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RESUMO 

 

Os parques urbanos surgem como importantes elementos na composição urbana como 

proposta de planejamento urbano, com função de amenizar potenciais problemas ambientais, 

além de propiciar mais uma alternativa de lazer para a população. Nessa perspectiva, o 

presente trabalho busca verificar a função social e ambiental dos parques implantados na 

cidade de Francisco Beltrão, Paraná, entre os anos de 2003 a 2018.  Os parques escolhidos 

para a análise estão localizados em regiões críticas da cidade e foram implantados como 

estratégia para amenizar os impactos causados pela falta de planejamento, ocupação 

desordenada em áreas impróprias e de preservação. Para a verificação da função social, este 

trabalho, por meio de embasamento teórico, selecionou categorias de indicadores para a 

avaliação dos parques urbanos, a partir da avaliação pós ocupação (APO), do ponto de vista 

técnico e do usuário com roteiros e entrevistas. Para a verificação da função ambiental, 

buscou-se analisar a susceptibilidade a inundações e escoamento superficial das bacias de 

drenagem onde os parques estão localizados, por meio da utilização de parâmetros 

morfométricos, utilizando-se para isso, Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Como 

resultado de investigação, é possível afirmar que, de maneira geral, os parques cumprem com 

a sua função social, apesar da identificação de alguns aspectos desfavoráveis. Constatou-se 

que os parques analisados proporcionam ambientes para lazer passivo e ativo, contemplação e 

interação social. O parque que melhor abrange os critérios analisados quanto a função social é 

o Parque Ambiental Jorge Backes, no bairro Alvorada. Quanto ao cumprimento da função 

ambiental, o Parque Boa Vista se destaca, visto que, adequa as características físicas da bacia 

onde está implantado e o uso do solo, minimizando as enchentes e enxurradas, sob condições 

normais de precipitação. Os demais parques têm como função principal amenizar os impactos 

causados pela ocupação desordenada, sem planejamento de áreas impróprias e de preservação, 

disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Desse modo, os parques urbanos analisados justificam sua implantação considerando 

os benefícios gerados à sociedade e, também, pelos efeitos ambientais positivos que fornecem 

ao meio ambiente nos centros urbanos.   

Palavras-chave: Morfometria. Avaliação Pós Ocupação. Sistemas de Informação Geográfica. 

Função Ambiental. Função Social. 

 



    

 

 

 

ABSTRACT 

 

Thus, urban parks appear as important elements in urban composition as a proposal of urban 

planning, with the function of mitigating potential environmental problems, in addition to 

providing one more leisure alternative for the population. In this perspective, the present work 

seeks to verify the social and environmental function of the parks located in the municipality 

of Francisco Beltrão, Paraná, from 2003 to 2018. The parks chosen for the analysis are 

located in critical regions of the city and were implemented as strategy to mitigate the impacts 

caused by lack of planning, disordered occupation in improper areas and in preservation areas. 

In order to verify the social function, this work, by means of theoretical basis, selected 

categories of indicators for the evaluation of urban parks, from the post occupancy assessment 

(APO), from the technical and user’s point of view with scripts and interviews. In order to 

verify the environmental function, we attempted to analyze the susceptibility to flooding and 

drainage basins where the parks are located, through the use of morphometric parameters, 

using Geographic Information Systems (GIS). As a result of research, it is possible to affirm 
that, in general, the parks fulfill their social function, despite the identification of some 

unfavorable aspects. It was verified that the analyzed parks provide environments for passive 

and active leisure, contemplation and social interaction. The park that best covers the criteria 

analyzed for social function is the Jorge Backes Environmental Park. Regarding the 

fulfillment of the environmental function, the Boa Vista Park stands out, since it adapts the 

physical characteristics of the basin where it is implanted and the use of the soil, minimizing 

the floods and flash floods, under normal precipitation conditions. The other parks have as 

main function to mitigate the impacts caused by the disordered occupation, without planning 

and in improper areas and preservation areas, disciplining the occupation process and 

ensuring the sustainability of the use of natural resources. In this way, the analyzed urban 

parks justify its implantation considering the benefits produced to the society and also by the 

positive environmental effects that they provide to the environment in the urban centers. 

 

Keywords: Morphometry. Post occupation evaluation. Geographic Information Systems. 

Environmental function. Social function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A intervenção do homem sobre o meio ambiente aumentou consideravelmente com a 

Revolução Industrial no século XVIII, período em que a crescente industrialização foi 

tornando as cidades cada vez mais povoadas. Atualmente, mais de 50% da população mundial 

vive em centros urbanos, e estimativas apontam que até 2050 esse número pode chegar a 70% 

de acordo com a Organização das Nações Unidas – (ONU), causando significativas mudanças 

nas cidades (UNITED NATIONS, 2014). 

A ocupação urbana, quando desordenada, acarreta impactos expressivos na população 

e no meio ambiente. Nas cidades brasileiras é possível identificar problemas como a falta de 

planejamento, de controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem 

inadequados. A relação homem e meio ambiente é uma das questões que mais representa o 

século XXI, tendo em vista que este é marcado pelo crescente processo de urbanização, que 

vem se consolidando de maneira desordenada década após década (TUCCI, 2007).  

Diante da incidência e recorrência de desastres naturais, surge a necessidade de pensar 

também a resiliência urbana, enquanto capacidade da cidade de se preparar para enfrentar os 

fenômenos naturais. Com isso, os sistemas de espaços livres vieram para contribuir como 

importantes elementos na composição urbana e um importante subsistema dentro do sistema 

urbano, principalmente após a desordem ambiental, uma das consequências do aumento 

populacional. Esses espaços livres públicos, como praças, áreas verdes, parques e outros  

passaram a ser compreendidos como elementos essenciais para a melhoria ambiental e da 

salubridade urbana (MACEDO; SAKATA, 2010). 

O planejamento urbano foi considerado como o “[...] ramo do conhecimento humano 

cuja finalidade era ordenar, embelezar e sanear as cidades” (BIRKHOLZ ,1983, p. 7). Dentro 

desse princípio urbanístico de  sanear e embelezar as cidades, os parques urbanos foram  e 

continuam sendo fudamentais. 

Os parques urbanos apresentam diversidade de usos nas cidades, sendo considerados 

como a principal área de recreação e lazer da população urbana, além da conservação dos 

sistemas naturais nas cidades (KLIASS,1993). Na sociedade contemporânea, os parques 

urbanos têm o papel de amenizar potenciais problemas, sendo denominados Parques 

Ambientais ou Parques Ecológicos que visam proteger áreas frágeis (encostas e fundos de 
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vale), conservar fragmentos florestais e proteger os recursos hídricos, além de possuírem 

locais de lazer e recreação que atendam às necessidades dos usuários. 

O parque ecológico objetiva prioritariamente a conservação desse ou daquele 

recurso ambiental, como banhado ou um bosque. E paralelamente possui áreas 

muito concentradas, voltadas para atividade de lazer ativo – com jogos e recreação 

infantil, ao lado de áreas voltadas a lazer passivo – como caminhadas trilhas 

bucólicas e esparsas  (MACEDO; SAKATA, 2002, p.13) 

O município de Francisco Beltrão-PR teve acelerada e significativa expansão urbana 

entre os anos de 1980 e 2010, com novos loteamentos que foram incorporados à malha urbana 

da cidade (LEME, 2015; GONÇALVES, 2017). A ocupação se deu, sobretudo, às margens 

dos rios, córregos e de fundos de vale e nos topos de morros e encostas, característicos no 

histórico de ocupação da cidade, sendo fatores determinantes para maximizar problemas de 

cheias no município. Como medida para amenizar os impactos causados pela ocupação 

desordenada e sem planejamento de áreas impróprias e de preservação, foram implantados 

parques urbanos em regiões críticas da cidade, com objetivos específicos para cada local-  

função de proteção ambiental, retenção, proteção de nascentes e córrego, recuperação da área, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais.   

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca analisar a função ambiental e a função 

social - lazer e recreação - dos últimos quatro parques implantados no município, sendo eles- 

Parque Ambiental Jorge Backes (bairro Alvorada), Parque Ambiental da Cidade Norte (bairro 

Jardim Virginia), Parque Boa Vista (bairro industrial) e Parque Lago das Torres (bairro Padre 

Ulrico). Os Parques foram implantados com função de preservação, proteção dos recursos 

hídricos, com o papel de amenizar potenciais problemas, porém, apresentam insuficiência de 

infraestrutura e equipamentos para utilizar nas atividades recreacionais de lazer e práticas 

esportivas. 

Assim, tem-se como hipótese que os parques urbanos de Francisco Beltrão não 

cumprem de forma equilibrada o seu potencial para a função social e função ambiental. Para a 

verificação da função ambiental, buscou-se analisar a susceptibilidade a inundações e 

escoamento superficial por meio da utilização de parâmetros morfométricos, utilizando-se 

para isso Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e considerando os autores Vilella e Matos 

(1975), Christofoletti (1969), Strahler (1952), Horton (1945), Freitas (1952), Beltrame (1994), 

Silva et al. (2002) Tonello, (2005) e Cardoso et al. (2006).  Para a verificação da função 

social, essa dissertação considerou os trabalhos de Jane Jacobs (2007), Gehl, Gemzoe et al 
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(2006), Reis & Lay (2006) e o PPS- Project for Public Space (2000), como embasamento 

teórico e seleção de categorias e indicadores para a avaliação dos parques urbanos, por meio 

da avaliação pós ocupação (APO), do ponto de vista técnico. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

Verificar o desempenho dos parques urbanos na satisfação da função social e função 

ambiental por meio da avaliação desses espaços utilizando multitécnicas do ponto de vista 

técnico e do usuário. 

1.1.2 Objetivo Específico  

Elaborar revisão bibliográfica sobre as temáticas dos espaços livres públicos e parques 

urbanos no que se refere à evolução histórica, conceitos e critérios de qualidade; 

Fazer o levantamento e mapear, na condição atual, os parques urbanos executados a 

partir de 2003 em Francisco Beltrão, objetos desse estudo;  

Aplicar a metodologia multimétodos, avaliação pós-ocupação (APO), por meio da 

avaliação dos parques urbanos; 

Analisar a susceptibilidade à inundação e escoamento superficial nas bacias de 

drenagem dos parques urbanos por meio da utilização de parâmetros morfométricos. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer um levantamento da revisão bibliográfica para o 

entendimento das questões relacionadas à pesquisa. Portanto, será abordado o conceito de 

Sistemas de espaços livres e espaços livres públicos, visando compreender o seu papel na 

cidade. Em seguida, serão apresentados aspectos históricos da evolução dos parques urbanos 

integrantes do sistema de espaços livres e sua origem no mundo e no Brasil. Posteriormente, 

mediante referencial teórico de diversos autores, constará a análise do papel do parque urbano 

na contemporaneidade e a seleção de critérios de qualidade para a avaliação desses espaços 

públicos. 

Fez-se necessário, inclusive, uma breve análise acerca da urbanização evidenciada nas 

legislações tanto federal quanto municipal, para uma compreensão mais ampla sobre a 

situação atual do planejamento urbano, da ocupação urbana e a influência nos recursos 

hídricos e, consequentemente, as inundações e o papel dos parques urbanos como 

“amortecimento ambiental”. Assim, para ampliar o entendimento do assunto, foi abordado 

também a análise morfométrica e a definição de enchentes, inundações, alagamento, 

enxurradas e escoamento superficial. 

 

2.1 ESPAÇOS LIVRES 

A cidade é um dos sistemas mais complexos e todas possuem um sistema de espaços 

livres. Na organização das cidades pode-se observar duas categorias de subespaços- os 

espaços edificados e os espaços não edificados, ou seja, espaços livres de edificação. Magnoli 

(1982) define que o Espaço Livre pode ser todo espaço aberto, sem parede ou coberturas, 

como: jardins públicos ou privados, parques, ruas, rios, mangue, etc. Esses espaços 

apresentam múltiplos papéis, por vezes sobrepostos, como a circulação, a drenagem, 

atividades do ócio, convívio público, marcos referenciais, memória, conforto e conservação 

ambiental, entre outros, independente da sua dimensão e funcionalidade (QUEIROGA, 2011). 

Para que esses espaços proporcionem melhor atendimento às demandas populacionais 

depende da “disponibilidade de recursos, dos padrões culturais existentes, das decisões 

políticas, que podem levar a eventuais processos de qualificação ou desqualificação de tais 

sistemas”, e torna-se fundamental na existência de uma cidade (QUEIROGA, 2011, p. 28). 
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O sistema de espaços livres é básico na existência da cidade porque- fundamental ao 

desempenho da vida cotidiana; fundamental na constituição da paisagem urbana, 

elemento da forma urbana, da imagem da cidade, sua história e memórias; participa 

da constituição da esfera de vida pública e da esfera de vida privada (QUEIROGA, 

2011, p.28).   

