 

e 28 comunidades. O município teve uma população estimada de 88.465 habitantes 

para o ano de 2017 com 90,1% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização. (IBGE, 2016).   
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Figura 04 - Mapa dos bairros do município de Francisco Beltrão-PR 
Fonte: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR. 
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3.3.2 Evolução e expansão urbana da cidade de Francisco Beltrão-PR 

 

O Sudoeste do Paraná era constituído de floresta de araucária e pés de erva 

mate, as primeiras apropriações tiravam do cultivo agrícola e das pastagens a sua 

subsistência passando alguns anos depois a mangueirões e roças de milho. Com a 

criação da Colónia Agrícola Nacional General Osório (CANGO) em 1943, a Vila 

Marrecas se transformava em cidade de caboclos e de migrantes. A Cango foi 

responsável pela criação da infraestrutura do local, pois assentou famílias através do 

fornecimento de terras e ferramentas para o trabalho no campo e motivo para a forte 

migração de famílias de gaúchos e catarinenses para o Sudoeste até a década de 

1950. (LAZIER,1997).  

Francisco Beltrão se tornou município em 1951 principiado por Júlio Assis 

Cavalheiro e Luiz Antônio Faedo, proprietários da maior parte das terras da margem 

direita do rio Marrecas. Eles foram responsáveis pelo traçado do primeiro mapa 

formado por lotes padrões de 22 x 44 metros, que seriam doados ou vendidos 

(MACHADO, 2009). 

 

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 mesmos algo de 
útil à comunidade (MARTINS I., 1986). 

 

Entre 1950 e 1960 a paisagem foi modificada com o crescimento da região, 

muitos desmatamentos, construções, estradas e cultivos. A Figura 05 apresenta 

imagem a formação dos loteamentos da cidade de Francisco Beltrão no ano 

de 1950. 
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Figura 05 – Imagem da cidade de Francisco Beltrão Paraná no ano de 1950 na formação dos 
loteamentos. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR. 

 

Até a década de 1960, a cidade tinha um desenvolvimento homogêneo e a 

população era basicamente rural, nessa época ocorreu a criação de bairros 

residenciais como o Bairro Presidente Kennedy, Vila Nova e Cristo Rei, após essa 

data, no Brasil notou-se um acelerado crescimento populacional concentrando muitas 

pessoas nas áreas urbanas. A Figura 06 apresenta imagem da cidade de 

Francisco Beltrão, no ano de 1962, na formação das moradias ao longo do 

desenvolvimento urbano na área central e em dois pavimentos. 
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Figura 06 – Imagem da cidade de Francisco Beltrão Paraná no ano de 1962 
Fonte: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR 

 

A contínua vinda de migrantes e a predominância da população do meio rural foi 

que relacionou o processo de urbanização do município, a população de 36,5% no 

ano de 1970 passou a 58% no ano de 1980 (IBGE, 2015). Nessa época foi realizado 

o plano das ruas com a previsão de ruas largas e traçado ortogonal; construídas as 

primeiras escolas, postos de saúde, executado o calçamento das vias e a melhoria 

nos serviços de telefonia e luz elétrica. 

Entre 1961 e 1973, o Escritório do Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste 

do Paraná (GETSOP) contribuiu para o desenvolvimento da cidade quanto à 

ordenação do solo e expansão urbana e incialmente os planos de ação. Com a criação 

da Lei nº 458/1973, a verticalização na área central foi iniciada, pois foi determinada 

a proibição de casas de madeira no centro da cidade e estabeleceu-se a construção 

de edificações de até dois pavimentos. 

O primeiro edifício de Francisco Beltrão, denominado Edifício Residencial e 

Comercial Roseto, foi construído em 1970 na principal via da cidade a Avenida Júlio 

Assis Cavalheiro (CASARIL,2004). 
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Francisco Beltrão/PR, entre os anos de 1970 e 1980, registrou uma 

intensificação da migração campo versus cidade com a chamada revolução verde 

brasileira, o que consequentemente causou o crescimento da população urbana 

impulsionada pelo incentivo de crédito, pelo uso de máquinas e implementos para o 

manejo do solo. Essa mudança na forma de produção resultou em vários projetos e 

leis que fortaleceram o desenvolvimento da cidade e organizariam o traçado urbano. 

Agora, o urbano se sobrepõe ao rural e o poder público prioriza ações para que 

seja possível adequar as estruturas urbanas às novas necessidades. Durante este 

período foram construídos sete conjuntos habitacionais na região pela Companhia de 

Habitação do Paraná (COHAPAR). Com a Lei n° 1303/87 novos critérios foram 

exigidos para implantação e aprovação de loteamentos, arruamento e 

desmembramento de terrenos no município, promovendo alterações estruturais e 

territoriais na expansão urbana, inibindo os loteamentos clandestinos e exigindo 

regulamentação dos existentes (FRANCISCO BELTRÃO, 1987). 

Próximo à década de 1990, a cidade já era dividia 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 média e alta e, por outro lado, a 

periferia, composta pelos bairros Cango, Cristo Rei, Guanabara, São Miguel, 

Pinheirinho, Pinheirão e Padre Úrico, ocupados, em geral, por pessoas de classe 

baixa (MACHADO,2009). 

Conforme o Censo de 1991, a população chega a cerca de 74,46% de grau de 

urbanização, com uma população total de 61.272 habitantes em todo o município 

(IBGE, 1991). Nesse ano foi elaborado o primeiro Plano Diretor do município, mas sua 

promulgação só acontece em 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 em 2006” (FRANCISCO BELTRÃO, 2006). 

A falta de planejamento no desenvolvimento da cidade de Francisco Beltrão 

deixou casos que trazem preocupações ambientais que são remediados pela gestão 

pública na atualidade. De acordo com o item VII do art. 30 da Constituição do Brasil, 

compete aos municípios no que lhe couber, adequar o ordenamento territorial, 
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mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano. Até 1996 a cidade apresentou um processo de desenvolvimento sem muita 

regularização e controle do poder público municipal e 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). 

A Figura 07 apresenta o mapa da região urbana do município de Francisco 

Beltrão, e seu desenvolvimento. 

 

Figura 07 - Mapa dos bairros do município de Francisco Beltrão-PR, entre o período de 
1973 a 1998.  
Fonte: Francisco Beltrão (1998). 
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Segundo Leme (2015), novos loteamentos particulares marcaram a expansão 

da cidade no ano de 2000, bem como programas de habitação, principalmente a 

criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). De acordo com a Prefeitura 

Municipal, de 2000 a 2009, totalizaram 1.477 lotes urbanos distribuídos em 30 

loteamentos novos. Outro dado relacionado aos novos loteamentos e ao crescimento 

de áreas urbanizadas da cidade ocorreu a partir de 2010. Somente em dois anos, de 

2010 a 2012, somaram-se 1.247.987,55 m² de área de expansão da cidade. Em 2013, 

a área construída totalizou 280.324,07 m² (FRANCISCO BELTRÃO, 2015).  

 

3.3.3 Áreas de estudo: As praças de Francisco Beltrão PR 

 

As praças, dentro do contexto de espaços públicos urbanos e legislações 

municipais, merecem atenção no que se refere ao planejamento, pois podem ser 

espaços livres compostos de vegetação, áreas impermeáveis, edificações ou não que 

permitam o uso e acessibilidade a todo tipo de usuário e identificando o espaço a ser 

inserida através da atuação dos gestores pela legislação municipal a praça pode 

melhorar as áreas de lazer e recreação proposto à comunidade para que se tornem 

atrativas e aprazíveis.  

Francisco Beltrão possui, segundo dados da Prefeitura Municipal, dezoito 

praças em uma área 30.692,33 m² e são classificadas em diferentes funcionalidades. 

Porém, não há um levantamento específico de sua classificação quanto ao índice de 

áreas verdes relacionadas no quesito qualidade ambiental. A primeira Praça foi marco 

no município em 1952, a Praça Eduardo Virmond Suplicy. Foi construída e inaugurada 

na gestão do prefeito Antônio de Paiva Cantelmo, em 1969. O nome escolhido é uma 

homenagem ao primeiro administrador da CANGO (Colônia Agrícola Nacional 

General Osório), Eduardo Virmond Suplicy. A Praça recebeu obeliscos em 

homenagem aos pioneiros e uma cuia em homenagem aos tradicionalistas. A Tabela 

08 apresenta algumas classificações e diferenciações entre as praças pesquisadas. 
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Tabela 08 Definições das praças pelo caráter funcional de Francisco Beltrão PR 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO ATUANTES NA CIDADE 

RECREATIVA constituídas de equipamentos 
e diversas funções, 
geralmente possuem parque 
infantil e academia ao ar livre. 

Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy (Centro).  
Praça Genuíno Balastrini (Vila Nova). 
Praça da Amizade (Cristo Rei). 
Praça Paulo Borguesan (Cango).  
Praça Darcy Zancan (Industrial). 
 Praça Luiz Aldori Neves Fernandes (Vila 
Nova). 

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 

Praça Camara Junior (Industrial). 
Praça Francisco Comunello (Industrial). 
Praça Irma Lindner (Industrial). 
Praça Roseli Cornelius (Centro). 
Praça Alcebíades Carneiro Lobo (São 
Miguel). 
Praça Dr. Para celso Alves Pereira (São 
Miguel). Praça Fioravante Cella (Centro). 

VISUAL 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. 

Praça da Liberdade (Centro). 
Praça Roseli Cornelius (Centro). 
Praça Rosa Meyer (Alvorada). 
Praça José Faedo (Centro). 
Praça Cristo Rei (Cristo Rei). 

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 

Praça dos Pioneiros 

Fonte: Ghisi (2016). Organizado pela autora. 

 

Para a cidade de Francisco Beltrão, as praças estão proporcionando diferentes 

funções que nem sempre agradam à população, pois estão apenas ocupando os 

espaços vazios muitas vezes com áreas verdes servindo de eixo de circulação viária 

sem desempenhar função social e de integração para a sociedade. 
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4.0. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. As Praças de Francisco Beltrão- PR 

 

Segundo o Plano Diretor de Francisco Beltrão de 2017, foram selecionadas as 

18 praças existentes que estão nos seguintes bairros: Centro, São Cristóvão, Cristo 

Rei, São Miguel, Vila Nova, Cango, Alvorada e Industrial. Por meio da formulação de 

uma ficha foi possível relatar os dados obtidos, como área total de cada praça em 

metros quadrados, área total de áreas verdes existentes, definições breves 

relacionadas a elementos que costumam ser encontrados nas praças dos mais 

variados estilos como equipamentos, acessibilidade e a qualidade ambiental e 

paisagística do local.  

A ficha analítica desenvolvida para a execução desta dissertação mostrou-se 

um instrumento que possibilitou maior abrangência na observação de campo, 

facilitando assim a obtenção do resultado. Os itens são tomados como base na 

referência de Macedo e Robba (2002) e Macedo (2012) já apresentados no Capítulo 

3 (Metodologia). Os itens destacados em azul na Ficha 01 são os acrescentados após 

a análise de campo e acrescentados à base de dados obtida.  Observa-se que as 

praças merecem maior atenção quanto à definição da localização, das funções que 

desempenham no bairro, das atividades, dos valores e, principalmente, das áreas 

verdes inseridas nos programas de necessidades. 