Dentro de um sistema de espaços livres não existe um ideal ou tipo único, tendo em 

vista que, cada cidade tem sua história socioambiental e se estrutura sobre um suporte 

biofísico específico, resultando, assim, em uma configuração da “forma da cidade” específica, 

sem falar nas características socioeconômicas de cada uma (MIRANDA, 2014). 

 O sistema de espaços livres como diretriz de ordenação do território surgiu no fim do 

séc. XIX, através de Frederik Law Olmsted no Sistema de Parques de Boston. Frederik 

procurou integrar a cidade ao campo a partir de um mesmo desenho, tendo como 

condicionador principal o desenho dos sistemas de espaços livres e “[...] além de unir os 

parques entre si, contribuiu para uma nova concepção de desenho das vias, mais próximo do 

desfrute da paisagem do que propriamente destinada a resolver as questões de tráfego” 

(TARDIN, 2008, p.38).  

No século XX, as ideias foram aplicadas nas cidades de Chicago (1909) e Nova Iorque 

(1928), onde as propostas de projetos simultâneos dos espaços livres e sua consolidação 

espacial foram consideradas como guia para a construção da cidade (MIRANDA, 2014). 

No Brasil, principalmente a partir da década de 1980, teve um impulso na urbanização, 

mudando as configurações físicas das cidades, e também a forma das pessoas se apropriarem 

dela, na forma de morar, trabalhar e nas atividades de lazer, sendo os espaços de 

acessibilidade pública os principais elementos viabilizadores do cotidiano das cidades, e 

variam conforme a capacidade de mobilidade e acessibilidade dos moradores no tecido 

urbano (MACEDO; SAKATA 2010). 

Curitiba, na década de 1970 sofreu alterações no planejamento urbano em relação aos 

sistemas de espaços livres, se tornando referência no Brasil. Uma das intervenções foi a 

construção de parques urbanos com objetivo de preservar o sistema natural de drenagem da 

cidade e conter as águas em época de inundação juntamente com o projeto de eixos estruturais 

de transporte, e desta forma ônibus e ciclovias integraram os parques ao sistema de transporte 

da cidade (GUIMARÃES, 2004). 

O sistema de espaços livres de toda cidade é produzido pelo poder público ou pela 

iniciativa privada, e estando constantemente em processo de transformação e adequação às 

novas necessidades da sociedade. A adequação às necessidades diárias da sociedade 
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dependerá das decisões políticas, dos recursos disponíveis e padrões culturais que podem 

melhorar a qualidade desses sistemas de espaços livres urbanos.  

 Na maioria das vezes, o espaço livre está associado às áreas verdes na cidade, porém, 

sua definição o qualifica apenas por não possuir paredes e teto, podendo eventualmente ser 

“verde” com a presença da vegetação, permeável, mas podendo também ser árido e assim por 

diante (HIJIOKA et.al, 2007). 

Os espaços livres de edificação podem ser divididos em espaços públicos e espaços 

privados, sendo os espaços públicos aqueles de uso e acessível a todos e os espaços livres 

privados de uso e acesso restrito aos seus proprietários.  Dentro do contexto de espaços livres 

urbanos, entre os espaços de uso público e privado, o de uso público será o foco desta 

pesquisa. 

 

2.1.1 A importância dos Espaços Livres Públicos na cidade  

 No Brasil, empregando as definições de propriedade estabelecidas pelo Código Civil, 

pode-se classificar os espaços livres públicos em: 

Bens de uso comum do povo- espaços de apropriação pública por excelência (a rua, 

a praça, o parque urbano, a praia, etc.); bens de uso especial- destinados a atividades 

específicas (os espaços livres de uma escola pública ou de uma penitenciária, por 

exemplo); bens dominicais- os próprios de qualquer ente público passível de 

desafetação (QUEIROGA, 2011, p.28). 

Os espaços livres públicos fazem parte do dia-a-dia nas cidades e tem a rua como 

principal espaço livre, elemento fundamental de conexão na cidade, seguido dos demais 

elementos desse sistema, os largos, parques, praças, calçadões, etc., nos entornos edificados 

em função das necessidades de organização do tecido urbano (MACEDO; SAKATA 2010). 

A cidade é formada por diversas práticas sociais, sendo o espaço livre público o 

responsável por comportar grande parte dessas atividades e conectar todas as demais. Estes 

espaços podem ser percebidos como lugares de diversas possibilidades de atividades, como 

descanso, convívio, expressão cultural, encontros, de preservação de áreas verdes, de 

permeabilizarão, da livre circulação e, sobretudo do lazer. 

As funções desempenhadas pelos espaços públicos têm se alterado nas últimas 

décadas. Já não possuem na vida contemporânea, o mesmo status dos tempos antigos, onde 

eram pontos fundamentais na vida social e política. Apesar disso, os espaços públicos ainda 

exercem um importante papel na vida urbana. 
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Sobre o desenho do espaço público é preciso compreender as múltiplas relações entre 

os elementos que configuram a estrutura urbana e suas relações com o meio natural, 

características locais, atendendo assim as necessidades dos usuários desses espaços.  

Com critérios racionais de projeto, podem-se conferir as qualidades necessárias ao 

espaço do convívio social. O uso fornece elementos de articulação entre espaços 

públicos, promovendo e ampliando a diversidade dos usuários. Verificar o uso do 

espaço é fundamental para revelar as necessidades dos frequentadores e assinalar e 

os pontos positivos e negativos dos lugares (SUN, 2008, p.27). 

Para a concepção de "bons espaços" os aspectos mais relevantes são: conexão ao 

tecido urbano, integração entre a rua e à arquitetura, integração da arquitetura e o terreno ao 

conjunto da paisagem, conexão entre as características ambientais e climáticas do entorno, 

responder as necessidades do espaço e do usuário (hábitos e costumes), participação do 

usuário, qualidade na acessibilidade no espaço e redução de barreiras físicas e visuais. Diante 

disso, é possível afirmar que é essencial considerar o usuário como fator principal na 

concepção dos espaços livres da cidade, já que eles dão o sentido de público aos espaços 

(SUN, 2008). 

Desse modo, os lugares devem dispor de estrutura capaz de atrair usuários de várias 

faixas etárias, atendendo as mais variadas atividades, fazendo com que os locais permaneçam 

ocupados.  

Mark Francis (apud SUN, 2008, p.21) avalia o "direito de controlar seu uso e deleite 

dos lugares públicos" como um dos ingredientes essenciais do sucesso dos espaços urbanos. 

Para o autor 

Os espaços públicos são paisagens participativas, e o controle do usuário pode ser 

compreendido nas cinco dimensões por Kevin Lynch para construir 'bons' 

ambientes- Presença, uso e ação, apropriação, modificação e disposição. A presença 

é o direito de acesso a um lugar, e sem ela o uso e a ação não são possíveis. Uso e 

ação referem-se as habilidades das pessoas de utilizar um espaço. Com a 

apropriação, os usuários tomam posse de um lugar, simbolicamente ou de fato. 

Modificação é o direito de alterar um espaço para facilitar o seu uso, e disposição é a 

possibilidade de desfazer-se de um espaço público. (Mark Francis apud SUN, 2008, 

p.21) 

Sendo assim, é imprescindível considerar os aspectos históricos, físicos e urbanos dos 

espaços naturais ou artificiais, para que tais espaços se adequem ao entorno local se tornando 

atrativos para o uso da população, possibilitando que os usuários se identifiquem com esses 

ambientes aumentando ainda mais o fluxo de pessoas que usufruem desses lugares.   

Dentro do sistema de espaços livres públicos, tanto a rua quanto os parques são 

espaços fundamentais para a vida urbana. A rua, utilizada para circulação e ligação, e os 
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parques como local de expressão, lazer e mitigador dos aspectos ambientais. Pela importância 

e seu significado na cidade, o parque urbano é o ponto central de estudo desta pesquisa. 

 
2.2 PARQUES URBANOS 

O parque urbano surge como resposta às necessidades de proteção, preservação, 

salubridade, lazer e recreação dos moradores das cidades, cada vez mais adensadas. Sua 

essência atualmente continua a mesma, apesar das mudanças e ampliação do programa de 

necessidades, decorrentes das mudanças urbanísticas das cidades ao longo do tempo.  

2.2.1 A Evolução dos Parques Urbanos  

Os espaços públicos, mais próximos de praças ou parques, existiram na sociedade 

ocidental como a Ágora na Grécia antiga ou os hortos da cristandade na Idade Média. 

Portanto, como é possível perceber, tais concepções passadas estão um tanto distantes das 

ideias que temos atualmente de parque urbano.  

A origem dos parques urbanos, como conhecemos hoje, aconteceu quando as 

propriedades dos nobres europeus, antes de uso particular da família real, foram abertas à 

visitação do público, por volta dos séculos XVII e XVIII. Tornaram-se lugares onde a 

imposição social era vista, as vestimentas contempladas e as novidades e apresentações 

diversas eram ouvidas (GARVIN, 2011). 

Com as mudanças provocadas pela Revolução Industrial no século XVIII, a 

mecanização da lavoura e consequentemente o êxodo rural, teve como consequência um 

maior número de pessoas vivendo na área urbana e em condições insalubres, aumentando 

assim a necessidade por espaços públicos.  Com isso, sanitaristas e profissionais ligados a 

essa questão, incentivaram a criação de parques de uso público, como forma de amenizar as 

epidemias e doenças da época. Sendo assim, os parques além das funções estéticas 

empregadas, tinham também a função de reduzir a insalubridade do meio urbano (PAULA, 

2017).  

Os parques até o momento eram criados com esse objetivo de tornar o ambiente 

urbano mais saudável. No entanto, os parques com propostas de recreação e lazer surgiram 

em 1844, na Inglaterra com a criação do Victoria Park, em Londres, onde desde o início as 

terras eram adquiridas e legalmente destinadas ao uso público (GARVIN, 2011). 

Em Paris, na França, entre 1850 e 1860, através do modelo francês aplicado pelo 

Barão de Haussmann, passou a integrar o parque urbano, áreas verdes em grandes avenidas e 
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integradas com a sociedade, em diferentes escalas. Essas áreas verdes seguiam uma tipologia 

segundo essas escalas de dimensões e suas funções, classificando-se em parques regionais, 

parques distritais e praças (KLIASS, 1993). 

Nos Estados Unidos, na década de 1850, cidades cresciam de forma desordenada, 

devido ao número cada vez maior de imigrantes vindos para as cidades, com isso 

encontravam-se em condições de péssima salubridade urbana, eram sujas, congestionadas, 

sem condições de moradia digna ou trabalho. O parque era a solução para amenizar essa 

problemática (ALEX, 2011).  

Nessa época, com um dos parques integrantes do “movimento de Parques Urbanos”, 

em Nova Iorque, nasce Central Park idealizado por Frederick Law Olmsted. Olmsted, líder 

desse movimento difundido em várias cidades norte-americanas, queria que a sociedade 

usufruísse dos espaços livres urbanos, aliando o lazer, contemplação a proteção dos recursos 

naturais de cada local, controlando o problema das enchentes, protegendo os mananciais 

hídricos, através de várias técnicas e soluções hidráulicas e civis (ALEX, 2011). Os conceitos 

urbanísticos de Olmsted se mantêm até hoje, influenciando e inspirando a criação de novos 

parques, com preocupação da qualidade ambiental, nas cidades dos EUA, a exemplo do 

Central Park (figura 01) e no restante do mundo. 

 
 

Figura 01- Vista aérea do Central Park. 

Fonte: disponível em < https-//desbraveomundo.com/blog/central-park-um-tesouro-verde-no-centro-de-nova-

iorque/>. Acesso em- 27 mar. 2018. 

Como consequência da industrialização e do grande número de pessoas vivendo nas 

cidades no século XX, surgem as “cidades-jardins”. Os parques, em resposta as condições 

insalubres das cidades, vinham com caráter contemplativo, de lazer passivo e destinado ao uso 
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das famílias, características que perduraram até por volta dos anos 1990. Em 1930, o objetivo 

dos parques passa a ser também de oferecer o lazer recreativo para os operários, e só depois 

de 1930, no pós Segunda Guerra Mundial, o lazer recreativo passa a ser acessível a todos 

(MAGNOLI, 2006). Resultado do processo cultural e econômico, a partir de 1965, as cidades 

passam a contemplar um maior número de espaços públicos, de forma diversificada, como 

ruas, praças, parques, como soluções para o lazer e para o saneamento, os quais constituem 

sua história até os dias de hoje (PAULA, 2017). 

Os parques foram modelados de acordo com os anseios e necessidades da sociedade. 

A influência da cultura da época na criação dos parques implicou diretamente na sua 

caracterização e na questão funcional para os quais eram criados. A liberdade de concepção 

veio para solucionar problemas, mas também para criar uma identidade própria, cada vez mais 

expressiva e preocupada com as questões ambientais das cidades, ainda hoje refletidas na 

contemporaneidade.  

Diferentemente da Europa, os parques no Brasil surgem com propósitos voltados a 

atender os desejos da elite brasileira. A concepção arquitetônica procurava recriar um espaço 

de lazer passivo, que lembrasse a de seus interlocutores internacionais, principalmente 

ingleses e franceses, mesmo que as cidades se encontrassem em situação insalubre 

(MACEDO; SAKATA, 2010, p.16). 

Com a chegada da família real portuguesa, as cidades passaram a ter funções 

administrativas, que resultaram na criação dos primeiros parques urbanos brasileiros, que 

surgiram na cidade do Rio de Janeiro a partir da década de 1760, com o Passeio Público em 

1783, o Campo de Santana em 1880 e o Jardim Botânico que no século XIX se transformou 

em parque público (MACEDO; SAKATA, 2010). 

A evolução das linhas projetuais dos parques urbanos brasileiros sofreu acentuadas 

mudanças desde seu surgimento até os dias atuais. Macedo e Sakata (2010) identificam três 

linhas projetuais em sua trajetória, a Eclética, a Moderna e a Contemporânea. Essas linhas de 

projeto promovem o entendimento do processo de evolução e servem como parâmetros para 

instrumentos de estudos.  

Os parques ecléticos (figura 02), eram executados com espécies vegetais vindas da 

Europa e algumas nativas do país, linhas projetuais da Europa, lagos com formas orgânicas ou 

geométricas, além de fontes, chafarizes e estátuas, obedecendo um traçado clássico e 

romântico, puramente contemplativo.  
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Figura 02-  Parque Boa Vista, Rio de Janeiro – Parque eclético. 

Fonte: Macedo e Sakata (2010). 

 

Já os parques modernos (figura 03), surgem a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial, e voltaram-se para a inserção das atividades recreativas, como os playgrounds, as 

quadras poliesportivas, os museus, as bibliotecas, os anfiteatros, os teatros e as áreas 

destinadas ao convívio familiar. Seu traçado é mais geométrico e definido, e sua vegetação 

nativa tropical.  
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Figura 03- Parque Moinhos de vento, Porto Alegre, RS – Parque moderno. 

Fonte: Macedo e Sakata (2010). 

 

 

Os parques contemporâneos (figura 04), passam a ser utilizados por usuários de várias 

faixas etárias, e também para diversas finalidades. Além do uso contemplativo e recreativo, 

ele surge como proposta de planejamento urbano, colaborando também com o amortecimento 

ambiental e recuperação dos recursos hídricos e áreas verdes (MACEDO; SAKATA, 2010). 
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Figura 04- Parque Jardim Botânico- Curitiba - PR - Parque contemporâneo. 

Fonte: Macedo e Sakata (2010). 

 

A mistura das linhas projetuais dos parques urbanos nas cidades brasileiras integram 

esses espaços à malha urbana proporcionando lugares capazes de exercerem variadas funções.  

Os parques contemporâneos, a partir na década de 1970, se inserem na malha urbana 

se integrando ao planejamento urbano nas cidades. O arquiteto Jaime Lerner é um exemplo de 

urbanista, que ao assumir a administração da cidade de Curitiba, elaborou projetos para 

resolver os principais problemas da falta de planejamento da capital paranaense. Uma das 

suas prioridades foi controlar as inundações decorrentes das chuvas e o crescimento linear ao 

longo de eixos estruturais de transporte. Os parques vêm como solução para os problemas de 

inundação, sendo extremamente arborizados e as margens dos rios foram transformadas em 

lugares para o lazer e recreação (GUIMARÃES, 2004). 
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2.2.2 O Parque Urbano da cidade contemporânea e suas funções 

Após análise temporal dos parques, que inicialmente surgiram com funções distintas 

na Europa, Estados Unidos e no Brasil, torna-se necessário uma compreensão mais ampla 

acerca do assunto parque urbano na contemporaneidade.  

Como característica comum entre eles é possível afirmar que os parques urbanos 

contemporâneos têm como foco além das atividades recreativas voltadas ao lazer, atividades 

relacionadas à preservação e à conservação do ambiente natural.  Como uma das funções mais 

antigas, o lazer está presente em todos os parques urbanos como função social essencial, 

desde quando era destinado somente à elite.  Algumas funções foram sendo adquiridas ao 

longo do tempo, como a preservação e a conservação da natureza, e em virtude disso, muitas 

vezes tem-se empregado termos erroneamente, sendo necessário conceituá-los. Através da Lei 

Federal Nº 9.985/2000 é possível caracterizar a preservação da natureza como: 

Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo 

das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 

prevenindo a simplificação dos sistemas naturais (BRASIL, 2000, Artigo 2º, Inciso 

V). 

E conservação da natureza, como: 

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, 

a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 

possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (BRASIL, 2000, 

Artigo 2º, Inciso II). 

Entre as décadas de 1960 e 1980 o Brasil passou por grandes transformações 

econômicas, socais e culturais e os parques urbanos aparecem no foco das políticas públicas 

assumindo novos significados, inserindo duas vertentes de atuações.  A primeira vertente a 

partir de 1980, como estratégia de conservação dos recursos naturais, objetivando 

prioritariamente a conservação dos recursos naturais geralmente em áreas que estão sob 

pressão dos impactos gerados por diversos fatores da urbanização.  E a segunda diz respeito 

ao uso do parque como lazer (BARCELLOS, 1999). 

Diversos autores no Brasil pesquisam o conceito de parque urbano. Há muitas 

discussões com relação ao conceito entre a academia e também pelos órgãos públicos, devido 

ao papel abrangente atribuído a tal espaço e algumas definições nem sempre precisas 

(MIRANDA, 2014). A partir disso, é imprescindível uma reflexão com os conceitos de alguns 

autores. 
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Kliass (1993), expõe os parques urbanos como locais em que a área natural extensa 

está relacionada com as questões ambientais locais, onde todos os usuários tenham acesso, 

com o objetivo de criar lazer passivo e ativo. Eles surgem também da necessidade de adequar 

as áreas públicas ao novo desenho urbano, com caráter social, para atender o lazer nas cidades 

até então com paisagem árida.  

Frederick Law Olmsted define os parques com algumas ressalvas: 

Fui responsável, profissionalmente, por aproximadamente uma centena de áreas 

públicas. Mas não costumo classificar mais do que vinte delas como “parques”. Pois 

reservo este termo para lugares que se distinguem não por possuírem árvores, sejam 

elas isoladas, em grupos ou em maciços, ou por possuírem flores, estátuas, estradas, 

pontes ou, ainda, coleções disso ou daquilo. Reservo a palavra parque para lugares 

com amplidão e espaços suficientes e com todas as qualidades necessárias que 

justifiquem a aplicação a eles daquilo que pode ser encontrado na palavra cenário ou 

palavra paisagem, no seu sentido mais antigo e radical, naquilo que os aproxima 

muito do cenário (Olmsted Jr.; Kimball apud KLIASS, 1993, p.19). 

Lima et al. (1994) definem parque urbano como área verde com funções ecológicas, 

estéticas e de lazer, com extensão geralmente maior que praças. 

Para Macedo (1995) os parques seguem várias formas de adequação no meio urbano: 

a) Adequação física - Refere-se aos materiais utilizados e ao estado de conservação. 

b) Adequação funcional - Refere-se à conformação morfológica e dimensional que 

permite a utilização para esta ou aquela finalidade.  

c) Adequação ambiental - Busca investigar a salubridade do local para o 

desempenho das mais diferentes atividades, tais como- acesso à insolação, 

ventilação adequada, qualidade e permeabilidade do solo e subsolo, estabilidade e 

rugosidades de pisos, declividades, graus de umidade.  

d) Adequação estética - Refere-se à possibilidade de o local atrair as pessoas por 

características do ambiente natural (mar, montanha) ou memorial, monumento 

(MACEDO, 1995, p.24 e 25). 

 

Para Mascaró (2002), a principal função do parque no espaço urbano é de lazer, 

estética e ecológica. Os parques se caracterizam por serem compostos por elementos naturais, 

principalmente como uma área verde na cidade, independente do porte da vegetação.  

Macedo e Sakata (2003) consideram que os parques urbanos são destinados aos 

usuários, promovendo recreação, mas sem perder a finalidade de conservar a natureza.  Os 

autores ainda defendem que os parques urbanos são “[...] todo espaço de uso público 

destinado a recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, [...], não é diretamente 

influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno” 

(MACEDO; SAKATA, 2003, p. 14).  

Macedo (2012) identifica a área mínima e a multifuncionalidade como fator definidor 

para parques, com dimensão superior a 20 mil m², e que proporcione o cumprimento de 

variadas atividades a diversos usuários. Esses espaços ganham classificações devido às 
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atividades realizadas, sua função, seu porte e aspectos funcionais, forma e conceitos, se 

adequando às necessidades locais e contribuindo para o planejamento urbano. 

Vários são os benefícios proporcionados à população a partir do momento em que se 

pode usufruir desses parques públicos, como oportunidades de interação entre os usuários, 

incentivo à prática de esporte, melhoria na saúde, inclusive mental, através do contato com a 

natureza e da prática de atividades físicas, ainda, fomenta a valorização do entorno 

impulsionando a economia local. 

Portanto, como discurso comum entre os autores, atualmente, com cidades cada vez 

mais densas e impermeáveis, os parques urbanos têm grande importância, proporcionando 

espaços agradáveis de contemplar, práticas de lazer ativo, espaços seguros e diversidade de 

usos e usuários, exercendo sua função social junto à conservação e proteção das áreas naturais 

de cada local, controlando o problema das enchentes e protegendo os mananciais hídricos e 

áreas verdes, cumprindo, assim, sua função ambiental. 

 
2.2.3 Critérios de qualidade do espaço público 

 

A qualidade do espaço público está vinculada a caraterísticas que proporcionam a 

função social nos parques das cidades, tais como aspectos que contribuem para o sucesso dos 

espaços públicos onde as pessoas possam usufruir das vantagens disponibilizadas pelo seu 

uso, trazendo diversos benefícios à sociedade. Com isso, essa pesquisa julgou importante o 

levantamento de autores que definiram critérios para avaliar espaços públicos, com 

características e funções que estes devem garantir. 

Em 1961, Jane Jacobs, em “Vida e Morte de Grandes Cidades”, destacou dois fatores 

fundamentais para os espaços públicos- segurança e diversidade.  A segurança, necessária 

para que as pessoas usem os espaços, tratado de forma a oferecer segurança para ser 

percorrido tanto de dia quanto à noite. Pessoas transitando ininterruptamente, composto tanto 

por usuários quanto por espectadores. A diversidade para que haja mistura de pessoas em 

diversos horários do dia, além de espaços que não sejam monofuncionais, tendo usos variados 

e espaços funcionais, com motivos para as pessoas o usarem. 

A organização norte-americana Project for Public Spaces (2000), elaborou um quadro 

relativo aos quatro pontos-chaves responsáveis pela qualidade destes lugares e que promovem 

a utilização das áreas públicas, sendo eles: acessibilidade e conexões (acessibilidade ao 

espaço); conforto e imagem (percepção usuário em relação ao conforto ambiental); usos e 
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atividades (quanto mais variedade de atividades mais usuários); e sociabilidade (contato entre 

usuários); conforme mostra a figura 05. 

 

  

Figura 05- Diagrama- O que faz um lugar ser bem sucedido? 

Fonte: Project For Public Spaces. Guia do Espaço Público. Tradução de Heemann, J.S.; Santiago, P.C. São 

Paulo, 2015. 20 p.). 

A organização da figura apresentada acima inicia com uma pergunta fundamental para 

interpretar os espaços públicos, suas funções e usos- “O que faz um lugar ser bem sucedido?” 

A resposta nos é fornecida através da observação e da capacidade de atração de um 

determinado espaço público, levando-se em consideração os “quatro pontos-chave”. Foi 

desenvolvido em forma de cartilha para que os cidadãos americanos pudessem avaliar os seus 

espaços públicos de maneira positiva ou negativa. 

Com o objetivo de melhorar o projeto dos espaços públicos e, consequentemente, a 

qualidade de vida nas cidades, como: reunir ou dispersar, planejamento de tráfego, convidar 

ou repelir, os urbanistas Jan Gehl, Lars Gemzoe, Sia Karnaes e Britt Sternhagen Sóndergaard, 

em 2006, publicaram o livro, New City Life (Nova Vida Urbana), que traz os 12 critérios-
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chave da qualidade do espaço público (figura 06), como sendo necessários para que o espaço 

público tenha uso efetivo. 