Após análise de campo, percebeu-se a necessidade de acrescentar mais uma 

definição, a classificação de Praça “Verde”, definida como as praças formadas pelo 

sistema viário com a finalidade de proporcionar a área verde formada por vegetação 

rasteira. Na realização da pesquisa de campo foi acrescentada a função de Praça de 

“Travessia”, aquelas cuja formação se deu pela união de eixos viários. Cada praça foi 

analisada individualmente, a seguir encontra-se a ficha aplicada a cada estudo de 

caso. 
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Ficha 01 – Modelo de ficha de verificação utilizado para a pesquisa 

Ficha – LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ÁREAS VERDES E ANÁLISE FÍSICA 

Nome da Praça:  
Localização:  
Metragem:                                                                     m² 
Inauguração/ data:  

DESCRIÇÃO TIPOLOGIA: ANÁLISE E DESCRIÇÃO 

PRAÇA Jardim  

Seca  

Azul  

Amarela  

Verde  

VALORES Ambientais  

Funcionais  

Estéticos  

Simbólicos  

FUNÇÕES Esportivas  

Recreativas  

Contemplativas  

Comerciais  

Mistas  

Travessia  

VEGETAÇÃO 
(Aspectos 

associados a 
presença de 
vegetação) 

Canteiros  

Árvores 
 

 Pequeno porte  Pequeno: 4 a 6 m 
Médio: 6 a 9 m 
Grande: acima 

Médio porte  

Grande porte  

Arbustos  

Flores  

Gramados  

EQUIPAMENTOS Com equipamentos  Equipamentos bancos 

Sem equipamentos  

ACESSIBILIDADE Com acessibilidade 
 

Espaço para circulação  

Sistema de mobilidade  

Rede viária  

Sem acessibilidade  

AMBIENTAL 
(Impacto sobre o 
meio ambiente) 

Características 
físico/naturais 

Qualidade ambiental  

Qualidade paisagística  

ÁREA VERDE –                                               m²  

Fonte: Macedo e Robba (2002). Macedo (2012).  Organizado pela autora 
Legenda: Em azul, itens acrescentados pela dissertação. 
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4.1.1. As praças existentes no Bairro Miniguaçu  

 

O Bairro Miniguaçu está localizado próximo ao trevo de acesso à cidade de 

Francisco Beltrão pela PR 180 e Rodovia Ricieri Cella, vindo das cidades vizinhas de 

Itapejara do Oeste, Dois Vizinhos, Marmeleiro. Faz divisa com os bairros Seminário, 

Vila Nova, Presidente Kenedy e Luther King. A via principal é a Rua União da Vitória 

(Figura 08). O bairro é basicamente residencial de gabarito de 2 a 4 pavimentos e 

possui aproximadamente 2.019 moradores (IBGE 2010).  

A área destinada à implantação da praça está distribuída na avenida principal 

pela Praça Luiz Aldori Neves Fernandes (em marrom). 

                                                                       

 

Figura 08 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Miniguaçu da Sede Municipal 
Fonte: PMFB (modificado pela autora, 2018) 

 

Praça Luiz Aldori Neves Fernandes 

 

Luiz Aldori Neves Fernandes, homenageado, gaúcho de Santo Ângelo, chegou 

à cidade de Francisco Beltrão em 1967 fundando, em 1968, o Jornal Tribuna do 

Sudoeste e posteriormente o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Recordando os 

Pagos; foi vereador entre 1973-1976 (REIS, 2015). A Praça Luiz Aldori Neves 

Fernandes está localizada na principal via de acesso, na Avenida União da Vitória em 

frente à Paróquia São José (Figura 09), a praça faz divisa com a via de acesso aos 

edifícios, residências e comércios ligados ao local pela quadra 25 (Figura 09). Em 
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2009, recebeu remodelações que hoje estão precárias e em necessidade de 

manutenção.  

 

 

Figura 09 - Localização da Praça Luiz Aldori Neves Fernandes com entorno imediato no Bairro Vila 

Nova (Latitude: 26° 4'17.86"S Longitude: 53° 2'18.51"O) 

Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2018) 

 

Através da verificação de campo conclui-se que a praça conta com área de 

aproximadamente 4.440 m², com 47 m de comprimento por 96 m de largura, composta 

de áreas verdes (verde) e quadra de basquete (amarelo), bem como bancos e 

arborização. Próximo, há um ponto de ônibus de linha municipal. (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 – Implantação da Praça Luís Aldori 
Fonte: autora (2018). 
 

Com uma morfologia retangular visível pela planta baixa, a praça proporciona 

acessibilidade com calçadas em bloco de concreto (Fotografia 1), bancos e quadra de 
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basquete (Fotografia 3) e um ponto de ônibus.  Pela praça existe um acesso direto 

para veículos a residências e edifícios em seu entorno e acesso à quadra de esportes, 

ressaltando a sua função esportiva aos frequentadores (Fotografia 2). A vegetação é 

de grande porte que atinge mais de 9 metros de altura, além de vegetação rasteira, 

canteiros, flores e arbustos (Fotografia 4). A Praça Luiz Aldori totaliza 1.146,69 m² de 

área permeável com vegetação apresentando valores ambientais ao bairro por 

permitir contato com a natureza proporcionando sombreamento e controle de 

temperatura. 

 
Fotografia 1 - Via de acesso Rua Antônio Marcelo  Fotografia 2 - Acesso Rua Bolívia as quadras                 

     

Fonte: autora (2018)                                                 Fonte: autora (2018) 

 

Fotografia 3 – Vista área central da praça                    Fotografia 4 – Via Acesso Rua Bolívia                     

         

Fonte: autora (2018)                                                     Fonte: autora (2018) 
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4.1.2. As praças existentes no Bairro Vila Nova  

 

O Bairro Vila Nova está localizado a cerca de 2 km do centro da cidade de 

Francisco Beltrão (Figura 11) com acesso principal pela Rua União da Vitória (em 

amarelo). O bairro é basicamente residencial, faz limite com os bairros Presidente 

Kenedy, Seminário, Industrial e Centro e possui aproximadamente 4.396 moradores 

(IBGE 2010).  

Ao longo da Rua União da Vitória as edificações apresentam gabaritos de 2 a 

4 pavimentos, o bairro é disposto de comércio, serviços e infraestrutura básicas tais 

como ruas pavimentadas, saneamento básico, iluminação pública e estrutura 

educacional e de saúde. O espaço público destinado a Praças é definido pela Praça 

Genuíno Balastrini (em vermelho), conforme Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairros Vila Nova da Sede Municipal 
Fonte: PMFB (modificado pela autora, 2018) 
 

 

Praça Genuíno Balastrini 

 

O homenageado, Genuíno Balastrini, foi protético atuante no município, 

possuía seu estabelecimento na Rua Londrina, no Bairro Vila Nova. A Praça está 

localizada no cruzamento das principais vias de acesso ao bairro Vila Nova, Avenida 
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União da Vitória, Rua Londrina e Rua Maranhão (Figura 12).  Trata-se de uma área 

verde e arborizada de 60,42 m² em morfologia triangular (em verde). 

 

 

Figura 12 - Localização da Praça Genuíno Balastrini com entorno imediato no Bairro Vila Nova 
(Latitude: 26° 4'45.71"S- Longitude: 53° 2'45.35"O) 

Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2018) 

 

A verificação mostra que a praça é composta apenas de forração com grama e 

arbustiva, uma árvore de pequeno porte e arbustos. Liga pontos importantes de 

comércio e residências ao entorno (posto de combustível, alimentação e serviços), 

conforme Figura 13. Uma das características é seu valor estético, sem possuir funções 

destinadas ao lazer, descanso ou recreação. A acessibilidade é permitida pelas 

calçadas externas, porém as faixas de pedestres, não sendo elevadas e adequadas 

conforme normativas, dificultam a acessibilidade até o local. Seu entorno é composto 

em sua maioria por edificações comerciais, mas também apresenta edificações 

residenciais. 

 

 

Figura 13 – Implantação Praça Genuíno Balastrini 
Fonte: autora (2018). 
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A Praça Genuíno Balastrini foi inaugurada em dezembro de 1978 e contempla 

áreas de calçadas ligadas por faixas de pedestres entre as vias que a cercam 

(Fotografia 5 e 6), bem como ponto para totens de instituições (Rotary) e lixeiras. Pela 

pesquisa de campo, há dificuldade em classificá-la seguindo o referencial teórico. 

Trata-se de um espaço destinado à vegetação e à circulação de transeuntes que estão 

apenas ao seu entorno, entre eixos de passagem urbana, como integração da rua e a 

praça. Desta forma, sua única função é a permeabilidade e uso do solo e paisagística. 

Conclui-se que esse perfil de espaço urbano público surge nas soluções de 

cruzamentos entre vias na elaboração do mapeamento urbano e as calçadas servem 

de ligação para os pedestres. 

Esses espaços são importantes, pois tornam-se espaços de referência na 

paisagem urbana do bairro embelezando a imagem da cidade e se destacam ao 

aglomerado de edifícios do entorno, porém, na nossa análise, não trazem qualidade 

aos usuários quando relacionados ao lazer. 

 

 Fotografia 5- Via de acesso Rua União da Vitória   Fotografia 6 – Visão Geral da Praça    

     

Fonte: autora (2018)                                                    Fonte: autora (2018) 

 

Comprovando que a praça está atuando como projeto de parcelamento e 

utilização do solo, como áreas para jardim, canteiros denominados pela prefeitura 

como espaço público, um descaso aos espaços públicos de lazer e áreas verdes. 
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4.1.3. As Praças existentes no Bairro Centro  

 

O centro da cidade de Francisco Beltrão foi o marco de seu desenvolvimento 

no início da sua fundação em 1952 (Figura 14). A praça central (em laranja) foi 

inaugurada junto ao calçadão priorizando o desenvolvimento de comércio e prestação 

de serviço. A Avenida Júlio Assis Cavalheiro (em amarelo) foi revitalizada em 1988 e 

interrompida entre a travessa Frei Deodato e Tenente Camargo dando espaço à 

demarcação central pelo calçadão que liga a igreja matriz à praça central bem como 

os dois lados da avenida de comércios e palco de grandes eventos e promoções 

sociais e artísticas.  

O bairro Centro possui o maior número de praças e as mais estruturadas para 

uso da comunidade. Segundo o Censo de 2010, bairro possui 3.832 habitantes; pelo 

zoneamento municipal o bairro atende à Zona de alta densidade com gabarito livre de 

altura as edificações, pois é caracterizado pela concentração de atividades 

comerciais, bancárias e de serviços. A concentração faz com que muitos moradores 

de outros bairros se desloquem até o centro em busca de lazer.  

 

 

 

Figura 14 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Centro da Sede Municipal 
Fonte: PMFB (modificado pela autora, 2018) 

 

 

Praça José Faedo 

 

Josep Faedo, agrimensor prático, técnico e vinicultor, nasceu em Monte Faedo, 

Província de Vicenza na Itália. Percorreu a América quando saiu da Europa, 
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inicialmente a Argentina e Uruguai, até se instalar em 1930, em Francisco Beltrão 

juntamente ao seu filho Luiz Antônio Faedo, atraído pelas terras férteis do Sudoeste. 

O terreno onde está implantada a Praça José Faedo (Figura 15) foi doado pelo 

pioneiro Luiz Antônio Faedo para homenagear o seu pai Josep. A Praça foi inaugurada 

em 26 de outubro de 1980 e revitalizada em 2011 com conservação das árvores 

nativas. (FRANCISCO BELTRÃO, 2012).  

 

 

Figura 15 - Localização da Praça José Faedo com entorno imediato no Bairro (Latitude: 26° 4'43.18"S  
Longitude: 53° 2'51.88"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 

 

Percorrendo a praça estão dispostos os espaços de contemplação à natureza, 

conforto e tranquilidade; o contato com as árvores nativas preservadas e conservadas 

conferem memória ao local, de valores ambientais e funcionais por proporcionar 

ventilação, sombreamento, drenagem do solo, opção de descanso e ponto de 

encontro (Fotografia 07). A Praça possui em sua totalidade 1.175 m² distribuídos em 

553.40 m² de área verde (Figura 16).  
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Figura 16– Implantação Praça José Faedo 
Fonte: autora (2019) 
 

A Praça encontra-se em uma área residencial e comercial (Fotografia 07). 