  

 

Figura 06- 12 critérios-chave da qualidade do espaço público. 

Fonte: GEHL et. al, 2006, p. 239. 

Gehl, Gemzoe et al. (2006), definiram três categorias de qualidade do espaço público, 

sendo elas: a Proteção, que zela pela segurança dos usuários, deixando-os livres de acidentes, 

livre de assaltos e experiências sensoriais desconfortáveis; o Conforto, oportunidade dos 

usuários de participação em diferentes atividades, podendo ser passivas ou ativas, e por fim; o 
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Prazer, gerados com materiais de qualidade, oportunidades de aproveitar o clima e boas 

sensações visuais. 

Reis & Lay (2006) determinaram três principais categorias para avaliação do espaço 

construído: “estética, uso e estrutura”. Os autores também definem os indicadores de cada 

categoria. 

Essas categorias, nomeadamente, estética, uso, estrutura, são consideradas como 

fundamentais para a qualificação do espaço construído, já que tanto uma edificação 

quanto o espaço aberto devem possuir uma estética satisfatória, um uso apropriado e 

uma conexão adequada com os demais espaços urbanos, para que possam responder 

as necessidades dos usuários, fazendo parte de suas imagens urbanas (REIS; LAYS, 

2006, p.29). 

Na categoria “estética” estão os indicadores do espaço urbano que estimulam os 

nossos sentidos, incluindo as sensações não visuais; na categoria “Uso” estão aqueles 

indicadores do espaço urbano que afetam o uso dos espaços públicos urbanos (atividades); na 

categoria “Estrutura” estão aqueles indicadores do espaço urbano que “[...] auxiliam na 

conexão visual e funcional entre as distintas edificações e espaços abertos” (REIS; LAY, 

2006, p. 31). 

Por meio da análise dos autores, pode-se observar que enquanto os critérios de Jan 

Gehl se focam nos espaços públicos e na sua concepção sobre a escala humana, Reis & Lay 

priorizam os aspectos físicos. Os critérios da PPS centram-se na importância de espaços 

atrativos tanto do ponto vista econômico quanto do social. 

Portanto, essa dissertação considerou Jane Jacobs (2007) e os trabalhos de Gehl, 

Gemzoe et. al. (2006), Reis & Lay (2006) e o PPS- Project for Public Space (2000) como 

embasamento teórico e seleção de categorias e indicadores para a avaliação do espaço público 

mediante a avaliação pós ocupação. 

 

2.3 A URBANIZAÇÃO, AS INUNDAÇÕES E O PAPEL DOS PARQUES URBANOS NA 

ATUALIDADE  

A aglomeração urbana é uma das manifestações mais expressivas da atividade 

humana, e, os impactos negativos causados ao meio ambiente desencadeados ao longo tempo 

são consequências de processos históricos e econômicos (MOTA, 1999).  A ocupação do uso 

do solo nas cidades vinculado ao adensamento urbano, cada vez mais significativo, evidencia 

a falta de qualquer critério de planejamento em relação ao uso dos recursos naturais e de bem-

estar da população (TABALIPA, 2002). 



33 

 

 

O desenvolvimento das cidades ocorreu, na maioria das vezes, ao longo dos rios, e 

com a crescente urbanização ocasionada pela industrialização, as cidades foram crescendo 

para onde houvesse espaço. Resultado da expansão urbana sem planejamento, pela ocupação 

de locais impróprios, impermeabilização do solo, entre outros, a infraestrutura não acompanha 

a ocupação e o crescimento populacional sobrecarregando os sistemas de drenagem e 

consequentemente intensificando a ocorrência de cheias (TUCCI et. al, 1995). 

No Brasil, a fim de nortear o crescimento e o desenvolvimento das cidades e regiões, o 

Planejamento Urbano e Ambiental passou a ser considerado primordial, e deu-se a partir da 

Constituição Federal de 1988, a qual através dos artigos 182 e 225 do capítulo de número 

dois, passa a delinear a política urbana brasileira. No art. 225 está posto que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo” (BRASIL, 1988). Somente mais de uma década depois, com o Estatuto da 

Cidade – Lei Federal n 10.257/2001, foram estabelecidos critérios e ações de planejamento 

para colocar em prática o que a constituição de 1988 estabelece de maneira generalizada para 

a política de desenvolvimento urbano brasileiro (GONÇALVES, 2017). 

Como um dos principais instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade, norteador da 

política urbana do país, o Plano Diretor tem como estratégia de gestão ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Essa estratégia visa 

evitar a deterioração das áreas urbanas, a poluição e degradação ambiental e a exposição da 

população a riscos e desastres. Portanto, através do Plano Diretor, cada município é 

responsável por elaborar instrumentos de controle como planejamento municipal, 

disciplinando o uso e ocupação do solo e o zoneamento ambiental. Esse plano deve abranger 

as áreas susceptíveis a ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos, abrangendo correlatos e estudos implantados 

(BRASIL, 2001).  

Houve, ainda, a criação do órgão Ministério das Cidades (M Cidades), que se deu 

através da Lei Federal nº 10.683/2003 e está diretamente subordinado à Presidência da 

República.  O MCidades, integrou o desenvolvimento urbano com a habitação, o saneamento 

e os transportes, sempre estabelecendo diretrizes gerais com caráter participativo, já que atua 

na capacitação de diversos atores no campo do planejamento urbano. Deste modo, com base 

nas diretrizes do MCidades e de seus órgãos, os estados e os municípios executam as 

diretrizes propostas e ações mais específicas.  
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No campo do planejamento urbano, a criação das leis foi fundamental para a 

consolidação da temática e para um significativo progresso no campo da legislação do país, 

permitindo, assim, um novo panorama para o planejamento urbano brasileiro. Isso aconteceu 

através da criação das várias leis federais e decretos em vários campos, especialmente em 

decorrência de recorrentes processos de deslizamentos, inundações e demais processos 

intimamente ligados às mazelas da urbanização que passaram a ser disciplinados por 

diretrizes de planejamento urbano (IPEA, 2016). 

No entanto, apesar do respaldo das diversas leis e diretrizes nas várias questões 

urbanas, o planejamento urbano no Brasil enfrenta obstáculos, sobretudo com a excessiva 

especulação quanto ao uso da terra urbana.  A ocupação urbana nas cidades brasileiras, 

durante todo o século XX, tem provocado impactos significativos na população e no meio 

ambiente, principalmente nos recursos hídricos.  Estes impactos prejudicam diretamente a 

população que sofre constantemente com inundações e má qualidade da água. Esses 

problemas são desencadeados, principalmente, pela forma como as cidades se desenvolvem: 

falta de planejamento e controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de 

drenagem inadequados, retirada da cobertura vegetal, sendo que a estrutura hídrica sempre 

orientou a escolha do local para ser implantada as cidades brasileiras (MACEDO, 2012).   

A maioria dos cursos d'água localizados no meio urbano vem sofrendo ao longo dos 

anos um processo de degradação, principalmente a partir da década de 1950. Os rios urbanos 

foram e continuam sendo constantemente alterados por obras hidráulicas de canalização e 

retificação e comprimidos pela ocupação irregular de suas margens. Nesse processo de 

urbanização, a importância e qualidade dos rios são geralmente deixados de lado, e somente 

percebidos quase sempre por alguns fatores negativos, como obstáculo para alguma ação, o 

mau cheiro relacionado à poluição e a constantes ameaças de inundações. O usual sistema de 

canalização dos cursos de água se mostrou não tão eficaz no controle de cheias urbanas, 

fazendo com que o poder público introduzisse no planejamento de drenagem urbana um novo 

sistema que previa o controle por meio de retenção do excesso de água nas bacias 

hidrográficas, retardando o escoamento da água para a jusante, evitando assim, o 

transbordamento dos rios (ARMELIN, 2011). 

Com isso, os reservatórios surgem com a função de controle das cheias, com um 

programa multidisciplinar, visto que para ser aceito pela população é necessário a implantação 

de áreas recreativas. Os reservatórios podem ser definidos como bacias de sedimentação, 

reservatório de retenção e reservatório de detenção. As bacias de sedimentação assumem 
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papel de armazenadoras de água das cheias, retém sólidos em suspensão ou absorvem 

poluentes. O reservatório de retenção geralmente faz parte de uma composição paisagística e 

tem como objetivo a decantação de partículas sólidas. E os reservatórios de detenção, os quais 

permanecem secos a maior parte do tempo, funcionam como amortecedores dos picos 

máximos de cheias, e funcionam geralmente como parque urbano (CANHOLI, 2005). Para 

Tucci et al (1995) os reservatórios e parques urbanos são grandes áreas de amortecimento de 

cheias, que aumentam a capacidade de drenagem do solo e retardam o escoamento superficial. 

Cidades pertencentes a países desenvolvidos, na década de 1990, implantaram planos 

e projetos considerados modelos ao tratamento de sistemas de drenagem, ou corredores 

fluviais, integrando o meio urbano às características da bacia. No Brasil, a cidade de Curitiba 

criou parques como política de saneamento para evitar problemas relacionados à enchentes, 

estando os reservatórios localizados nas áreas verdes públicas, para proteção e controle 

(HULSMEYER, 2014). 

A rede hídrica e seus corpos d'água e fundos de vale são importantes elementos que 

compõem o sistema de espaços livres de uma cidade. Um sistema que integre os 

corpos d'água, além da drenagem, deve ter como diretrizes básicas a regulação das 

águas pluviais e consequentemente a vazão das bacias contribuintes, reduzindo a 

velocidade do escoamento superficial através da conservação de áreas permeáveis e 

da aplicação de sistemas de retenção/armazenamento. As áreas a serem preservadas 

são as nascentes, os banhados, e as áreas de inundação natural dos cursos d'água 

(HULSMEYER,2014, p.186). 

A escolha para implantação dos parques em Curitiba teve como elementos definidores 

do local de implantação a existência de cursos de água, ora com o intuito de evitar enchentes, 

ora visando a preservação da qualidade da água ou simplesmente objetivando impedir a 

ocupação de áreas inundáveis (ANDRADE,2001).  

Com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), em 1995, 

engenheiros e o arquiteto Jaime Lerner chegaram à conclusão de que a implantação de 

parques urbanos sairia mais barato, além de resgatar o paisagismo, muito mais viável 

economicamente do que canalizar os rios em concreto armado, visto que geralmente tem 

elevados custos. Os primeiros parques de Curitiba, o Barigui, São Lourenço e Iguaçu, 

surgiram para solucionar problemas de enchentes que anualmente ocorriam na cidade, ou seja, 

foram obras de saneamento e de drenagem, sendo então, considerados laboratórios para a 

solução dos graves problemas das enchentes no munícipio. Funcionavam como reguladores 

de vazão e amortecedores de cheias. Ao redor desses lagos seriam implantados parques 

evitando que suas margens fossem ocupadas e preservando-os da poluição 

(ANDRADE,2001). 
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Para Amaral e Ribeiro (2009) a combinação entre as condicionantes naturais e 

antrópicas devem ser analisadas para levantar a probabilidade e a ocorrência de inundação, 

enchente e de alagamento. Entre os condicionantes naturais destacam-se a forma do relevo, 

características da rede de drenagem da bacia hidrográfica, intensidade e quantidade, 

distribuição e frequência das chuvas, características do solo e presença ou não da cobertura 

vegetal, permitindo assim entender a dinâmica do escoamento da água das bacias 

hidrográficas. Já em relação as condicionantes antrópicas, Amaral e Ribeiro (2009) citam o 

uso e ocupação irregular nas planícies e margens de cursos d'água e alterações nas 

características da bacia hidrográfica e dos cursos d'água, favorecendo as ocorrências de 

enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas com mais frequência e maiores 

consequências. 

Portanto, os parques vêm como uma solução à ação antrópica, restauradora ou 

preventiva, preservando o seu entorno, e visando funcionar como reguladores de vazão e 

amortecedores de cheias, minimizando as inundações e propiciando infiltração, mesmo onde 

as possibilidades de recuperação ambiental de suas bacias urbanizadas sejam limitadas. 

 

2.4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

A apropriação dos recursos naturais de forma menos impactante demanda estudos 

aprofundados, buscando entender os possíveis impactos provocados pela ação antrópica 

(QUEIRÓZ, 2007). A análise morfométrica é fundamental no diagnóstico da degradação 

ambiental, permitindo a leitura dos atributos do seu modelo superficial em termos 

quantitativos, sendo possível estabelecer medidas preventivas em bacias com susceptibilidade 

à enchentes, através do conhecimento das características físicas da bacia 

(CHRISTOFOLETTI, 1969). 