Antes de sua revitalização, em 2011, era utilizada para práticas de skate pelos jovens 

beltronenses (Fotografia 08). A sua revitalização é resultado da parceria entre a 

Prefeitura Municipal e a empresa Consisa Net que se localiza em frente à praça. A 

empresa contribuiu com a manutenção da praça priorizando o bem-estar de seus 

funcionários em momento de descanso logo após a criação do Projeto Mais Verde da 

Prefeitura Municipal, hoje esquecido pela população e pouco apresentado pelos 

gestores. 

Atualmente, aa Praça José Faedo preserva as árvores de grande porte que 

completam o cenário e trazem a memória e a história do local, pois além de contribuir 

para a sobrevivência de vários animais e espécies vegetais que usam dessas árvores 

como seu ambiente natural ou rotas de migração.  
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Fotografia 07 – Árvores nativas                          Fotografia 08 – Via Rua Palmas e Santo Fregonese 

                                     

Fonte: autora (2018)                                                                  Fonte: autora (2018) 

 

 

Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy  

 

No ano de 1969, inaugurava se a praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy no centro 

de Francisco Beltrão (vermelho). O nome escolhido a ser homenageado era do 

primeiro administrador da CANGO (Colônia Agrícola Nacional General Osório), no 

período de 1943 na 1954, Eduardo Virmond Suplicy, natural da Fazenda Roseira 

cidade da Lapa, Paraná. Formado em Agronomia, foi responsável pela Construção da 

Estrada de Ferro de Guarapuava, estando a frente da administração da Cango entre 

1943 a 1954 (FRANCISCO BELTRÃO, 2012). 

A reurbanização da avenida interrompida entre a Travessa Frei Deodato e a 

Rua Tenente Camargo foi realizada em 1988 pelo projeto do Arquiteto Dalcy Salvatti, 

transformando o local em palco de eventos e promoções. (Figura 17). 
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Figura 17 - Localização da Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy com entorno imediato no Bairro Centro 
(Latitude: 26° 4'42.11"S Longitude: 53° 3'8.37"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 

 

Com a observação de campo, conclui-se que a praça possui uma morfologia 

quadrada de 7.700 m² entre as principais vias e comércios, dispostas em áreas de 

lazer, recreação, monumentos, chafariz, feiras, palcos e calçadas (Figura 18). Conta 

com aproximadamente 4.500 m² de área verde distribuídas em arbustos, árvores de 

pequeno, médio e grande porte, piso drenante, grama e generosa iluminação pública.  

 

 

 

Figura 18 – Implantação Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy 
Fonte: PMFB (2019) 
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A praça proporciona diversos usos associados ao calçadão central, que 

promove eventos e lazer, os monumentos que proporcionam um conhecimento 

histórico da cidade, bem como da região do Sudoeste do Paraná (Fotografia 09). 

Atualmente comporta playground, o acesso à Igreja Católica, estacionamentos, banca 

de revista e feira do produtor rural, que também está no programa da praça. Com 

vegetação frondosa de grande porte há, distribuídos ao longo dos canteiros, espécie 

arbustivas e grama. A praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy apresenta conceitos 

apontados bem visíveis: o convívio da população e o lazer. 

A praça reflete qualidade de vida à comunidade influenciando valores históricos 

e culturais, possui espécies variadas que contribuem para a aeração urbana e muito 

sombreamento, bem como circulações acessíveis de pedestres. (Fotografia 10). Os 

valores funcionais são proporcionados pelo lazer urbano, fontes, feiras municipais e 

parquinhos de criança (Fotografia 11 e 12). 

 

 Fotografia 09 – Vista aérea espaços arborizados       Fotografia 10 – Recreação Infantil                

             

         Fonte: PMFB (2018)                                       Fonte: PMFB (2018) 
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Fotografia 11 – Vista Geral com monumento     Fotografia 12 – Feira Municipal                

         

Fonte: PMFB (2018)                                           Fonte: PMFB (2018) 

           

Com a urbanização as praças buscam diferenciar seu lazer, diferenciando aos 

diversos públicos de forma contemplativa, esportiva, social, infantil e de eventos 

buscando trazer modernidade e integração. 

 

Praça da Liberdade 

 

No ano de 1947, nas proximidades da Praça da Liberdade, iniciava a formação 

da cidade de Francisco Beltrão. A praça da Liberdade possui formato triangular 

(vermelho) e está localizada entre as Ruas Porto Alegre e Avenida Júlio Assis 

Cavalheiro (Figura 19).  

No ano de 2000 foi construído o terminal urbano ocupando parte da praça 

ocasionando descontentamento da população decorrente à ocupação na área verde 

e de lazer existente e a dificuldade do trânsito que gerou ao grande fluxo de ônibus e 

veículos. Porém, a relocação do terminal é uma proposta da administração municipal 

para atender à população, melhor organizar o trânsito e proporcionar a requalificação 

da praça, trazendo bem-estar à população. 
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Figura 19 - Localização da Praça da Liberdade com entorno imediato no Bairro Centro (Latitude: 26° 
4'31.88"S Longitude: 53° 3'20.69"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

 

O acesso à praça se dá por ruas de grande fluxo de veículos que ocupam os 

estacionamentos laterais da avenida e das ruas próximas, lotando o espaço em busca 

do comércio local muito expressivo e significativo a cidade. Em sua totalidade, a praça 

possui aproximadamente 810 m² e contempla um ponto de táxi, o terminal de ônibus 

urbano e áreas verdes. Com demarcados eixos de circulação, as áreas restantes de 

240 m² são distribuídas por canteiros de forração de grama e árvores de médio e 

grande porte (Figura 20). 
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Figura 20 – Implantação Praça da Liberdade 
Fonte: autora (2019) 
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A Praça da Liberdade pode ser considerada uma praça jardim pela sua 

contemplação das espécies e pela circulação, forma e disposição no espaço 

(Fotografia 13). Entretanto, após análise, fica evidente o seu valor simbólico ao 

município, pois está inserida no centro do desenvolvimento da cidade. Se 

requalificada, como é a proposta da Prefeitura Municipal para essa gestão, trará 

funções contemplativas e benefícios como lazer, recreação, descanso aos que dela 

possam usufruir, se seguidas as normativas de acessibilidade com espaços de 

circulação bem demarcados; com o despertar da qualidade ambiental e paisagística 

esquecida e camuflada pela inserção do terminal urbano (Fotografia 14). 

Decorrente ao difícil acesso entre as vias, a praça serve de eixo de circulação 

de pedestres que ali transitam entre os comércios locais (Fotografia 15) e usuários do 

terminal enquanto aguardam a chegada do ônibus. Inexistem equipamentos urbanos 

(Fotografia 16). 

 

Fotografia 13 – Jardins e Árvores                              Fotografia 14 – Terminal Urbano      

                

Fonte: autora (2018)                                                  Fonte: autora (2018) 

 

Fotografia 15 - Comércio local na Rua Porto Alegre        Fotografia 16– Circulações    

                 

Fonte: autora (2018)                                                  Fonte: autora (2018) 
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Praça Roseli Cornelius 

 

  A Praça Roseli Cornelius (vermelho) também está localizada na Região Central 

de Francisco Beltrão, próxima ao bairro Presidente Kenedy, acessada pela ligação da 

Rua Tenente Camargo (Figura 21). Está próxima às edificações dos órgãos públicos, 

Prefeitura Municipal e Câmara de vereadores (amarelo), Fórum (verde) e de 

comércios de concessionárias, lojas, hotéis etc. (verde musgo). A homenageada foi 

servidora pública do município. Após levantamento de campo contatou-se uma área 

total de 904.55 m², com aproximadamente 44 m de comprimento por 25.50 m de 

largura, delimitada pela Rua Tenente Camargo (em laranja) e pela Rua Vereador 

Romeu Lauro Werlang (em verde).  

 

 

Figura 21 - Localização da Praça Roseli Cornelius com entorno imediato no Bairro Centro (Latitude: 
26° 4'47.88"S Longitude: 53° 3'17.75"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2018) 
 

A Praça Roseli Cornelius é uma praça jardim, contemplada com muita 

arborização (verde) em um espaço agradável para o contato com a natureza 

proporcionando acolhimento e bem-estar. Possui bancos e iluminação que direcionam 

ao uso da leitura e descanso pelos moradores e alunos de escolas infantis próximas 

que buscam o local para suas atividades. A praça, observada em dias de temperaturas 

altas, propicia grandes sombreamentos proporcionando conforto ao manter controle 

da temperatura. O piso é coberto por blocos de concretos (cinza) e muito gramado 

que permitem a drenagem das águas pluviais ao solo (Figura 22). 
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Figura 22 – Implantação da Praça Roseli Cornelius 
Fonte: autora (2019) 

A Praça possui 742 m² de áreas verdes distribuídas em vegetação de grande 

porte, canteiros e espécies arbustivas que proporcionam qualidade paisagista e 

ambiental aos que ali frequentam (Fotografia 17 e 18). Os espaços destinados à 

circulação são priorizados, acessíveis e bem conservados (Fotografia 19) mesmo 

atendendo aos desníveis do terreno e ao sistema viário, integrando ao entorno uma 

bela paisagem. Ponto de táxi e ônibus norteiam a praça. 

 

                         Fotografia 17- Área verde        Fotografia 18 – Vista pelas Avenida 

     

                         Fonte: autora (2018)  
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Fotografia 19- Vista da Praça, esquina da Rua Vereador Romeu Lauro Werlang e sua circulação 

   

                                                        Fonte: autora (2018) 

A qualidade e valores ambientais são percebidas no local decorrente a sua 

arborização, amenizando efeitos da poluição do ar e os efeitos das temperaturas 

elevadas influenciando positivamente no microclima urbano.  

 

Praça Fioravante Cella 

 

O homenageado, Fioravante Cella, foi comerciante responsável pela instalação 

da primeira gasosaria em Francisco Beltrão, junto com seu irmão Racieri Cella, em 

1964 (PEREIRA,2017). A Praça (rosa) está localizada no cruzamento das vias de 

acesso ao Centro da cidade, Ruas União da Vitória, Luís Antônio Faedo e Antônio de 

Paiva Cantelmo. Está próxima à rodoviária municipal, comércio de supermercados e 

posto de gasolina, além da Cesul (Centro Sul americano de Ensino Superior) (Figura 

23). 
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Figura 23 - Localização da Praça Fioravante Cella com entorno imediato no Bairro Centro (Latitude: 
26° 4'52.44"S Longitude: 53° 2'53.52"O 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2018) 

 

A praça é em forma triangular, de 37.80 m² de forração (grama) e espécies 

arbustivas, liga pontos importantes de comércio e residências ao entorno (posto de 

combustível, alimentação e serviços). Uma das características é sua qualidade 

paisagística, pois não possui funções destinadas ao lazer descanso ou recreação 

(Figura 24). 
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Figura 24 – Implantação Praça Fioravante Cella 
Fonte: autora (2018). 
 
 

A Praça Fioravante Cella (Fotografia 23), bem como a Praça Genuíno Balastrini 

já mencionada, são praças definidas com o traçado urbano que se formam da união 
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das vias de acessos de encontros aos bairros do município. São praças destinadas à 

inserção de totens de entidades, vegetação rasteira de fácil manutenção e calçadas 

urbanas. 

Para essas praças, muito comum na região pesquisada, foi criada uma 

definição ao trabalho conforme mencionado: Praças Verdes. Analisando a bibliografia, 

que apresenta a classificação, segundo Macedo e Robba (2002), fica duvidoso a 

relação que o autor traz as espécies vegetais em seu quadro, pois essas praças 

possuem apenas gramados e arbustos em determinada época do ano conforme 

planejamento municipal. Sem deixar o usuário em contato a natureza e sem ênfase 

aos acessos entre elas, atuam apenas como complemento ao sistema viário. 