Robert E. Horton, na década de 1940, procurou estabelecer leis do desenvolvimento 

dos cursos d´água e respectivas bacias, utilizando uma abordagem quantitativa que serviu para 

uma nova concepção metodológica. Já na década seguinte, em 1950, foram definidos novos 

parâmetros e apresentados nos estudos de diversos autores, entre eles Strahler e Christofoletti 

(TONELLO et al., 2006). 

 O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características geomorfológicas e do tipo de cobertura vegetal (LIMA, 1986). Portanto, o 

processo do ciclo hidrológico é consequência das características físicas e bióticas de uma 
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bacia, além das ações antrópicas, influência dentre outros, a infiltração, e o escoamento 

superficial (TONELLO, 2005). 

Ao estudar as interações entre os processos, analisa-se índice de circularidade, 

coeficiente de compacidade, fator de forma, entre outros, com o objetivo de quantificar 

(ALVES; CASTRO, 2003). Segundo Antonelli e Thomaz (2007), os parâmetros podem 

mostrar indicadores físicos específicos para um determinado local, de forma a qualificarem as 

alterações ambientais, e também a vulnerabilidade ambiental. A análise desse parâmetro 

poderá propor, por exemplo, uma adequação da ocupação do solo em relação ao seu potencial 

e de suas limitações, tornando possível um manejo coerente e equilibrado com o meio 

ambiente (NARDINI; CAMPOS; FELIPE, 2013). 

No início do século XX a morfometria era baseada em técnicas de cálculo manuais 

aplicadas em cartas topográficas. Atualmente, os parâmetros morfométricos são quantificados 

por Sistemas de Informação Geográfica (SIG), por meio de técnicas de geoprocessamento 

(CHEREM, 2008). 

 
2.4.1 Definição de enchentes, inundações, alagamento, enxurradas e escoamento superficial 

 

De acordo com o Ministério das Cidades/IPT (2007) os conceitos de enchentes, 

inundações, alagamentos e enxurradas se diferem e são usualmente empregadas em áreas 

urbanas, para diferenciar o acúmulo de água da chuva na superfície.  

As enchentes são definidas como um processo natural eventualmente ocorrido numa 

bacia hidrográfica, ocorrendo a elevação temporária do nível d'água, contudo, mesmo com 

grande intensidade e alta capacidade de transporte, ela não extravasa a cota máxima do canal 

(TUCCI; BERTONI,2003). 

 A inundação ocorre quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha 

principal do rio, extravasando assim as águas do canal nas áreas marginais, atingindo as áreas 

ribeirinhas e causando danos quando ocupada sem planejamento.  A impermeabilização do 

solo nas áreas urbanas e a diminuição de áreas de infiltração agravam as inundações 

aumentando a velocidades da água. (TUCCI; BERTONI, 2003). 

Na figura 07 pode-se observar um perfil esquemático do processo de enchente e 

inundação: 
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Figura 07- Perfil esquemático do processo de enchente e inundação. 

Fonte: Ministério das cidades/IPT (2007). 

 

O alagamento é definido como acúmulo momentâneo de águas em uma dada área por 

problemas de drenagem. Sendo assim, são agravados pelo mau planejamento e manutenção 

do sistema de drenagem pluvial urbana, locais impermeabilizados, que dificultam a 

impermeabilização pluvial (BRASIL, 2007). 

Já as enxurradas são provocadas por chuvas intensas e concentradas, em regiões de 

relevo acidentado caracterizando-se por produzirem súbitas e violentas elevações dos caudais 

que escoam de forma rápida e intensa (Ministério das cidades/IPT, 2007). Portanto, as 

enxurradas são definidas como o escoamento superficial concentrado com alta energia de 

carreamento, não necessariamente associados a processos fluviais, apesar de serem comuns 

em vias sobre cursos d’água e que possuam características hidromorfológicas favoráveis 

(AMARAL; RIBEIRO, 2009). 

 O escoamento superficial faz parte do ciclo hidrológico e corresponde à parcela da 

água precipitada que permanece na superfície do terreno e nos cursos d’águas naturais. Isso 

ocorre quando a intensidade de precipitação supera a capacidade de infiltração no solo, 

também quando a retenção por parte da vegetação e depressões na superfície são saturadas. 

Isso é condicionado pelas características locais, como clima, relevo, tipo de solo, uso e 

ocupação do solo, geologia, tipo de cobertura vegetal, rede hidrográfica (rios) (PAZ, 2014). 

O escoamento superficial é conduzido pela ação da gravidade, em terrenos mais 

íngremes a tendência é ocorrer menor retenção da água em depressões do solo, com 
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escoamentos mais rápidos do que em terrenos mais planos, onde há maior propensão ao 

acúmulo de água, facilitando a infiltração (PAZ, 2014). 

Inundações e enchentes são processos naturais dos rios. Porém fatores antrópicos no 

espaço urbano como ocupação irregular do solo, impermeabilização do solo, remoção da 

cobertura vegetal, erosão do solo e também as características morfométricas, que podem ser 

alteradas pelo homem, elevam o escoamento superficial, acelerando o processo de inundação 

e enxurradas.  

 Em ambientes urbanos já consolidados, é necessária a implementação de diversas 

medidas, tendo em vista o controle do escoamento da água pluvial, antes de sua descarga nos 

corpos receptores (TUCCI, 2007). Portanto, a gestão das águas deve estar associada ao 

planejamento urbano, incluindo o planejamento das atividades, zoneamento, malha urbana e 

expansão, implementando medidas que visem o controle do escoamento da agua pluvial. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

3.1 Área de estudo – Os parques de Francisco Beltrão 

O município de Francisco Beltrão pertence a mesorregião Sudoeste do Paraná, 

localizado pelas coordenadas na latitude 26°04'52''S e longitude 53°03'18''W (INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2004). Situada a 

aproximadamente 508 km da capital, Curitiba, Francisco Beltrão, tem como principal ligação 

a rodovia federal BR-372, rodovia BR-277 e rodovia BR-280. A sua área urbana está inserida 

na bacia hidrográfica do Rio Marrecas, rio de mesmo nome que corta a área urbana da cidade. 

A figura 08 mostra a localização da cidade de Francisco Beltrão no estado do 

Para

 

Figura 08- Localização Município de Francisco Beltrão no Estado do Paraná. 

Fonte: Pezente, 2018. 
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Atualmente, o município conta com uma população estimada de 88.465 pessoas, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2017), abrangendo uma área 

territorial de 735,111 km², em que cerca de 85% da população reside na área urbana (IBGE, 

2017). 

Inicialmente chamado de “Vila Marrecas”, Francisco Beltrão começou a se formar na 

década de 1940, considerada até então sertão paranaense. O Sudoeste do Paraná e a cidade de 

Francisco Beltrão tiveram importantes momentos históricos, entre eles, o início da 

colonização, delimitando as terras rurais e lotes urbanos, a qual impulsionou o 

desenvolvimento e ocupação do município realizada pela Colônia Agrícola Nacional General 

Osório (CANGO), atraindo mão de obra do Rio Grande do Sul. Outro fato importante para a 

história do município e do sudoeste do Paraná foi a Revolta dos Posseiros de 1957, e, também 

os anos de 1962 a 1974 em que o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná 

(GETSOP) demarcou e titulou todas as propriedades rurais e urbanas do município de 

Francisco Beltrão e de todo o Sudoeste do Paraná (LEME, 2015). 

Segundo SILVIA (2010), Francisco Beltrão era dominada por mata virgem cerrada e 

composta especialmente por Pinheiros do Paraná (Araucária Angustifólia) e Floresta Semi 

decidual às margens dos rios. Essa sua imagem foi sendo transformada ao longo dos anos, 

principalmente a partir da década de 1940, pela agricultura intensiva e também pela expansão 

urbana.  Atualmente, o município ainda possui uma cobertura vegetal considerável, com áreas 

remanescentes da floresta de araucária e dos campos naturais, tendo ainda como principal 

atividade de uso do solo a agricultura intensivista. 

A cidade de Francisco Beltrão surgiu e se desenvolveu às margens do Rio Marrecas. 

Entre os anos de 1970 e 1980 o êxodo rural intensificava-se cada vez mais, proporcionando 

uma expansão para além do contorno do Rio Marrecas, definindo um traçado urbano sem 

planejamento, que ao longo do tempo se expandiu no sentido norte-sul do município. Essa 

expansão avançou sobre lugares impróprios para ocupação, e, na maioria das vezes, não 

respeitando os cursos naturais da paisagem. Consequentemente, o crescimento e ocupação de 

terrenos com reserva de matas, afetaram o clima local e os ciclos ecológicos naturais, que ao 

longo dos anos foram gerando problemas ambientais graves para a cidade, como as enchentes 

e os alagamentos. Em 1983 ocorreram as duas maiores enchentes, em 19 de maio e 07 de 

junho (GONÇALVES, 2017). 

Com o crescimento populacional cada vez mais expressivo, pensar em planejamento 

urbano, por meio de zoneamento foi primordial, visto que desde sua colonização o município 
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apresentava notórios problemas proporcionados pela ocupação desordenada, principalmente 

nas margens dos rios e córregos e de seus fundos de vale. Impermeabilização do solo e a 

ocupação de topos de morros e encostas da cidade foram fatores determinantes para 

maximizar os problemas de enchentes.   

A aplicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano instituiu o zoneamento 

urbano no município, em 15 zonas, o que se verificou com a leitura do artigo 9º, conforme 

quadro 01, com o objetivo de ordenar a ocupação do solo. 

Quadro 01- Zoneamento de Francisco Beltrão- PR. 
SIGLA DESCRIÇÃO 

ZC Zona Central 

ZCS Zona de Comércio e Serviços 

ZSI Zona de Serviços e Indústria 

ZI1 Zona Industrial 1 

ZI2 Zona Industrial 2 

ZCS2 Zona de Comercio e Serviços 2 

AS Setor Aeroviário 

ZUM 1 Zona de Uso Misto 1 

ZUM 2 Zona de Uso Misto 2 

ZPA Zona do Parque do Aeroporto 

ZPAV Zona de Proteção de Área Verde 

ZPP Zona de Preservação Permanente 

SPQ Setor de Parque 

ZRO Zona de Restrição à Ocupação 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social 

 

Fonte: FRANCISCO BELTRÃO, 2007 

 

O zoneamento Municipal distribui as zonas se adequando à organização espacial e são 

delimitadas pela topografia, vias, logradouros públicos e divisas de lotes, favorecendo novos 

projetos de loteamentos e impedindo a ocupação de locais de risco, de proteção ou 

conservação, entre outros. Quanto ao setor de Parque, que atendem a funções essenciais á 

população tanto ambiental quanto social, o município que já contava com três parques sendo 

eles: o Parque Florestal Irmão Cirilo (bairro Padre Úlrico), Parque Miniguaçu (bairro 

Miniguaçu), Parque Mãe Natureza (bairro Nova Petrópolis). Em 2002, deu origem a novos 

parques, através da legislação ambiental do município de Francisco Beltrão, foi decretada a 

Lei Municipal nº 2891/2002 de 13/05/2002 que: 

[...] definiu a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente de 

Francisco Beltrão. A execução e implementação da política municipal do meio 

ambiente fica a cargo do Conselho Municipal do Meio Ambiente com recursos do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente. Os princípios e estratégias previstos na 

legislação são compatíveis com a legislação estadual e federal sobre o assunto 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2002, p.444). 
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Com isso, a criação de zonas de parques com áreas verdes tem como objetivo ser “[...] 

vetor de desenvolvimento nas áreas de risco e vulneráveis, como ações voltadas para a 

preservação ambiental, para o lazer e esporte, de forma a proporcionar, de maneira equitativa, 

o acesso a melhor qualidade de vida” (OLIVEIRA et al., 2015, s/p).  Essas áreas 

desempenham múltiplos papéis:  

Com o propósito de assegurar a preservação dos parques Públicos (Decreto 

84.017/1979), art. 9°, tornou-se possível o zoneamento de acordo com suas próprias 

características. No entanto, com a instituição da Lei de Zoneamento, que a dispõe 

sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Perímetro Urbano do Município 

de Francisco Beltrão, proporcionou a administração municipal em elaborar de 

projetos voltados ao zoneamento de parques, despertando a conscientização e 

valorização ao meio ambiente, inserindo o lazer e a prática de esportes. 

Aproveitando esse aspecto para utilizar áreas próximas às áreas de risco ou por 

estarem em regiões periféricas da cidade, que apresentam desproporções 

socioeconômicas relevantes (Lei Nº 3384/2007) (OLIVEIRA et al., 2015, s/p). 