Seus valores podem ser contemplados pela classificação dos autores já 

mencionados, pois estão no quadro estético do espaço. Já a classificação de função 

também insiro uma definição própria, pois de acordo com o autor Macedo (2012) a 

que melhor definiria seria a de Contemplação, porém não desempenha algumas 

atribuições que a necessitam deixando os caminhos e arborizações expressivas das 

praças tradicionais longe do que se apresenta nelas. Defino, assim, as praças 

mencionadas com a função de “travessia”, pois apenas estão ali para resolução do 

sistema viário favorecendo a permeabilidade e uso do solo. 

 

                                     Fotografia 23- Vista da Praça Fioravante Cella pela Rua União da Vitória    

 

                                      Fonte: autora (2018)  
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4.1.4. As Praças existentes no Bairro São Cristóvão – Francisco Beltrão PR 

 

O bairro São Cristóvão está localizado na entrada Sul do município de 

Francisco Beltrão. As histórias de sua fundação são diversas contadas pelos 

moradores mais antigos por ser considerado o bairro da entrada do município. 

Segundo o Jornal de Beltrão de 04 de agosto de 2007 a fundação do bairro se deu 

pela imagem de São Cristóvão onde acontecia a procissão e missa dos motoristas, e 

local da capela do padroeiro. Nos dias de hoje o padroeiro do bairro é São Francisco, 

pois a imagem de São Cristóvão foi relocada ao Bairro Pinheirinho devido ao maior 

espaço físico para receber caminhões e os motoristas. O bairro está povoado (Figura 

25), sem terrenos vagos e rodeado de agências e concessionárias de veículos, bem 

como as Praças Irma Lindner (vermelho), Camara Junior (verde) e Francisco 

Comunello (rosa).  

 

Figura 25 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro São Cristóvão 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019). 
 
 
 

Praça Irma Lindner  

 

A Praça está localizada no cruzamento das principais vias de acesso ao bairro 

São Cristóvão em direção ao centro da cidade pela Avenida Luís Antônio Faedo, Rua 

Clevelândia e Rua Santo Fregonese (Figura 26). Trata-se de uma área verde e 

arborizada de 161 m² em morfologia triangular (em laranja). 
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Figura 26 - Localização da Praça Irma Lindner com entorno imediato no Bairro São Cristóvão (Latitude: 
26° 5'11.64"S Longitude: 53° 2'54.30"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

A verificação mostra que a praça é composta apenas por área verde (grama) e 

um arbusto de pequeno porte (Figura 27). Liga pontos importantes de comércio e 

residências localizadas em seu entorno. Uma das características é sua qualidade 

paisagística, sem possuir funções destinadas ao lazer, descanso ou recreação.  
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Figura 27 – Implantação Praça Irma Lindner  
Fonte: autora (2019) 
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A classificação atribuída de Praça Verde, bem como sua função a de travessia, 

como mencionada na Praça Genuíno Balastrini. Conclui-se, mais uma vez, que esse 

perfil de espaço urbano público surge nas soluções de resolver cruzamentos entre 

vias na elaboração do mapeamento urbano bem característico na cidade (Fotografia 

19). 

 

                                                    Fotografia 19 – Visão Geral 

 

                                                    Fonte: autora (2018) 

 

Praça Camara Junior  

 

Através da demarcação do sistema viário e trevos de acesso ao município 

surge a Praça Camara Junior que recebe o nome pois existia uma organização de 

jovens ativos no município engajados e comprometidos em criar impactos nas 

comunidades, que juntos a outras organizações como Lion e Rotary buscavam espaço 

no município. Hoje, a Praça (vermelho) possui totem do Rotary e serve de eixo de 

ligação entre as Ruas Antônio de Paiva Cantelmo, Luís Antônio Faedo e a Rodovia 

Deputado Sebastião Rodrigues Júnior (Figura 28). 
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Figura 28 - Localização da Praça Camara Junior com entorno imediato no Bairro São Cristóvão 
(Latitude: 26° 5'31.08"S- Longitude: 53° 3'3.69"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 
 

A praça verde com a função de travessia também atribui valores estéticos, pois 

é referência aos que chegam à cidade exercendo importância histórica ao município. 

Esse modelo não traz uso comum à população, pois não possui calçadas e acesso 

que possa servir de áreas de descanso e lazer, apenas proporcionam efeitos 

paisagísticos (Figura 29). 
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Figura 29 – Implantação Praça Camara Junior 
Fonte: autora (2019) 
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O percurso de 8 km que ligam as cidades vizinhas de Marmeleiro e Francisco 

Beltrão tem como acesso principal a praça Camara Junior pela Rodovia Deputado 

Sebastião Rodrigues Júnior, PR-180 (Fotografia 22).  

 

                         Fotografia 22 – Vista Geral 

    

                         Fonte: autora (2018) 

Aos canteiros, pequenos jardins, as rotatórias não podem ser consideradas 

área verdes, mas sim um prolongamento do sistema viário, que com as calçadas 

pertencem a área urbana. 

 

Praça Francisco Comunello  

 

Francisco Comunello se instalou com sua esposa, Dona Elsa, e seu filho em 

Francisco Beltrão em agosto de 1946. Em uma região de muito mato, poucas ruas e 

vizinhos, adquiriu um sítio nas proximidades de Luiz Antônio Faedo, Sebastião Muller, 

Joao Onorato e Sebastião “Pureza “de Souza. Francisco Comunello trabalhava na 

roça com suas plantações, mais tarde construiu o primeiro hotel, porém decorrente a 

problemas constantes de saúde dele e de sua esposa acabou vendendo. Primeiro 

funcionário na Saúde, trabalhou como inspetor de saneamento até sua aposentadoria, 

ainda cuidava de um correio e da rodoviária. Francisco Comunello teve destaque na 

participação no desenvolvimento da cidade de Francisco Beltrão e recebeu a 

homenagem. Ele nasceu em 17 de agosto de 1914 e faleceu em 24 de junho de 1985 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2012).  

A Praça Francisco Comunello (vermelho) está localizada na Avenida Luís 

Antônio Faedo em frente à Concessionária de veículo da Fiat (Figura 30), a praça faz 

divisa a via de acesso de edifícios, residências e comércios. 
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Figura 30 - Localização da Praça Francisco Comunello com entorno imediato no Bairro São Cristóvão 
(Latitude: 26° 5'26.34"S Longitude: 26° 5'26.34"S) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 
 

A praça possui uma forma triangular de aproximadamente 1.300 m², envolvida 

de áreas verdes (verde) e grandes eixos de calçadas (cinza), bem como poucos 

mobiliários (bancos) e arborização sombreira. Próximo há um ponto de ônibus de linha 

municipal (Figura 31).  
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Figura 31 – Implantação Praça Francisco Comunello  
Fonte: autora (2019) 
 

A praça proporciona ampla circulação promovendo a acessibilidade com 

calçadas em bloco de concreto em nível e alinhados (Fotografia 23) conta com quatro 
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bancos distribuídos ao longo dos acessos. A vegetação é de grande porte que supera 

a 9 metros de altura, porém inadequada, pois não proporciona projeção de sombra e 

conforto térmico aos usuários. Ficar acomodado nos bancos se torna desconfortável 

em dias de altas temperaturas. Dispõe, ainda, de vegetação rasteira, canteiros e 

arbustos (Fotografia 24). A Praça Francisco Comunello totaliza 781 m² de área 

permeável com vegetação.   

 

 

Fotografia 23- Visão interna da praça e Fotografia 24- Vista de acesso Rua Luiz Antônio Faedo

       

    Fonte: autora (2018) 

 

4.1.5. As Praças existentes no Bairro Cristo Rei  

 

Até a década de 1950, alguns moradores chamavam o bairro Cristo Rei de DER 

(Departamento de Estradas de Rodagens), justamente pela instalação do órgão na 

região. O bairro está entre uma das mais antigas comunidades Beltronenses, conta 

com posto de saúde, escola, quadras de esportes, igreja e comércio. O bairro faz 

divisa com o bairro Cango, o Aeroporto, Guanabara e São Miguel, inicia no Posto 

Beira Rio (na avenida Cristo Rei), segue a avenida Progresso, chegando próximo ao 

Aeroporto Municipal Paulo Abdala (Figura 32). A Praça Cristo Rei (vermelho) é o único 

espaço público de lazer do bairro.  
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Figura 32 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Cristo Rei 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019). 

 

 

Praça Cristo Rei 

 

A área destinada à implantação de espaço urbano público está localizada na 

Rua Santo Antônio pela Praça Cristo Rei (em laranja). Distante 2,7 km da área central, 

está localizada junto à Igreja Cristo Rei (amarelo). As Ruas Carazinho (verde) e Santo 

Inácio de Loiola (azul) fazem ligação do bairro ao local, cercado de pequenos 

comércios, residências e pontos de ônibus (Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Localização da Praça Cristo Rei com entorno imediato no Bairro Cristo Rei (Latitude: 26° 
4'5.19"S Longitude: 53° 3'48.48"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
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De forma geométrica triangular, a praça totaliza 1.055 m²; não possui nenhuma 

ocupação que não seja de áreas verdes (verde); conta com uma gruta (branco), 

bancos, vegetação espontânea rasteira (grama), árvores e arbustos. Possui 40% de 

sua área destinada à cobertura de solo por vegetação (Figura 34).  
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Figura 34– Implantação Praça Cristo Rei 
Fonte: autora (2019) 
  

A praça proporciona acessibilidade com calçadas em bloco de concreto e um 

ponto de ônibus municipal (Fotografia 25), atua como eixo de circulação direta a igreja 

(Fotografia 26) pela característica paisagística visível pela vegetação de pequeno 

porte que atinge mais de 4 metros de altura, bem como vegetação rasteira, canteiros 

e arbustos que compõem a paisagem com a gruta da padroeira (Fotografia 27). Com 

a inserção da praça houve uma valorização do bairro, fiéis buscam acolhimento no 

local, mesmo com a vegetação pouco expressiva das árvores isoladas que pouco 

contribuem na qualidade do ambiente, pois não trazem sombreamento e diminuição 

da temperatura aos que ali frequentam. 

Destaca-se assim que é visível a presença de árvores isoladas nos espaços 

urbanos que possibilitam diversas funções em relação à qualidade espacial dos 

traçados urbanos, amenizando o desconforto do microclima urbano, porém os efeitos 
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de sombreamento, diminuição de temperatura e elevação da umidade relativa do ar 

só serão sentidos sob sua copa.  

 

                 Fotografia 25 e Fotografia 26 – Visão extremidades da Praça  

                    

                 Fonte: autora (2018)                                         Fonte: autora (2018) 

 

                                                     Fotografia 27 – Visão da Gruta  

 

                                                     Fonte: autora (2018) 
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4.1.6. As Praças existentes no Bairro São Miguel  

 

O Bairro São Miguel (Figura 35) está localizado próximo aos bairros Alvorada, 

Cristo Rei, Marrecas e Novo Mundo, tendo como rua principal a Avenida Prefeito 

Guiomar Lopes (verde). Segundo o Censo de 2010, o bairro possui 4.680 moradores; 

conta com serviços de alimentação, posto de saúde, comércios locais e lazer, 

atendidos pela praça Alcebíades Carneiro Lobo (amarelo) e Dr. Paracelso Alves 

Pereira (vermelho). 

 

 

Figura 35 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro São Miguel 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019). 

 

Praça Paracelso Alves Pereira 

 

Segundo texto documentado na Sala dos advogados nas dependências da 

Junta de Conciliação e Julgamento de Francisco Beltrão, em 11 de agosto de 1989, o 

homenageado Paracelso Alves Pereira, nasceu em União da Vitoria, Paraná em 1924. 

Atuante na capital paranaense na antiga Companhia Aérea Panair do Brasil, em 1955, 

formou-se como Bacharel em Direito na Universidade Federal do Paraná, mudando-

se em 1956 para Francisco Beltrão, se tornando o primeiro advogado do município. 