O zoneamento do Setor de Parques, em seu Art. 30, do Zoneamento de Francisco 

Beltrão, dispõe: 

- O Setor de Parque (SPQ), é integrado pelas áreas internas nas zonas de preservação 

permanente, corresponde às seguintes áreas- a) Área onde se localiza a pedreira; 

b) Área de vegetação nativa no bairro Antônio de Paiva Cantelmo; c) Faixa de 30 m 

em média, a partir da faixa de preservação permanente de fundo de vale ao longo de 

cada margem do rio Lonqueador (parte não canalizada); d) Faixa de 30 m em média, 

a partir da faixa de preservação permanente de fundo de vale ao longo de cada 

margem do rio Santa Rosa. (...) (OLIVEIRA et al., 2015, s/p). 

 

Deste modo, como medidas para amenizar os impactos causados pela ocupação 

desordenada e sem planejamento de áreas impróprias e de preservação, foram criados os 

parques: Parque Ambiental Jorge Backes (bairro Alvorada), Parque ambiental da Cidade 

Norte (bairro Jardim Virginia), Parque Boa Vista (bairro Industrial), Parque Lago das Torres 

(bairro Padre Úlrico), em regiões críticas da cidade, com objetivos específicos para cada local, 

voltados a questões ambientais e de recuperação de área. Atualmente, Francisco Beltrão 

possui sete parques urbanos, somando uma área de 659.402m². 

O quadro 02 reúne alguns dados sobre os parques, como nome, inauguração, 

localização, área e função ambiental. Essas informações iniciais ajudam na identificação dos 

parques existentes na cidade. 
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Quadro 02- Parques Urbanos de Francisco Beltrão. 

DADOS 

N
o
m

e 

O
ri

g
in

a
l 

In
a
u
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u

ra
çã

o
 

L
o
ca

li
za

çã
o

 

B
a
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Á
re

a
 d

o
 

P
a
rq

u
e 

(h
á
) 

F
u

n
çã

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Parque de 

Exposições 

Parque 

Miniguaçu 
1967 Miniguaçu 14 Evitar alagamento 

Horto Florestal 
Parque Florestal 

Irmão Cirilo 
1997 Padre Ulrico 25,37 

Área de Proteção 

Ambiental 

Parque Mãe 

Natureza 

Parque Mãe 

Natureza 

 

2000 

Nova 

Petrópolis 
2,27 

Recuperação área 

ambiental/ estudos  

Parque Ambiental 

Jorge Backes 

Parque Amb. 

Jorge Backes 
2003 Alvorada 13,5 Evitar alagamento 

Parque Ambiental 

da Cidade Norte 

Parque 

Ambiental da 

Cidade Norte 

2012 
Jardim 

Virginia 
5 

Recuperação de 

área ambiental 

Parque Boa Vista 
Parque Boa 

Vista 
2015 Industrial 2,3 Evitar alagamento 

Parque Lago das 

Torres 

Parque Lago 

das Torres 
2017 Padre Úlrico 3,5  

Recuperação área 

preservação 

nascente e córrego 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A figura 09 mostra a localização dos sete parques no município de Francisco Beltrão:                  

 

Figura 09- Localização dos Parques Urbanos do Município de Francisco Beltrão. 

Fonte: Pezente (2018), adaptado pela autora. 
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O Parque Miniguaçú ou Parque de Exposições Jayme Canet Junior, surgiu com a 

realização da 1ª FENAFE em 1967 e continua comportando grandes eventos no município. 

Possui grande diversidade de árvores e é cortado pelo Rio Urutago. É utilizado também para 

práticas esportivas e culturais, contemplando um museu que conta a história do município. O 

parque tem como função também ser bacia de contenção de águas em épocas de fortes 

chuvas, porém, na maioria das vezes não comporta o grande volume de água. 

Na década de 1960 foi criado o Horto Florestal pelo GETSOP, posteriormente 

transformado em Parque Irmão Cirilo, em 1997.  Está situado nas margens do Rio Marrecas e 

contempla um Horto Florestal, com trilha ecológica, onde é possível observar a diversidade de 

espécies vegetais.  O parque localiza-se no bairro Padre Úlrico, local de significativos 

problemas sociais e econômicos, não é muito frequentado e sofre constantemente 

depredações. A sua implantação trouxe contribuições positivas para a comunidade como: 

pavimentação, iluminação pública, transporte coletivo, coleta de lixo, posto de saúde e a 

construção de conjunto habitacionais nas proximidades, contribuindo para o desfavelamento 

de moradores da cidade (OLIVEIRA et al., 2015). 

 O Parque Mãe Natureza ou da Pedreira foi instalado entre os anos 2000 numa 

antiga pedreira de propriedade da Prefeitura. Foi organizado para ser um Centro Regional de 

Estudos Ambientais, possuindo administração, escola ambiental, lanchonetes, instalações 

sanitárias e é utilizado por estudantes. 

Os demais parques foram implantados depois da Lei Municipal nº 2891/2002, sendo 

eles: Parque ambiental Jorge Backes, Parque Ambiental Cidade Norte, Parque Boa Vista e 

Parque Padre Úlrico. Esses parques serão o objeto central de estudo dessa dissertação, 

contemplando a análise e descrição dos resultados. 

 

3.2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho se deu a partir do levantamento e atualização da 

condição atual do projeto dos parques urbanos de Francisco Beltrão – PR, analisando o 

cumprimento dos quesitos relacionados à função ambiental e à função social, adotando os 

métodos de análise morfométrica seguido pela avaliação pós-ocupação (APO).  

Para o mapeamento e atualização do projeto dos Parques Urbanos foi utilizado a base 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, imagens de satélite e 

conferência in loco. Para analisar a susceptibilidade a inundações e escoamento superficial da 
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bacia onde os parques estão localizados, foi utilizada a análise morfométrica com sistemas de 

informação geográfica. A fim de levantar informações referentes à estrutura física, foram 

utilizados multi métodos da avaliação pós-ocupação (APO). 

Como método de abordagem utilizou-se a concepção geossistêmico que envolve as 

questões ambientais na inter-relação entre sociedade e natureza. Já para a execução das etapas 

do presente trabalho, foi adotado o método hipotético-dedutivo de pesquisa, que segundo 

Lakatos e Marconi (1991) possui cinco etapas sequenciais constituídas. São etapas desse 

trabalho: 1) Colocação do problema- buscar a relação existente entre aspectos naturais da 

paisagem (parâmetros morfométricos), aspectos humanos de ocupação (localização e 

instalação de parques, além do mapeamento de uso e cobertura da terra) com o risco de 

inundações e alagamentos; 2) Construção do modelo teórico- foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca dos espaços livres de edificação, espaços livres públicos, a evolução dos 

parques urbanos, e diretrizes de bons espaços públicos, seguindo da urbanização com 

legislações relacionadas ao planejamento urbano, as inundações e o papel dos parques 

urbanos na atualidade, o mapeamento morfométrico de bacias de drenagem, de sistemas de 

informação geográfica, para definição de conceitos e metodologias para obtenção dos 

resultados esperados; 3) Dedução de consequências particulares- procura por suportes 

racionais e empíricos; 4) Teste de hipóteses- criação de esboços com a interpretação dos 

dados; e 5) Adição de conclusões à teoria- comprovação dos resultados, reajuste do modelo e 

sugestões para estudos posteriores que serão apresentados no decorrer do trabalho.  

 Ainda dentro da construção do modelo teórico, buscou-se conceitos expressivos e 

seleção de categorias e indicadores para análise de parques urbanos em áreas urbanas como 

Jane Jacobs (2007), Gehl, Gemzoe et al. (2006), Reis e Lay (2006) e o PPS- Project for Public 

Space (2000).  Foram vistos, inclusive, estudos que relacionam os parâmetros morfométricos 

de bacias de drenagem com riscos de desastres naturais, como de Vilella e Matos (1975), 

Christofoletti (1969), Strahler (1952), Horton (1945), Freitas (1952), Beltrame (1994), Silva 

et al. (2002) Tonello, (2005) Cardoso et al. (2006). Para os SIG, o geoprocessamento e as 

técnicas de processamento digital de imagens oriundas dos estudos do Sensoriamento Remoto 

verificaram-se em Camara et al. (1997), Fitz (2008), Novo (2010), Jensen (2009), Moreira 

(2005). 

Dessa maneira, iniciou-se a construção do modelo para obtenção dos resultados para 

os testes de hipóteses com a criação de um Banco de Dados Geográfico no aplicativo 

SPRING (Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas), concebido e 
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distribuído gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para 

definição do Banco de Dados Geográfico foi necessário criar o Projeto delimitando a área de 

estudo através de um retângulo envolvente abrangendo as áreas pertencentes as bacias de 

drenagem dos parques municipais de Francisco Beltrão. Para tanto, foram definidas as 

coordenadas (258.971 m; 313.211 m E e 7.095.837 m; 7.133.722 m N) do fuso 22 na projeção 

UTM (Universal Transversa de Mercator), Datum de referência horizontal SIRGAS2000. 

Após definido o Projeto foi importada a carta topográfica de Francisco Beltrão (SG-22-Y-A-

II-2-NE) disponibilizada gratuitamente no formato raster pelo Banco de Dados Geográfico do 

Exército Brasileiro (GBDEx). 

Com o registro (georreferenciamento) da carta topográfica, através das curvas de nível 

representadas, foi possível localizar e delimitar espacialmente as bacias de drenagem das 

quais os parques de Francisco Beltrão fazem parte. A partir da carta foi possível, ainda, 

digitalizar a rede de drenagem das bacias de drenagem selecionadas. Após digitalizadas as 

referidas informações, foi possível quantificar dados como a área, o perímetro, o comprimento 

dos rios e as distâncias entre a foz e o divisor de águas mais distante. 

Para obter as informações altimétricas relacionadas ao relevo como perfil topográfico, 

modelo 3D e gradiente de declividade das bacias hidrográficas foram importados para o 

projeto dados da missão WORLDDEM, que apresentam um MDE (Modelo Digital de 

Elevação) com recobrimento completo de polo a polo. O WorldDEM, foi reamostrado a partir 

de dados STRIP MAP de 3m de resolução coletados pelas missões TerraSAR-X e TANDEM-

X coordenadas pela Airbus, e fornece uma camada altimetria com 12m de resolução espacial. 

Os dados foram coletados de abril de 2011 a março de 2014. O modelo do WORDDEM 

utilizado para a presente pesquisa é do tipo DTM (Modelo Digital de Terreno), em que são 

retiradas da superfície influências de leitura produzidas pela vegetação e pelas edificações, 

sendo fornecida pelo Grupo de Pesquisa em Geotecnologias da Unioeste (GEOTEC), e 

adquirido com recurso da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) juntamente com 

o CEPED (Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Paraná). 

Com as informações base e altimétricas das bacias de drenagem passou-se a elaborar 

os mapas de uso e cobertura da terra. Para isso, foram georrefereciadas imagens 

disponibilizadas pelo aplicativo Google Earth. As referidas imagens são datadas de 31 de 

outubro de 2017 (consideradas de altíssima resolução espacial com 0,5 m oriundas do satélite 

Pléiades 1ª, desenvolvido pela agência espacial francesa, CNES). Após o registro, 

apresentaram um erro acumulado de 7 píxels em relação aos pontos de controle. Depois de 
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importar as imagens foi possível através da digitalização manual classificar os locais 

urbanizados (consideradas áreas impermeáveis) dos locais não urbanizados (áreas 

permeáveis). 

A avaliação pós-ocupação, por meio de uma abordagem metodológica multi métodos, 

buscou a verificação de dados utilizando diversas fontes e diferentes combinações de técnicas 

e coletas de dados, conferindo maior credibilidade a pesquisa. Essa dissertação fez uso de 

instrumentos metodológicos de cunho tanto quantitativos quanto qualitativos em função das 

análises do ponto de vista técnico.  

A partir dos conceitos teóricos expressivos como Jane Jacobs (2007) Gehl, Gemzoe et 

al. (2006), Reis e Lay (2006) e o PPS- Project for Public Space (2000) foi construído um 

modelo com categorias e indicadores para a avaliação dos parques em áreas urbanas, que deu 

origem a um roteiro de avaliação físico ambiental e entrevista ao usuário.   

 

3.3 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DAS BACIAS DOS PARQUES URBANOS 

 

A análise morfométrica das bacias de drenagem é obtida a partir das características 

geométricas, de relevo e das características da rede de drenagem. Na caracterização 

geométrica obtém-se diferentes características físicas como: área das bacias (A), perímetros 

(P), o coeficiente de compacidade (Kc), o fator de forma (F), o índice de circularidade (IC), a 

densidade hidrográfica (Dh), ordem dos cursos d'água, comprimento do eixo da bacia, 

declividade, altitude e densidade de drenagem.  

A área da bacia (A) é toda área drenada pelo sistema pluvial dentro dos seus divisores 

topográficos, projetada em plano horizontal, sendo elemento básico para o cálculo de diversos 

índices morfométricos. (VILLELA; MATOS, 1975). O perímetro total da bacia (P) é dado 

pelo comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas (TONELLO, 2005).  

Para a hierarquização da rede de drenagem, foi desenvolvida a metodologia proposta 

por Horton (1945) e modificada por Strahler (1957). Designando o parâmetro da ordem dos 

canais, classificando o grau de ramificações e/ou bifurcações presentes em uma bacia.   

Desse modo, todos os efluentes que não se ramificam se classificam como sendo de 

primeira ordem. Os canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de dois 

canais de primeira ordem, podendo ter afluentes também de primeira ordem, e assim por 

diante. 
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Os demais parâmetros utilizados no presente trabalho para avaliar a susceptibilidade à 

inundação dessas bacias estão apresentados a seguir, com uma descrição detalhada e contendo 

as equações utilizadas e suas definições. 

 

3.3.1 Coeficiente de Compacidade (Kc) 

O coeficiente de compacidade (Kc) correlaciona o perímetro da bacia (P) e a 

circunferência de um círculo de área igual à da bacia (A). Quanto mais irregular for a bacia, 

maior será o coeficiente de compacidade e menos sujeita a enchentes, sendo- Kc = 1 – 1,25 

(redondas para ovaladas); 1,25 – 1,50 (ovaladas); 1,50 – 1,70. Então, a susceptibilidade a 

enchentes será maior quanto mais próximo for da unidade (VILLELA; MATTOS, 1975). O 

Kc foi determinado baseado na seguinte equação- 

 

3.3.2 Fator de Forma (F) 

 O fator de forma (F) relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, onde o (L) é o 

comprimento do percurso mais longo, desde a cabeceira da bacia até a desembocadura e (A) é 

a área de drenagem. Segundo Villela e Mattos (1975), uma bacia com um fator de forma 

baixo é menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, porém com fator de forma 

maior. O fator de forma (F) foi determinado utilizando-se a seguinte equação- 

 

3.3.3 Índice de Circularidade (IC) 

O índice de circularidade (IC) relaciona a área da bacia (A) com a área de um círculo 

de perímetro (P) igual ao da área da bacia. Esse valor tende para unidade à medida que a bacia 

se aproxima da forma circular e diminui conforme a mesma se torna mais alongada 

(CARDOSO et al., 2006). Para isso, utilizou-se a seguinte equação: 
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3.3.4 Densidade Hidrográfica (Dh) 

A densidade hidrográfica (Dh) relaciona o número de rios ou canais (N) com a área da 

bacia (A). Para determinar a densidade hidrográfica foi utilizada a seguinte equação:  

 

Christofoletti (1969) sugere a utilização de N como o número de canais de primeira 

ordem, conforme classificação de Strahler (1952) no quadro 03, conduzindo a resultados mais 

realistas sobre o comportamento hidrológico da bacia.  

 

Quadro 03- Classificação da densidade hidrográfica (Dh) de bacias. 
DH 

(*N1/KM²) 

DENOMINAÇÃO 

< 3 Baixa 

3 - 7 Média 

7 -15 Alta 

> 15 Muito alta 

*N1 = Comprimento dos rios de primeira ordem conforme Strahler (1952). 

Fonte: Lollo (1995). 

3.3.5 Declividade 

Para a caracterização do relevo das bacias, que tem grande influência sobre os fatores 

meteorológicos e hidrológicos, foram avaliados os parâmetros da declividade, que representa 

o relevo médio de uma bacia (VILLELA; MATTOS, 1975).  A dimensão da enchente, 

infiltração de água e o escoamento superficial vai depender do tipo de solo, da forma de 

ocupação, mais impermeabilizada ou com cobertura vegetal e declividade média da bacia 

(ROCHA; SILVA, 2001).  

Nesta análise, utilizou-se a classificação estabelecida por Lepsch et. al. (1991), que 

propõem sete classificações segundo a capacidade de uso da cobertura da terra, a forma do 

relevo e a velocidade do escoamento superficial, porém adaptada por Gross, Santos e Pereira 

Filho (2016) conforme quadro 04. Gross, Santos e Pereira Filho também consideraram nesta 

classificação o artigo 20 do Código Florestal, Lei n° 12.651 de 2012 (BRASIL, 2012) que 

designa encostas (áreas) com declividades superiores a 45 graus ou 100% como Áreas de 

Preservação Permanente (APP). A maneira que a classificação de Lepsch et. al (1991) foi 

adaptada nas duas faixas de declividade de maiores valores (45% a 70% adaptada para 45% a 
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100% e maiores de 70% adaptada para maiores de 100%), mantendo as formas de relevo e 

classificação referentes ao escoamento superficial foram mantidas conforme Lepsch. 

Quadro 04- Classificação das declividades do terreno segundo Lepsch et.al, (1991). 
CLASSES  

DE DECLIVIDADE (%) 

FORMA DO RELEVO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

0 a 2 Plano (terraços) Muito lento ou lento 

2 a 5 Suave ondulado (colinas) Lento ou médio 

5 a 10 Ondulado (Morros e morrotes) Médio ou rápido 
10 a 15 Muito inclinado (morros e morrotes) Rápido 

15 a 45 Fortemente ondulado (morros e serras) Muito rápido 

45 a 100 Montanhoso (montanhas e serras) Muito rápido 

Mais de 100 Escarpado (serras e escarpas) Muito rápido 

Fonte: Adaptado de Lepsch et. al (1991). 

 

3.3.6 Densidade de Drenagem (Dd) 

A densidade de drenagem (Dd) é a relação entre o comprimento total de canais (L) e a 

área da bacia (A) e para seu cálculo devem-se considerar todos os rios, tanto os perenes como 

os temporários (Horton, 1945). Segundo Christofoletti (1969), valores elevados de Dd 

indicam áreas com pouca infiltração e melhor estruturação dos canais. A densidade de 

drenagem (Dd) foi obtida por meio da Equação: 

 

Beltrame (1994) sugeriu uma classificação em faixas para a densidade de drenagem 

(quadro 05). 

Quadro 05- Classificação da densidade de drenagem (Dd) de uma bacia. 
DD 

(KM/KM²) 
DENOMINAÇÃO 

< 0,50 Baixa 

0,50 – 2,00 Mediana 

2,01 – 3,50 Alta 

> 3,50 Muito alta 

Fonte: Beltrame (1994). 

3.4 AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO (APO) 

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é um conjunto de métodos e técnicas para 

avaliação de desempenho de ambientes construídos. Por meio dessa avaliação "multi 

métodos” é possível encontrar aspectos positivos e negativos nos ambientes construídos, 
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através de diagnósticos que irão basear as recomendações e as intervenções para os locais 

avaliados como também para futuros projetos, definindo assim consequentemente critérios de 

qualidade no processo de projeto (VILLA et. al, 2015). 

[...] a avaliação pós-ocupação é um processo interativo, sistematizado e rigoroso de 

avaliação de desempenho do ambiente construído, passado algum tempo de sua 

construção e ocupação. Focalizam os ocupantes e suas necessidades para avaliar a 

influência e as consequências das decisões projetuais no desempenho do ambiente 

[...] (RHEINGANTZ et. al, 2009). 

Convencionou-se chamar a APO de múltiplos métodos porque pesquisas 

fundamentadas em um só tipo de informação, coletada através de uma só técnica, costumam 

ser vistas como suspeitas ou mesmo apresentar resultados duvidosos. A mistura de vários 

métodos na APO, qualitativos e quantitativos, se baseia na possibilidade da coleta de 

diferentes tipos de dados, permitindo, principalmente, compensar os possíveis 

desvios/tendências dos resultados (VILLA et. al, 2015). 

Na Europa e Estados Unidos, com o Pós II Guerra a APO vem sendo aplicada, desde o 

"[...] período em que foi verificada a necessidade dos ambientes concebidos e construídos, 

além de atenderem ao arcabouço normativo e legislativo vigente, satisfazerem às expectativas 

dos usuários com vistas ao alcance da habitabilidade, do conforto e do bem-estar” 

(ORNSTEIN, 1996).   

No Brasil, a APO, aplicada a valoração da relação "especialista x usuários" teve início 

na década de 1970, iniciados nos cursos de Arquitetura e de Engenharia, passando a 

considerar, além de critérios de desempenho físico, o (re) conhecimento dos aspectos 

culturais, as expectativas e o nível de satisfação dos usuários, analisando o comportamento 

dos usuários nos espaços analisados (VILLA; ORNSTEIN, 2013). Primeiramente a APO era 

aplicada apenas em empreendimentos habitacionais, mais tarde também em ambientes 

externos como praças e parques. 

Na construção desse trabalho, além do estudo dos grupos de pesquisa  na área de 

ambiente - pessoa,  outras referências, que utilizaram a aplicação dessas teorias, também 

foram  importantes e contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho, como:  a tese “O 

papel dos parques urbanos no sistema de espaços livres de Porto Alegre/ RS- uso, forma e 

apropriação” (MIRANDA, 2014); e dissertações:  " Usos e desusos de parques urbanos 

contemporâneos-  estudo de caso parque da cidade – Serra/ ES” (PAULA, 2017) e “Uma 

proposta de lista de verificação para avaliação de praças" (MACIEL, 2016). 
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3.4.1 Técnicas e Procedimentos de Pesquisa 

Para a aplicação da APO proposta serão adotadas abordagens que são descritas por 

Ornstein e Roméro (1992) como avaliação técnico-funcional e avaliação comportamental.  A 

avaliação técnico-funcional trata-se da avaliação do desempenho funcional dos espaços 

resultantes, do ponto de vista técnico, analisados a partir de procedimentos estatísticos 

compatíveis e do ponto de vista do usuário no tratamento do comportamento humano (VILLA 

et al, 2015). 

Para a avalição técnico-funcional e comportamental foram adotadas as seguintes 

etapas: 

 Avaliação física do ponto de vista técnico;  

 Entrevista estruturada com usuários dos parques; 

 Entrevistas semiestruturada com pessoas chaves. 

A avaliação física do ponto de vista técnico (APÊNDICE C), ou levantamento de 

dados, busca fazer um levantamento dos dados iniciais do local, pelo pesquisador, avaliando 

atributos como aspectos projetuais, infraestrutura, informações gráficas sobre o projeto, etc.  

Para essa etapa foi utilizada a metodologia de análise de percepção ambiental desenvolvida 

por Prinz (1980), identificando por meio de planilhas os atributos funcionais pertinentes ao 

desenho paisagístico, avaliando como- percepção positiva e favorável (+); percepção neutra 

(0); percepção negativa e não favorável (-); ou inexistente (x).  

A entrevista estruturada com usuários dos parques (APÊNDICE D) teve como 

objetivo identificar o perfil do entrevistado e nível de satisfação dos usuários com os parques 

urbanos e sua estrutura, com os mesmos atributos analisados do ponto de vista técnico. Na 

entrevista semiestrutura com pessoas chaves, foi entrevistado o arquiteto e responsável pela 

idealização dos parques com perguntas sobre aspectos históricos, gerenciais e de 

planejamento. 

Em função do grande volume de dados e de informações decorrentes da APO, os 

resultados foram organizados em gráficos, de cada parque individualmente, com o objetivo de 

reunir e apresentar as principais descobertas das APOs. 
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3.4.2 Definição da amostragem da entrevista estrutura com o usuário  

Para calcular o tamanho de amostras para populações finitas, utiliza-se uma técnica em 

que consiste, primeiramente, em determinar o número inicial de um grupo alvo, para servir de 

base estatística do cálculo do tamanho da amostra (VILLA et. al, 2015). 

As entrevistas foram realizadas aos usuários dos Parques por amostragem aleatória 

simples, considerando gênero feminino e masculino, de acordo com a população de Francisco 

Beltrão, Paraná. A faixa etária considerada foi de 15 a 80 anos de idade ou mais, de acordo 

com a classificação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

totalizando a população total de 61.416 pessoas, sendo 29.981 homens e 31.435 mulheres. Foi 

desconsiderado as faixas etárias de 0 a 14 anos em virtude da amplitude do tema para esse 

público.  

Para determinação do número necessário de usuários a serem entrevistados para 

compor a amostra representativa, utilizou-se a seguinte fórmula: 

              

Onde: 

N = universo da pesquisa;  n = amostra para aplicação; ∂ = nível de confiança 

escolhido; e = erro máximo permitido; p.q = porcentagem pelo qual o fenômeno ocorre; 

Foi utilizado margem de erro 5%, adequado para pesquisas sociais nível de confiança 

de 95%, totalizando um tamanho de amostra de 382 entrevistados. As entrevistas foram 

aplicadas no mês de outubro e novembro com os usuários dos parques e foram realizadas 

durante os dias de semana e final de semana, em diversos horários. 