Em 1985 com problemas de saúde transferiu-se para Curitiba, vindo a falecer em 

1987. Participou ativamente da vida político-social-cultural de Beltrão, mas sua 

carreira jurídica foi o ponto alto de sua vida. Foi vice-prefeito, na gestão de Deni Lineu 
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Schwartz, 1968-1972, e em 1978, foi procurador municipal de Francisco Beltrão, na 

gestão do então prefeito João Arruda.  

A Praça em sua homenagem (vermelho) está localizada próxima à Igreja São 

Miguel (amarelo) e faz ligação entre as ruas importantes de comércio e serviço do 

bairro: Rua Santa Maria Bernadete (amarelo escuro), Rua Presidente Getúlio Vargas 

(verde) e Rua Arthur Petrassin (azul). A Praça Paracelso Alves Pereira (Figura 36), 

está distante 5 km do centro da cidade de Francisco Beltrão. 

 

 

Figura 36 - Localização da Praça Paracelso Alves Pereira com entorno imediato no Bairro São Miguel 
(Latitude: 26° 4'15.09"S Longitude: 53° 4'12.41"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 

 

Pela privilegiada área definida pela formação entre eixos de vias públicas, a 

praça Paracelso Alves Pereira (Figura 37) possui 1.200 m² em áreas de circulação 

(cinza), canteiros (verde), árvores pouco expressivas de pequeno porte e mesas de 

jogos (branco). A praça é mantida e conservada pela Prefeitura Municipal e pela 

comunidade, especificamente os comerciantes que possuem seus comércios nas 

proximidades e que usufruem do local para a inclusão de suas propagandas em 

mobiliários (mesas de jogos) e totens. Em épocas comemorativas, a comunidade 

realiza a decoração da praça como atrativo aos moradores e estímulo às compras. 

Após estudo de caso no local, foi constatado que a praça possui apenas 162 

m² de áreas verdes (verde),13,5 % da área total, considerado assim que o foco 

principal são os longos caminhos de calçadas em seu desenho (cinza) que atrai os 

familiares com seus filhos para atividade de lazer como andar de bicicleta, patins e 
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academia. Porém, durante o dia não se torna atrativo a permanência no local 

decorrente da falta de vegetação sombreira e mobiliários que proporcionem o 

descanso.  
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Figura 37– Implantação Praça Paracelso Alves Pereira  
Fonte: autora (2019) 
 

A praça Paracelso Alves Pereira é funcional e contemplativa, pois atua como 

ponto de encontro de pessoas que se deslocam ao principal eixo de comércio do 

bairro, academia e jogos interativos (Fotografia 28), além das apresentações locais 

promovidos pelo comércio (Fotografia 29). 

  

Fotografia 28– Vista da Rua Getúlio Vargas                           Fotografia 29 Pórtico de acesso principal 

                                           

     Fonte: autora (2018)                                                               Fonte: autora (2018) 
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Praça Alcebíades Carneiro Lobo 

 

O homenageado, Alcebíades Carneiro Lobo, filho de pioneiros da região, veio 

a região com seu pai Sr. Hormônio Carneiro Lobo e participou do desenvolvimento 

dos municípios de Marmeleiro e Francisco Beltrão. A Praça (Figura 38) está localizada 

em frente à Associação dos Funcionários Municipais de Francisco Beltrão (amarelo), 

entre as Ruas Santa Catarina (laranja), Dom Pedro II (verde) e Santa Terezinha (roxo), 

bairro de característica residencial de gabarito 2 e 4 pavimentos.  

  

  
Figura 38 - Localização da Praça Alcebíades Carneiro Lobo com entorno imediato no Bairro São Miguel 
(Latitude: 26° 4'23.38"S Longitude: 53° 3'57.88"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

 

Identificamos uma área de morfologia triangular (verde) formada entre eixos de 

vias urbanas sem atividades de lazer; novamente soluções determinadas ao traçado 

urbano que são ocupadas nos bairros para travessia e estética proporcionando 

apenas drenagem das águas pluviais pela implantação das forrações de gramados 

(Figura 39). 
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Figura 39– Implantação Praça Alcebíades Carneiro Lobo  
Fonte: autora (2019) 

 

Coqueiros e vegetação arbustivas são inseridas de forma aleatória na praça, 

sem muita expressão e função, pois não existem calçadas entre ela e não 

proporcionam sombra ao mobiliário. A área é de 463 m² com mais de 282 m² de áreas 

verdes (Fotografia 30). 

 

                                                    Fotografia 30 – Visão Geral da Praça    

 

                                                    Fonte: autora (2018) 
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4.1.7. As praças existentes no Bairro Industrial  

 

O Bairro Industrial foi considerado um bairro de indústrias na década de 1970, 

onde as matas e pequenos sítios deram lugar a concessionárias, oficinas, postos de 

combustíveis, fábricas etc. As indústrias que deram seu nome se instalaram e 

modificaram significativamente a paisagem urbana no processo de ocupação e 

expansão da cidade de Francisco Beltrão. Após a organização do território e 

surgimento de leis de ocupação de solo, o bairro Industrial juntamente com os bairros 

Centro, Presidente Kennedy, Miniguaçu, Vila Nova e Nossa Senhora foram ocupados 

por classes de maior poder aquisitivo deixando a periferia com os conjuntos 

habitacionais a população de classe baixa, como os bairros Novo Mundo, São Miguel, 

Pinheirinho, Pinheirão e Padre Ulrico. Segundo o Censo 2010 o bairro Industrial 

possui 2358 habitantes.  

A Praça Darcy Zancan (vermelho) está localizada na rua Maringá (verde) e faz 

divisa com o Bairro Vila Nova, espaço urbano público que contempla atividades de 

lazer em um local de residência, comércio, universidades, bares e supermercados 

(Figura 40). 

 

Figura 40 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Industrial 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019). 
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Praça Darcy Zancan  

 

 A praça foi inaugurada em 30 de maio de 2012, o homenageado foi Darcy 

Zancan, natural de Paraí, RS. Darcy se instalou em 1948 em Francisco Beltrão em 

busca de uma vida melhor constituindo família e dedicando-se à agricultura. Após 

trabalhar na empresa cerealista Osmar Brito, em 1970, abriu um mercado no bairro 

Vila Nova. Elegeu-se vereador por três mandados, participou da comunidade e foi 

presidente de associações e entidades. Apreciador de futebol e de chimarrão, adorava 

reunir amigos e familiares. Faleceu em 2007 após lutar contra um câncer 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2012). 

Fundada em 2012, a Praça Darcy Zancan (Figura 41) está localizada entre as 

Rua Maringá (laranja) e Pará (verde) fazendo divisa ao Rio Lonqueador (azul), tendo 

como autora de projeto a arquiteta Vanessa de Gois. 

 

  

   

Figura 41 - Localização da Praça Darcy Zancan com entorno imediato no Bairro Industrial (Latitude: 
26° 4'54.26"S Longitude: 53° 2'47.14"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

 

A praça possui diversas atividades como playground, academia de terceira 

idade e circulações generosas para atividades infantis em uma área de 5434.64 m² 

(Figura 42). O estacionamento é de fácil acesso na rua Pará, árvores de pequeno 

porte, arbustos e flores (verde). A iluminação pública se destaca pela boa atuação que 
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proporciona o uso nos períodos noturnos, onde o rio Lonqueador contorna a sua maior 

extensão. 

 

 

 

Figura 42– Implantação Praça Darcy Zancan 
Fonte: autora (2018) 
 
 

 Há uma edificação na praça onde está instalado a Sede do Findex (Incubadora 

de Empreendimentos Inovadores e Tecnológicos) (Fotografia 31). A praça Darcy 

Zancan, que possui 5.437,64 m² sendo 3.200 m² de área verde, é referência no bairro 

pela sua função mista, de valores funcionais e função mista.  

 

Fotografia 31 – Visão Geral da Praça                      Fotografia 32 – Visão Geral da Praça    

  

Fonte: autora (2018)                                                 Fonte: autora (2018) 
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4.1.8. As Praças existentes no Bairro Alvorada – Francisco Beltrão PR 

 

O Bairro Alvorada (Figura 43) foi batizado pelos pioneiros por ser um bairro 

honroso e hospitaleiro. O nome surgiu por diversas interpretações, a mais significativa 

pela imagem dos raios do sol, o alvorecer, a alvorada do dia. O bairro possui comércio, 

creches, escolas, fábricas entre outros serviços. Com a Lei n 273/99 que altera a Lei 

municipal 458/73 de 11/10/1973, o bairro Alvorada se definiu por seu aspecto em seu 

perímetro urbano. Seus bairros vizinhos são Miguel e Cristo Rei. Ao sul com o bairro 

Nossa Senhora Aparecida e Nova Petrópolis, ao leste com o bairro Centro e oeste 

bairro Marrecas. O bairro localiza-se à Oeste da área urbana de Francisco Beltrão. O 

Alvorada faz divisa, ao Norte, com o Rio Marrecas, que possui uma área de 

preservação ambiental ainda não utilizada, numa extensão de aproximadamente 

120.000 m² margeando o próprio rio (PROJETO VALE SABER, 2001). 

 

 

 

 

Figura 43 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Alvorada 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019). 
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Praça Rosa Meyer 

 

Entre uma área residencial, Rosa Meyer foi homenageada ao dar seu nome 

uma praça de perfil de travessia (vermelho) localizada em frente à Igreja Católica do 

Bairro Alvorada (amarelo) na Rua Alagoas (laranja) esquina com a Travessa Alvorada 

(Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Localização da Praça Rosa Meyer com entorno imediato no Bairro Alvorada (Latitude: 26° 
4'44.03"S Longitude: 53° 3'49.40"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

A praça acomoda estacionamentos e calçadas que proporcionam comodidade 

às pessoas que frequentam a Igreja, alunos e funcionários do Colégio Estadual 

Reinaldo Sass, frequentadores do ginásio de esportes em frente à Rua Alagoas e da 

capela mortuária localizada na Travessa Alvorada. Às sextas-feiras, a praça abriga 

uma modesta feira livre, onde agricultores familiares comercializam produtos rurais. 

Trata-se de um espaço público não contemplativo de atividades de lazer, bem 

como proporciona grandes eixos de circulação e passagem (cinza) com áreas verdes 

de forração (grama) e árvores de pequeno porte (branco). A Praça Rosa Meyer, 

mesmo com pouca contemplação de espécies, se conservada pelos órgãos públicos, 

poderia contribuir de forma paisagística ao ambiente em seus 313,50 m² (Figura 45). 
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Figura 45– Implantação Praça Rosa Meyer  
Fonte: autora (2019) 
 

A praça de 39,07 m² de área verde, encontra-se em sua maior área em solo cru 

com aspecto insatisfatório de valores estéticos e função de travessia (Fotografia 33). 

No que se refere à limpeza e conservação das calçadas, decorrente a ação de 

desgaste do tempo e tipologias de material, há necessidade de requalificação para 

atingir a acessibilidade, bem-estar com segurança aos usuários (Fotografia 34). 

 

                                Fotografia 33                                   Fotografia 34 

                                       

                                Fonte: autora (2018)                        Fonte: autora (2018) 
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4.1.9. As Praças existentes no Bairro Cango  

 

Criada em 1943, a Colônia Agrícola Nacional General Osório (CANGO) foi 

marco importante na formação da cidade de Francisco Beltrão e o bairro onde ela 

estava instalada faz a homenagem. O bairro da Cango possui três Praças importantes, 

a Praça da Amizade (vermelho), a Praça dos Pioneiros (rosa) e a Praça Paulo 

Borguesan (amarelo). A praça dos Pioneiros e Paulo Borguesan estão localizadas na 

Avenida principal do bairro, a Avenida General Osório (Figura 46). O bairro está 

localizado a 1,8 km do centro da cidade e atua como acesso principal aos que se 

deslocam das cidades vizinhas de Dois Vizinhos, Enéas Marques e Salto do Lontra. 

Segundo o Censo de 2010, o bairro da Cango possuía 2.366 habitantes considerando 

que 72% estavam na faixa etária entre 15 e 64 anos. 

 

 

Figura 46 - Recorte do mapa de Francisco Beltrão PR – Bairro Cango 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 
 

Praça da Amizade (Paul Harris – Praça do Rotary) 

 

A Praça da Amizade possui nomes que se relacionam entre si, homenagem ao 

fundador do Rotary, Paul Harris e ao Rotary atuante na cidade. Como se pode 

observar na Figura 47, o acesso para a praça é feito por quatro ruas: uma é a Rua do 

Aeroporto (laranja); a outra é a Rua Nossa Senhora das Graças (verde); outra Rua 

Santo Antônio (azul) e a Rua Augusto Rossi (amarelo), que comporta fluxos médios 

de veículos por ser considerada uma área residencial e de poucos serviços, como 

comércios, atacados e mecânicas. 
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Figura 47 - Localização da Praça da Amizade com entorno imediato no Bairro Cango (Latitude: 26° 
4'8.59"S Longitude: 53° 3'29.32"O). 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

A praça possui grande área de gramado em seus 1.820 m². Além da grama 

(verde), há algumas árvores de médio porte e equipamento urbano (bancos). 

Considerando sua declividade, a praça está em processo de desgaste; trata-se de um 

local privilegiado pela vista do centro da cidade de Francisco Beltrão, mas em razão 

da vazão da água e da erosão do solo, os blocos de concreto que compõem as 

calçadas (cinza) estão se deslocando e dificultando o acesso interno. O local sofre 

vandalismo que implica sua qualidade ambiental e paisagística, além de apresentar 

pouca iluminação noturna, o que compromete a segurança de quem a frequenta 

(Figura 48). 
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Figura 48– Implantação Praça da Amizade  
Fonte: autora (2019) 
 

A Praça da Amizade está inserida no traçado urbano da cidade desde o início 

de sua ocupação fazendo parte de uma morfologia triangular característica das praças 

do município. Sua localização serviu de referência para o sistema de ruas e a 

implantação dos demais loteamentos. Disposta por muito gramado e arborização, 

remete às antigas Praças Jardins (Fotografia 35), pois a natureza a envolve. O 

desenho não se limita a canteiros, pois tudo se forma na forração de grama geral do 

terreno e seguindo a sua acentuada declividade. Sem haver visivelmente algumas 

intervenções de conservação, a Praça encontra-se com aspecto de abandono, as 

calçadas de pedra estão sendo movimentadas pela erosão do solo (Fotografia 36), os 

bancos são movimentados pelos usuários para se adequar à irregularidade do terreno. 

O acesso é feito pela calçada central em forma de rampas e equipamentos de 

playground estão inadequados ao uso. 
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    Fotografia 35- Arborização preservada             Fotografia 36- Acessos e equipamentos urbanos 

         

    Fonte: autora (2018)                                         Fonte: autora (2018) 

 

Praça dos Pioneiros 

 

Inaugurada em 2002, na Praça dos Pioneiros da Cango (vermelho) está 

localizada próxima ao 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Francisco Beltrão 

(amarelo). Está localizada em uma área mista, residencial e comercial, entre as ruas 

Santo Onofre (verde), São Benedito (azul) e Avenida General Osório (amarelo 

escuro).  

 

 

Figura 49 - Localização da Praça dos Pioneiros com entorno imediato no Bairro Cango (Latitude: 26° 
4'44.03"S Longitude: 53° 3'49.40"O) 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 

 

A praça dos Pioneiros (Figura 50) traz à memória a formação da cidade de 

Francisco Beltrão. Conta com 1.380 m² distribuídos por calçadas (cinza), canteiros, 
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arbustos e árvores (verde). Seus 237 m2 de áreas arborizadas proporcionam o 

encontro e descanso para apreciação da história do município. 

37
39 3840

 

 

Figura 50– Implantação Praça dos Pioneiros  
Fonte: autora (2019) 
 

 

Na Praça dos Pioneiros encontra-se o Monumento ao Pioneiro (Fotografia 37). 

Este monumento celebra o Jubileu de Ouro de Francisco Beltrão entre 1952 a 2002, 

e retrata as famílias que vieram, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina, abrindo caminho e colonizando a região, amparadas em grande número pela 

CANGO. 

     Fotografia 37 – Visão Avenida General Osório Fotografia 38 

                         

                  Fonte: autora (2018)                                            Fonte: autora (2018) 

 

 

 



105 

 

 

                 Fotografia 39 – Visão Avenida General Osório Fotografia 40 – Vista monumento 

            

                Fonte: autora (2018)                                      Fonte: autora (2018) 

 

Planejar o espaço público urbano de uma cidade contribui para estímulos de 

qualidade de vida aos moradores dos bairros. A integração das áreas verdes aos 

ambientes com diferenciados programas das praças pode propor um urbanismo 

sustentável em conexão aos diversos bairros do município como alternativa de ir e vir 

pela sombra das árvores, pelas calçadas acessíveis, ciclovias, corredores verdes que 

de forma eficiente causaram menos impacto sociais, ambientais e econômicos e bem-

estar da população. 

 

Praça Paulo Borguesan  

 

Paulo Borguesan chegou a Francisco Beltrão em 07 de setembro de 1948 e 

residiu nos bairros Cango e Pinheirinho. Atuou no INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), foi vereador no período de 1957 e 1960, além de 

presidente da Câmara (FRANCISCO BELTRÃO, 2012). Como se pode observar na 

Figura 51, a Praça que recebe seu nome está localizada ao pé do Cristo Redentor 

(amarelo) entre as ruas Governador Parigot de Souza (verde) e rua General Osório 

(laranja) que comporta fluxos de caminhões e veículos dos bairros vizinhos como 

Pinheirinho e Sadia. Essa região é considerada uma área residencial e de serviços, 

como comércios, atacados e mecânicas. 
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Figura 51- Localização da Praça Paulo Borguesan com entorno imediato no Bairro Cango (Latitude: 
26° 4'2.71"S Longitude: 53° 3'20.95"O). 
Fonte: Google Mapas (modificado pela autora, 2019) 
 

A praça possui eixos de circulação generosos em seus 1.295 m², grama 

(verde), árvores de médio porte e equipamento urbano (bancos). A praça, 

considerando sua declividade, atende a acessibilidade e serve de espaço de encontro 

aos que visitam o monumento do Cristo, localizado no topo do morro. Trata-se de um 

local contemplado de espaços de recreação e lazer bem como de ponto de ônibus e 

táxi. (Figura 52). 

 

 

Figura 52– Implantação Praça Paulo Borguesan 
Fonte: autora (2019) 

A Praça está inserida no traçado urbano como ponto de apoio e referência ao 

ponto turístico do município, o monumento do Cristo. Em formato triangular, dispõe de 

áreas arborizadas e sombreira (Fotografia 41) e recreação infantil. Encontra-se com 
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aspecto positivo quanto à conservação, as calçadas em blocos de concreto estão 

regulares (Fotografia 42), os bancos e iluminação pública bem distribuídos e totens 

informativos se espalham no espaço. A praça possui aproximadamente 15% de área 

verde. 

 

    Fotografia 41- Arborização                               Fotografia 42- Acessos e equipamentos urbanos 

         

     Fonte: autora (2018)                                        Fonte: autora (2018) 
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5.0 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As características e definições das praças de Francisco Beltrão apresentadas 

na seção anterior auxiliaram para a realização de alguns apontamentos que possam 

auxiliar os gestores municipais e profissionais de arquitetura. Algumas capitais em 

busca de soluções do crescimento desordenado e acelerado adstrito às poluições 

criaram departamentos específicos que destinam atenção à conservação e 

planejamento de áreas verdes, espaços livres como praças e parques. Entretanto, 

essa ação não é vista em municípios menores às quais poderiam contribuir na 

proteção e manutenção de equipamentos públicos, áreas verdes, arborizações, 

programas relacionados ao meio ambiente, ao lazer e à recreação. 

Percebe-se a necessidade de mudança da concepção dos gestores quanto aos 

espaços públicos urbanos dos municípios que ainda são vistos como lugares de 

gastos e de baixa prioridade quando comparados a outras necessidades como saúde, 

segurança e bem-estar humano. Por esse motivo, foram identificados os bairros e 

neles a posição de cada praça, sua área inserida na malha urbana e o espaço 

destinado a áreas verdes por meio do estudo e análise de campo. As praças 

analisadas no município desempenham variadas funções, agregam valores e 

proporcionam melhores qualidades aos bairros onde estão inseridas. Porém, poucas 

exercem com excelência os quesitos básicos levantados como áreas verdes, locais 

conservados, mobiliário urbano adequado e bem conservado, vegetação sombreira, 

acessibilidade, entre outros.  

Os dados obtidos demonstram que as praças estão incluídas nos bairros em 

prol do traçado urbano das ruas e loteamentos, algumas demarcadas pelo 

crescimento e desenvolvimento econômico, outras em áreas de sobras entre vias e 

eixos de cruzamentos e também doações de terrenos pelos familiares de 

homenageados, favorecendo assim um percentual da população, pois não há critérios 

previamente definidos e uniformes para sua localização. 

Nem sempre a implantação está ligada à necessidade dos moradores e muito 

menos para assegurar saúde e vitalidade dos recursos ambientais ou benefícios a 

futuras gerações dos habitantes urbanos. É notória, não apenas na cidade de 

Francisco Beltrão, mas nas cidades brasileiras, que a maior concentração das praças 
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está nas áreas de população de média e alta renda e nos bairros mais antigos 

característicos ao desenvolvimento, como visto no Bairro Centro onde o perfil 

imobiliário é de alto padrão. Através do Mapa 01 é possível identificar as localizações 

das praças de Francisco Beltrão concentradas na parte central da malha urbana, 

locais de desenvolvimento econômico acentuado:  

Mapa 01. Mapa da localização das praças de Francisco Beltrão Paraná  

Fonte: autora (2019) 

Dos 25 bairros existentes, apenas 09 possuem praças públicas. A maioria (16 

bairros) não as possuem, seja pelo fato de serem resultado de ocupação mais recente 

ou bairros ocupados pela população de baixa renda. Mesmo com a revisão recente 

do Plano Diretor Municipal em 2018, não houve modificações direcionadas a áreas 

verdes e praças. Permanecem apenas os tópicos da Lei Nº 3760/2010 que busca pelo 

Programa “Projeto Mais Verde” promover a participação da comunidade na 

manutenção, incentivar o uso e orientar projetos elaborados pela sociedade. Dados 

obtidos ao longo da pesquisa permitem inferir o desinteresse, mas não a obrigação 

de construir espaços e áreas destinadas para diferentes atividades nos novos bairros 

e loteamentos. Neles, o que prevalece são atividades direcionadas pelos gestores 
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podendo atender à saúde, escolas, lazer, entre outros. No gráfico 01 fica visível a 

inserção das praças, pelo valor em metros quadrados e quantidade nos bairros 

centrais do município e bairros potenciais de comércio: 

Gráfico 01. Comparativo elaborado da metragem das praças nos bairros do município. 
 

 
Fonte: autora (2019) 

 

Durante a análise de campo por meio da ficha de verificação realizada nos 

meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019 foram observados que alguns tópicos 

ficaram repetitivos na classificação, pois as praças seguem um estilo característico da 

região. Nessa tomada de informações, verifica-se que algumas delas recebiam 

equipamentos e arborização sem nenhum critério técnico, pois o objetivo era 

direcionar verbas ou indicar que o local é de posse do poder público. Outras recebiam 

apenas gramados demarcando o local que muitas vezes se tornam, na prática, 

depósitos de lixo e sofrem vandalismos.  

A cidade de Francisco Beltrão na atualidade concentra a implantação de 

parques para solucionar problemas ambientais apresentados pela falta de 

planejamento urbano. Isso direciona o foco da sociedade aos investimentos neles 
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realizados deixando para as praças apenas os tratamentos paisagísticos ou 

conservações, muitas vezes, após reclamações dos moradores.  

A apuração foi possível através do método de estudo de caso conforme 

apresentado na seção 3. Pela comparação das praças são apresentadas relações de 

alguns dados obtidos que se mostram relevantes para esta dissertação. Na Tabela 

09, em azul encontram-se os itens analisados seguindo as referências de Macedo e 

Robba (2002) e na cor vermelha de Macedo (2012).  

Os itens em preto são referentes as informações obtidas junto a prefeitura 

municipal, que após a validação da ficha analítica acampo, deram origem os 

resultados destacados na cor verde.  

 
 
Tabela 09. Resultado Comparativo do Uso áreas e apropriação das praças  

BAIRROS PMFB AUTORA MACEDO E ROBBA 2002 MACEDO2012 

PRAÇA ÁREA 
(m²) 

ÁREA 
VERDE 
(m²) 

TIPOLOGIA  VALORES FUNÇÃO 

CENTRO ROSELI 
CORNELIUS 

904,55 742 jardim ambientais contemplativa 

FIORAVANTE 
CELLA 

71,75 37,80 verde 

 

estéticos travessia 

JOSÉ FAEDO 1170 553,40 jardim ambientais contemplativa 

DA 
LIBERDADE 

810 238,12 jardim simbólica contemplativa 

DR EDUARDO 
VIRMOND 
SUPLICY 

7700 4500 seca funcionais  mista 

SÃO  

CRISTÓVÃO 

FRANCISCO 
COMUNELLO 

1300 781 jardim estética contemplativa 

IRMA 
LINDENER 

283 161 verde 

 

estéticos travessia 

CAMARA 
JUNIOR 

298 298 verde 

 

estéticos travessia 

CRISTO REI CRISTO REI 1055 420 jardim simbólico contemplativa 
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Continuação Tabela 09 

SÃO 
MIGUEL 

PARACELSO 
ALVES 
PERREIRA 

1200 162 jardim funcional contemplativa 

ALCEBIADES 
CORNEIRO 
LOBO 

463 282 jardim 

 

estéticos travessia 

VILA NOVA GENUÍNO 
BALASTRINI 

185,15 60,42 verde 

 

estéticos travessia 

MINIGUAÇU LUIZ ALDORI 
NEVES 
FERNANDES 

4440 1146,09 jardim funcionais esportivas 

ALVORADA ROSA MEYER 313,50 39,07 verde estético travessia 

INDUSTRIAL PRAÇA 
DARCY 
ZANCAN 

5437,64 3200 jardim funcionais mistas 

CANGO PRAÇA DA 
AMIZADE 

1820 1537 jardim ambientais contemplativa 

PAULO 
BORGUESIAN 

1295 280 jardim funcional contemplativa 

PRAÇA DOS 
PIONEIROS 

1380 237 jardim simbólico contemplativa 

Fonte: Macedo e Robba (2002). Macedo (2012).  Organizado pela autora 
Legenda: Em verde, itens acrescentados pela dissertação. 

 

Os resultados apresentados na tabela 09 permitem certificar que a maioria das 

praças possuem as mesmas classificações e que muitas não atingem o esperado 

quando relacionada a áreas verdes, conservação, qualidade ambiental e programas 

de necessidades direcionados ao lazer e bem-estar dos moradores. Provavelmente 

por estarem apenas inseridas na malha urbana atendendo a soluções imediatas, mas 

não interagindo com a sociedade e a natureza. A praça, além da importância da 

quantidade, precisa ter qualidade.  

As áreas verdes devem ser consideradas espaços livres, de vegetação arbórea 

e arbustiva, incluindo árvores que atendam e influenciem na qualidade ambiental, 

solos livres de edificações, acessibilidades a todos, lazer e funções que controlem a 

temperatura, poluição, abrigo de fauna, além de proporcionar valorização e beleza ao 

espaço. Através do Gráfico 02 é possível observar que de a metragem (m²) de área 

verde das praças analisadas é reduzida quando comparada a ser em muitas praças 

única opção de lazer, descanso e recreação. Considerando como área verde toda 

área com vegetação e drenante ao solo que possa ser utilizada para a readequação 

com arborização planejada para contribuir a qualidade da população. 
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Gráfico 02. Comparativo m² /área verde. 
 
 

 
Fonte: autora (2019) 
 
 
 

Em um total de 30.506,10 m² de praças construídas e identificadas pela 

prefeitura municipal, 14.574,93 m², ou seja, 47,77 % da área são destinadas a espaços 

verdes. Considerando a colocação de Camargo (1989), que evidencia que cada 

habitante deve ter 19 m² de área verde, Francisco Beltrão destina a sua população, 

considerando a população estimada pelo IBGE de 2017, com as praças um total de 

14.574,93 m², desse total sugerido pelo autor, as praças proporcionam 

aproximadamente 1% da área, deixando os demais percentuais para os parques, 

áreas livres e áreas de preservação. 

As praças analisadas na cidade de Francisco Beltrão, tendo como base o 

levantamento realizado, possui áreas reduzidas para ampliação ou implantação de 

programas como áreas de lazer, recreação, locais de descanso e de vegetação. Em 
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função disso procurou-se identificar vazios urbanos esquecidos ou não qualificados e 

potenciais pelo critério de proximidade sem edificação ou de até 20% de áreas 

edificada, com a finalidade de demarcar onde existem maiores quantidades para 

traçar possibilidades de inclusão de áreas as praças aumentando sua metragem para 

a inclusão de uma massa verde e arborizada priorizando qualidade aos moradores. 

No Mapa 02 foram identificados a nível de conhecimento vazios dispersos na 

cidade seguindo mesmos critérios utilizados, terrenos vazios, sem edificação ou com 

20 % edificados, onde a linha pontilhada laranja foi considerada limite para 

demarcação tomando como critério a localização das praças, demonstrando através 

disso que o município ainda dispõe de áreas desocupadas, muitas vezes escondidas 

por muros altos e plantações. 
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Mapa 02. Mapa da localização das praças e alguns vazios urbanos do município.   
 

 

Fonte: autora (2019) 
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O levantamento de dados visa a busca pela integração entre as praças e os 

vazios urbanos em conjunto a possíveis desapropriação de loteamentos potenciais a 

formação de grandes quadras que possam melhorar o cenário relacionado ao lazer e 

a arborização dos espaços púbicos de Francisco Beltrão. O Estatuto da Cidade prevê 

instrumentos urbanísticos como combate a especulação imobiliária, em relação aos 

vazios urbanos, a implementação do IPTU progressivo urbanos o qual, poderia ser 

uma das formas de buscar suas potencialidades. 

O objetivo do IPTU progressivo não buscaria penalizar os proprietários, mas 

evitar os vazios urbanos e a especulação imobiliária contribuindo para a utilização 

adequada dos lotes quando destinados ao uso de imóveis ou de áreas públicas, pois 

poderia se cobrir as necessidades de infraestrutura melhorando a qualidade de vida a 

população. Como sugestão, inicialmente poderia ser determinado prazos para a 

ocupação do local, documentados e registrados pela conclusão dos projetos e 

execução das obras, caso não seja edificado aplicariam o IPTU progressivo 

considerando valores relacionadas a área do terreno e estipulado por leis municipais 

o qual obrigaria em determinado prazo a utilização e a apropriação para o uso de 

áreas públicas, como praças. (PDDFB,2007). 

Essa ferramenta pode contribuir para melhorias da cidade tornando ela mais 

organizada e ocupada de forma correta prevalecendo as áreas verdes e de lazer 

apontadas muitas vezes como insatisfatória pela população, pois atua como 

instrumento de minimização da segregação urbana de democratização do direito a 

cidade, ao uso do solo urbano e da melhoria da qualidade de vida. 

Por intermédio dos dados obtidos propõe-se a inserção dos vazios urbanos em 

planejamentos e projetos de revitalização das praças oferecendo maior espaço, 

qualidade nas atividades fornecidas, utilização de áreas ociosas, recuperação da 

história e suas funções, suprindo a necessidade de lazer, recreação e áreas verdes. 

O Mapa 03 apresenta vazios próximos às praças que podem suprir as carências 

abordadas acima e destacar a existência de áreas que possam contribuir para a 

revitalização como proposta de melhorias. 
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Mapa 03. Mapa da localização das praças e vazios urbanos do município potenciais   
 

 

Fonte: autora (2019) 
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Com análise no mapa existem na malha urbana significativos vazios urbanos, 

alguns sem uso e outros com proximidade de 20 % edificado a uso de depósitos, 

postos de lavagem, abrigos de veículos etc. Na Fotografia 43 e 44 encontram se 

terrenos que servem de estacionamento para veículos, carga e descarga, depósitos, 

muitas vezes com edificação que proporcione sombra aos veículos e materiais, pedra 

brita como proteção de solo e controle de entrada e saída. Esses locais são locados 

para comerciantes e moradores da cidade. 

Fotografia 43 - Vazio Urbano 01                                         Fotografia 44 - Vazios Urbanos 02 

                                  

Fonte: autora (2018)                                                          Fonte: autora (2018) 

Na Fotografia 45, na proximidade da Praça da Liberdade encontra se o 16 Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado onde poderia ser revisto sua localização e integrado essa 

área a praça em um grande local de lazer e recreação preservando a memória do bairro 

Cango. 

 

                                       Fotografia 45 – Acesso Esquadrão Cavalaria 

 

                                              Fonte: autora (2018) 

 

 Os vazios urbanos (Fotografia 46,47,48 e 49) do município identificados 

geralmente são glebas de terras na malha urbana dotados de infraestrutura e que 
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atualmente desempenham alguma atividade, mas sem realizar em sua maioria, função 

social. 

 

Fotografia 46- Vazio Urbano 03                                                              Fotografia 47- Vazio Urbano 
04 

                         
Fonte: autora (2018)                                                                    Fonte: autora (2018) 

 

 Fotografia 48- Vazio Urbano 05                                Fotografia 49- Vazio Urbano 06 

          

Fonte: autora (2018)                                                       Fonte: autora (2018) 

 

 Na busca por uma maior área da Praça Cristo Rei, a Prefeitura Municipal 

identificou um vazio urbano próximo (Fotografia 50) para a implantação da academia 

de terceira idade, isso demostra que os vazios determinados podem ser apropriados a 

uma melhoria das praças beltronenses em busca da qualidade de vida a população.  
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                                                     Fotografia 50 – Academia  

 

                                                     Fonte: autora (2018) 

 

 Com o aumento das edificações comerciais ao longo do município decorrente a 

saturação da área central o comércio tem buscado novas opções de ocupação 

presando o melhor atendimento voltado a tranquilidade, estacionamentos facilitados e 

acessos mais rápidos distantes do conflito central adensado, mesmo assim muitos 

loteamentos (Fotografia 51 e 52) determinados de vazios urbanos alugam os espaços 

para estacionamentos para suprir o grande número de veículos na área urbana e 

central do município, sendo maior alvo para grandes projetos urbanos. Através de 

novas políticas públicas e por meio de parcerias com público privadas surge a proposta 

de criar os “pulmões verdes “integrados ao lazer.   

 

Fotografia 51- Vazio Urbano 07                                       Fotografia 52- Vazio Urbano 07a 

                 

    Fonte: autora (2018)                                                         Fonte: autora (2018) 
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 No bairro Alvorada ao entorno da Praça Rosa Meyer estão localizados o Ginásio 

de Esportes, Igreja Católica, Escola Municipal, Capela Mortuária e o Centro de 

Oncologia, sendo um local com fluxo constante de pessoas. A praça existente não 

atende as funções de acolhimento e serve apenas de travessia, deixando o bairro sem 

atendimento ao lazer. Através das fotografias 53 e 54 fica possível identificar que o 

bairro é residencial e possui vazios urbanos potenciais onde poderiam servir de 

espaços que apoiem a praça a fim de proporcionar melhor atendimento e conforto aos 

que ali circulam. 

 

Fotografia 53- Vazio Urbano 08                                    Fotografia 54- Vazio Urbano 08a 

        

Fonte: autora (2018)                                                      Fonte: autora (2018) 

Os vazios urbanos apresentados na fotografias 54, 55 e 56 estão localizados 

no eixo de acesso ao município, terrenos que estão em desuso e poderiam receber o 

IPTU progressivo. 

Fotografia 54- Vazio Urbano 09a                                                          Fotografia 55- Vazio Urbano 9b 

                                         

Fonte: autora (2018)                                                                       Fonte: autora (2018) 
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                                               Fotografia 56- Vazio Urbano 10 

 

                                               Fonte: autora (2018)                                                           

As demais imagens completam a pesquisa direcionando aos diversos vazios 

urbanos que possam contribuir a requalificação das áreas públicas e praças, locais 

que aguardam investimentos e que muitas vezes bloqueiam desenvolvimentos 

maiores nos bairros da cidade. 

Fotografia 57- Vazio Urbano 11                               Fotografia 58- Vazio Urbano 11a 

                        

Fonte: autora (2018)                                                 Fonte: autora (2018) 

 

                  Fotografia 59- Vazio Urbano 12 

 

                 Fonte: autora (2018) 
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Fotografia 60- Vazio Urbano 12a                                     Fotografia 61- Vazio Urbano 12b 

                

Fonte: autora (2018)                                                        Fonte: autora (2018) 

 

          Fotografia 62- Vazio Urbano 13 

 

          Fonte: autora (2018) 

 

Fotografia 63- Vazio Urbano 14                                 Fotografia 64- Vazio Urbano 15 

         

Fonte: autora (2018)                                                   Fonte: autora (2018) 
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Nessa nova proposta, as praças podem ampliar suas áreas proporcionando 

maior quantidade de espécies vegetais arbóreas que sombreiam e viabilizam um 

microclima agradável incorporados à vegetação urbana. O município, desde 2017, 

implementa o Plano de Arborização Urbana, que objetiva definir espécies de árvores 

a serem plantadas nos passeios, praças e locais públicos. As espécies existentes são 

basicamente alergênicas e agressivas às calçadas (ligustro e canelinha), porém 

atualmente a proposta administrativa está na implantação dos parques urbanos que 

apresentam inúmeras funções e contribuem para a sustentabilidade urbana ocupando 

os lugares das praças. 

A sustentabilidade desses espaços deve ser uma preocupação de maneira a 

deixar a cidade mais equilibrada com uso de materiais e recursos que evitem altos 

investimentos em conservação, reduzem ruídos, proporcionem reciclagem, baixo 

custo de manutenção, conservação de vegetação contribuindo para o bem-estar da 

população. Com o caos urbano, relatos de violência, excesso de automóveis e 

agitação cotidiana, espaços como áreas verdes criam possibilidades para o ser 

humano se voltar mais para si do que para o mundo urbano, promovendo também 

desenvolvimento cultural, físico e mental da sociedade. 

Em 1858, Olmsted, autor do projeto do Central parque de Nova Iorque, já falava 

sobre a importância de se ter delimitado uma grande extensão de terra para o parque, 

dizendo que “a totalidade da ilha de Nova Iorque seria, não fosse essa reserva, dentro 

de muitos anos, ocupada por edifícios e ruas pavimentadas” (KLIASS, 1993). 

Motivação que pode ser relevante às praças existentes no município através da 

desapropriação de lotes e inserção de áreas de lazer. 

Os benefícios podem ser muitos quanto à estética, diversidade da paisagem, 

lazer e recreação, porém as praças estão esquecidas no contexto urbano, exprimidas 

entre prédios e residências, dando espaço aos parques, considerando que as 

existentes se encontram sem conservação, função atrativa, qualidade de lazer e 

inclusive carência de normativas que não obrigam aos novos loteamentos a 

implantação de novas praças resgatando a sua identidade. 

Durante todo século XX, profissionais de arquitetura buscaram novos conceitos 

a respeito dos espaços urbanos púbicos. Uma possibilidade pode ser despertada, 

conforme o Mapa 04, oferece demarcações de vazios próximos às praças de forma 

que possam ser integradas a estas, ampliando sua área e possibilitando a implantação 

de infraestrutura que possibilite uma utilização mais efetiva com uso de quadras 
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maiores. Tais medidas, proporcionam a formação de um pulmão verde e polo natural, 

recreativo e de bem-estar da população. 

Estas estratégias partem do princípio de conservação das praças existentes 

que sofrem pressão do processo de urbanização e não recebem a devida atenção dos 

órgãos públicos. Esta situação é um empecilho à assimilação, pelos moradores e 

eventuais frequentadores, para novas funções na atualidade que possam ser 

atribuídas aos espaços urbanos públicos. Não podemos mais tratar as praças como 

locais apenas paisagísticos ou resultados de sobres de espaços no traçado urbano. 

É preciso trazer a diferença na sua composição formal e funcional, como defendido 

por Sá Carneiro (2000), como locais com função de convívio social, inseridos na malha 

urbana como elemento organizador da circulação e de amenização pública, com área 

equivalente à da quadra, geralmente contendo expressiva cobertura vegetal, 

mobiliário lúdico, canteiros, bancos.  
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Mapa 04. Mapa da localização das praças e vazios urbanos do município potenciais com delimitação 
de possível espaço público central.   

 

Fonte: autora (2019) 
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Uma referência à proposta aqui apresentada está no Central Parque, de Nova 

Iorque, local onde uma grande massa urbana se desenvolveu ao seu redor, mas ele 

continua intacto em seu formato retangular distribuídos em uma grande área verde 

intercaladas de praças, trilhas, esculturas, fontes, zoológico e lagos desde sua 

abertura, em 1858. Na época, os vereadores decidiram intervir quando viram a cidade 

se constituir de forma desordenada. Avenidas e ruas receberam traçados e ângulos 

retos deixando mais fácil a localização e a circulação do ar. Ali iniciavam seu 

desenvolvimento cercado de grandes edifícios.  

Após 50 anos, 153 quarteirões foram tomados para a criação do Central 

Parque, pois acreditavam que pessoas precisavam de um espaço central para se 

encontrar e socializar. Muitas propostas foram feitas para modificá-lo, incluindo 

edifícios, teatros, espaços religiosos, porém não aprovados. O espaço ainda continua 

sendo grande exemplo de parque urbano e fundamental na história e na identidade 

de Nova Iorque. O parque teve sua expansão até atingir os 3,5 km² de sua totalidade, 

ocupando significativa área natural no meio da cidade de Nova Iorque. Conta com 

ruas de circulação interna e restrita, mas que aos finais de semana se fecham para a 

população usufruir do ar livre. O parque parece um pedaço da natureza murado e é 

ligado completamente à comunidade (MARTINEZ, 2009). 

Com o intuito de transformar a sociedade e direcionar as políticas públicas às 

praças de Francisco Beltrão, surgem, através da demarcação dos vazios urbanos, 

sugestões de revigorar o uso delas combinando novos significados de lazer e 

recreação ao ar livre por meio de arborização conciliada à vegetação urbana. Tais 

ações possibilitam a formação de um grande corredor verde com objetivos de 

conservar os recursos naturais em áreas urbanas e conciliar a seu constante 

desenvolvimento. Para a interação da cidade e da natureza, as propostas 

apresentadas devem expandir a todas as áreas verdes livres e espaços urbanos 

públicos, sendo parque ou praças. Interligados a novas funções, estes espaços trarão 

bem-estar à população e melhorias no modo de vida da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa dissertação propôs um percurso para discutir a apropriação das praças 

na cidade de Francisco Beltrão PR, pois por muito tempo os projetos para os espaços 

públicos urbanos eram desenvolvidos de acordo com a percepção de planejadores e 

profissionais de arquitetura. Ao analisar a legislação municipal, o Plano Diretor, 

identificamos que existem algumas pendências de normativas aos espaços urbanos 

públicos e suas áreas verdes, áreas consideradas sem pavimentação e com 

vegetação, os mesmos não atribuem exigências específicas a implantação como 

metragens mínimas, índices percentuais relacionados a áreas totais e programas de 

necessidades específicos por percentual de habitantes por bairros, bem como uma 

proposta de inserção na malha urbana. Com isso, muitos loteamentos tiram proveito 

para edificar cada vez mais o território gerando problemas ambientais e falta de 

qualidade de vida aos moradores. 

A partir disso, observamos que o território beltronense constituiu-se de forma 

desordenada e que as preocupações surgiram após o aparecimento de problemas 

ambientais. As cidades de um modo geral crescem aceleradamente, prever ao meio 

de uma massa exagerada de edifícios que buscam o melhor aproveitamento do solo 

pela verticalidade áreas verdes compostas com árvores e gramados podem oferecer 

um equilíbrio entre as necessidades da humanidade, tanto da natureza quanto social 

e econômica.  Precisamos utilizar de um urbanismo consciente buscando preservar 

áreas importantes no contexto urbano, como praças e áreas arborizadas ampliando 

sua atuação no solo conforme seu índice de habitantes. Isso demonstra a 

necessidade de informações relacionadas à concepção do projeto garantindo a 

qualidade desses locais que, por meio de normativas, fiscalização e pela 

requalificação propõe-se ambientes mais saudáveis para vida humana pois no meio 

desse processo quem sofre consequências são a população que carece de atividades 

de lazer, recreação e arborização. 

Na análise acerca a compreensão de conceitos importantes direcionados aos 

espaços urbanos públicos, praças, áreas verdes e vazios urbanos como contribuição 

para ressaltar a importância das avaliações dos ambientes construídos para o 

planejamento e projetos, considerando que devemos destacar que a administração 

vem investindo em formação de parques ambientais nas áreas de riscos em diversos 



129 

 

 

bairros do município contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em 

alguns aspectos, mas a partir da pesquisa observamos que as praças públicas são 

esquecidas ou muitas vezes apenas mantidas no bairro como espaço público.  A 

validação da lista fornecida pela prefeitura nos trouxe o conhecimento relacionado a 

sua classificação no espaço, faz-se refletir os seus valores e suas atribuições a 

sociedade, bem como a contribuição histórica para o município.  

Muitas das praças beltronenses, mesmo inseridas no contexto urbano de forma 

privilegiadas em bairros centrais e próximas ao cotidiano da população, não são 

atrativas, pois além da carência de elementos naturais dispostos pela vegetação, não 

possuem infraestrutura como bancos, iluminação, equipamentos esportivos entre 

outros. O local deve ser convidativo e além da beleza ter utilidade. Foi possível apontar 

a necessidade de ações mais efetivas pelo poder público onde muitas encontram-se 

nas condições de vazios urbanos, induzir as pessoas a ter um estilo de vida mais 

humanista e sem alto consumo de recursos naturais, prevendo ações que tenham 

maior apoio pelas leis municipais. Incluir novos espaços urbanos arborizados deve ser 

uma constante preocupação para gestores, cidadãos e profissionais da área para 

constituir ambientes mais saudáveis propícios ao bem-estar humano, são condições 

básicas para o alcance da qualidade ambiental urbana. 

O poder público pode de forma gradativa ampliar as ações em espaços públicos 

no município estimulando a população ao uso, ofertando também mobilidade, 

acessibilidade, atividades de lazer diversas e atrativas. São muitas opções e desafios 

que Francisco Beltrão pode receber de forma inovadora e sustentável quanto 

relacionada as praças urbanas. 

Ademais, como sugestões de uma proposta seria em envolver maiores áreas 

para ampliar as atividades nas praças, reorganizar a malha urbana agregando 

loteamentos, edificações, áreas verdes, realizando a desapropriações de modo a 

completar um programa planejado para requalificar as praças, transformando em 

grandes áreas verdes no meio de numerosos edifícios e residências com a intenção 

de qualificar e proporcionar reais soluções a fim de criar novas propostas aos espaços 

urbanos públicos.  
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