3.4.3 Construção do painel de critérios de qualidade do espaço público 

Essa dissertação buscou levantar critérios de projeto que atendam ao programa de 

necessidades básicas dos parques e que contemplem as necessidades dos usuários. Portanto, 

os estudos apresentados nos capítulos anteriores serviram de base para o desenvolvimento da 

estrutura para elaboração do roteiro da avaliação física-ambiental. 

  Foram utilizados para a construção desse roteiro de avaliação do espaço público, 

Janes Jacobs (2007), Gehl; Gemzoe et al (2006), Reis e Lay (2006) e o PPS- Project for 

Public Space (2000), como embasamento teórico. Com esses autores pode-se entender que a 

qualidade do espaço público está atrelada a múltiplas caraterísticas como: espaços com 
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flexibilidade e diversidade de usos; que sejam atrativos e confortáveis para execução das 

atividades; que os usuários se sintam seguros; e que os espaços tenham integração com o 

entorno e acessibilidade a todos os espaços, entre outros aspectos, conforme mostra o quadro 

06. 

Quadro 06- Critérios de Qualidade de Espaço Público. 
CATEGORIA INDICADORES              DESCRIÇÃO 

AGRADABILIDADE 

Sensações visuais e não visuais 

Aproveitar aspectos positivos do clima, 

sol/sombra, calor/frescor. Segurança, 

afetividade, pessoas. 

Conforto 

Caminhar- boas superfícies; Permanecer em pé- 

espaços atraentes.  Sentar; Espaços para sentar 

(qualidade, manutenção); Observar- vistas 

obstruídas e interessantes; Ouvir e conversar- 

(qualidade, quantidade, nível de ruído). 

USO 

Atividades e sociabilidade 
Atividades- ativas e passivas (planejadas e não 

planejadas); Sociabilidade- como o local 

contribui para isso, entrevista com as pessoas. 

Flexibilidade de usos Adaptações de usos, possíveis alterações futuras. 

Variedade de usos 
Diferentes finalidades- atividades físicas, 

culturais. 

Permeabilidade  Integração ao entorno. 

Legibilidade (conexão visual) Fácil compreensão do espaço. (Lynch) 

Acessibilidade 
Acessibilidade funcional, possibilidade plena de 

integração, diferentes usuários. 

Privacidade  Separação público/privado. Privacidade do uso. 

Funcionalidade do ambiente Usos adequados para atividades propostas 

PROTEÇÃO 

Contra tráfego e acidentes 
Proteção aos pedestres, sinalização, 

delimitações, separação das vias. 

Contra crime e violência 
Ambientes cheios de pessoas e heterogêneo, boa 

iluminação, vigilantes. 

Contra experiências sensoriais 

desagradáveis 

Poluição (sonora e atmosférica), grau de 

limpeza. 

ESTRUTURA FÍSICA 

Iluminação 
Presença de postes, distâncias, altura, 

iluminância, manutenção. 

Arborização Preservação, sombreamento. 

Mobiliário Urbano Equipamentos. 

Paisagismo Sentido estético. 

Conservação e manutenção Bom estado da estrutura física 

Arte urbana Grafite, escultura 

Pavimentação Tipo, adequação 

Fonte: Adaptado pela autora, 2018. 
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A seleção dos critérios acima permite uma avaliação mais detalhada dos aspectos 

principais que caracterizam um “bom espaço público”. Conforme frisado pelo embasamento 

teórico, é essencial a integração e ligação entre essas quatro categorias- agradabilidade, uso, 

proteção e estrutura física. 

A categoria de agradabilidade está associada a sensações visuais e não visuais no que 

diz respeito às condições climáticas favoráveis, proporcionando, por exemplo, sombra ou sol 

de acordo com a necessidade climática. Além do conforto do uso desses espaços, propiciando 

o caminhar e o correr através da pavimentação adequada e também a possibilidade de sentar 

com mobiliário confortável para conversar ou permanecer em pé.   

A categoria de uso diz respeito às atividades que proporcionem sociabilidade, espaços 

que tenham flexibilidade e variedade nos usos.  Ainda nessa categoria está presente a 

integração dos parques em relação à vizinhança e a cidade como um todo, criando 

continuidade desse espaço público na malha urbana.  Também está relacionado a fácil 

compreensão do espaço e sua função, inclusive de acessibilidade.  

A categoria proteção deve estar relacionada com o espaço físico e com os possíveis 

cometimentos de crimes. A primeira, proporciona segurança ao pedestre com delimitação das 

vias em relação aos veículos, proteção quanto a experiências sensoriais desagradáveis 

relacionados à limpeza, poluição sonora e atmosférica. Quanto á proteção contra crimes, em 

que num mesmo ambiente há vários tipos de usuários, com uma frequência temporal elevada, 

é essencial a projeção de locais que não exponham o usuário à vulnerabilidade do crime, 

caminhos com vegetação muito densa e sem visibilidade, por exemplo, sendo necessário boa 

iluminação e vigilância constante. 

Por fim, a categoria estrutura física, de forma qualitativa e quantitativa, busca avaliar a 

adequabilidade da iluminação, arborização, mobiliários urbanos, paisagismo, do ponto de 

vista estético, conservação e manutenção do parque, se a pavimentação é adequada ao uso e se 

há conservação e manutenção do parque como um todo. 
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4  RESULTADOS  

Em 2002, através da Lei Municipal nº 2891/2002, de 13/05/2002, foi definida a 

política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente de Francisco Beltrão, 

surgindo, assim, o Parque Ambiental Jorge Backes, Parque Ambiental da Cidade Norte, 

Parque Boa Vista e Parque Lago das Torres. Esses Parques foram implantados com a função 

de proteção ambiental, retenção, proteção de nascentes e córregos, recuperação da área, 

disciplinar o processo de ocupação, e ainda, com a função social de propiciar um local de 

lazer e recreação. 

Nesse capitulo serão apresentados e analisados os resultados da função social, que 

consta a avaliação das condições de uso e percepção do usuário por meio da APO e da função 

ambiental por meio da análise morfométrica das bacias de drenagem onde os parques estão 

localizados de cada Parque Urbano individualmente.  

 

4.1 Parque Ambiental Jorge Backes 

Localizado no bairro Alvorada, o Parque Ambiental Jorge Backes (figura 10), 

conhecido como Lago ou Parque Alvorada, foi implantado no ano de 2003 e possui uma área 

e 135 mil m², na cidade de Francisco Beltrão. 

 

Figura 10- Vista aérea Parque Ambiental Jorge Backes e entorno. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 
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O Parque Ambiental Jorge Backes (figura 11) é delimitado por vias, pelo Rio 

Marrecas e Avenida Duque de Caxias, que faz ligação com a PR 483, limitando-se com os 

bairros Marrecas e São Miguel.  Os acessos ao Parque são realizados pela Rua Florianópolis, 

que corta o parque e é o principal acesso, permitindo a entrada de pedestres, ciclistas e 

também de veículos para o estacionamento no parque, e pelas ruas do próprio Parque, 

Marginal Duque de Caxias, Rua Vitorino e Travessa Donatti, onde é possível estacionar os 

veículos na via, e, por fim, pela Rua Porto Alegre que fica em um nível superior ao Parque, 

porém possibilita a entrada de pedestres e ciclistas. 

 

Figura 11- Vias e acessos do Parque Ambiental Jorge Backes e entorno. 

Fonte: Imagem do Google Earth adaptado pela autora. 
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 Os usos do solo do entorno do Parque são diversificados, com residências 

unifamiliares e multifamiliares, empresas de prestação de serviços e comerciais, além de lojas 

e hotel.    

  Segundo o arquiteto da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Dalcy 

Salvati, o Parque está em uma área que foi desapropriada e teve como objetivo principal a não 

ocupação por edificações, tendo como propósito a drenagem urbana, pois toda extensão do 

parque foi prevista para ser alagada em dias de precipitação muito elevada, onde as águas do 

Rio Marrecas saem de sua calha, funcionando como um reservatório de detenção, 

amortecendo os picos máximos de cheias, conforme é possível observar na figura 12. 

 

Figura 12- Inundação do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Francisco Beltrão, 2017. 

Além da função ambiental de atenuar possíveis enchentes em outras regiões do 

município, o Parque tem a função social de proporcionar o uso contemplativo, recreativo e 

esportivo, utilizado por diversas faixas etárias e com diversos usos, característico dos parques 

contemporâneos. Neste trabalho, a função social será analisada através da avaliação pós 

ocupação e a função ambiental por meio da análise morfométrica.  

 

4.1.1 Avaliação Pós Ocupação (APO) 

 O Parque Ambiental Jorge Backes (mapa 01), possibilita socialização 

diversificada, sendo composto por um programa de necessidades mais extenso quando 

comparado aos demais parques da cidade: playground, academia de idosos, meia quadra de 



60 

 

 

basquete, estacionamento, aparelhos de academia, escola de artes marciais, equipamento de 

suporte para quadra de areia, além de ser o maior parque em extensão.  

  

Mapa 01- Mapa do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Para a avaliação física do parque do ponto de vista técnico, foram analisados 

subatributos de 14 atributos, sendo eles: estrutura, acessibilidade, iluminação, arborização, 

mobiliário, pavimentação, jardinagem, arte urbana, abrigo, privacidade, proteção, 

legibilidade, permeabilidade e flexibilidade de usos; em ordem do melhor avaliado ao pior 

avaliado, conforme gráfico 01. Foi utilizada a metodologia de análise de percepção ambiental 

desenvolvida por Prinz (1980), identificando por meio de planilhas os atributos funcionais 

pertinentes ao desenho paisagístico, avaliando como: percepção positiva e favorável (+); 

percepção neutra (0); percepção negativa e não favorável (-); ou inexistente (x). Para a 

tabulação e possibilidade de quantificar e gerar gráficos foram empregados valores aos itens 

analisados como: percepção positiva e favorável (10); percepção neutra (0); percepção 

negativa e não favorável (-1); ou inexistente (0) 
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Gráfico 01- Avaliação do Parque Ambiental Jorge Backes pelo ponto de vista técnico. 

Fonte: Autora, 2018. 

Para a avaliação da percepção dos usuários foram aplicadas entrevistas utilizando-se 

dos atributos mencionados acima com a finalidade de identificar o nível de satisfação. Os 

dados foram tabulados em ordem do melhor avaliado ao pior avaliado, conforme gráfico 02. 

 

Gráfico 02- Avaliação do Parque Ambiental Jorge Backes pelo ponto de vista do usuário. 

Fonte: Autora, 2018. 

Como nos demais parques, por meio de entrevistas, também foi possível identificar o 

perfil do usuário e como se relacionam com os parques e as atividades propostas, além das 

expectativas e sugestões de melhorias, conforme quadro 07: 

Quadro 07- Identificação dos respondentes do Parque Ambiental Jorge Backes. 
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

IDADE 

15 – 25 (25,73%) 26 – 35 (34,55%) 36 – 45 (12,5%) 46 – 55 (16,18%) 56 – 65 (4,42%) 66 – 80 (6,62%) 

SEXO 

Feminino (59,56%) masculino (40,44%) 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental incompleto (11,03%) Ensino Fundamental completo (8,08%) Ensino médio incompleto 

(6,62%) Ensino médio completo (31,62%) Ensino superior incompleto (18,38%) Ensino superior completo 

(15,45%) Pós-graduação (8,82%) 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (39,7%) União Estável (7,35%) Casado (49,27%) Divorciado (3,68%) 

RENDA 

Até um salário mínimo - R$ 937,00 (18,38%) De 01 a 02 salários mínimos - R$ 937,00 até R$ 1874,00 (29,41%) 
De 02 a 03 salários mínimos - R$1874,00 até R$ 2811,00 (25%) De 03 a 05 salários mínimos - R$ 2811,00 até R$ 

4685,00 (13,24%) Mais de 05 salários mínimos - Mais de R$ 4685,00 (13,97%) 

Fonte: Autora, 2018. 
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A maioria dos usuários dos parques entrevistados possui de 26 a 35 anos, e 59,56% 

são mulheres. Quanto a escolaridade, 31,62% tem ensino médio completo, e 49,27% são 

casados. Cerca de 29,41% possui uma renda de 01 a 02 salários mínimos – R$ 937,00 até R$ 

1874,00. Portando, o Parque Jorge Backes é mais frequentado por mulheres, casadas, com 

ensino médio completo e com uma renda média/baixa. 

Os resultados da avaliação do ponto de vista técnico e da percepção dos usuários dos 

parques serão descritos abaixo, delineando cada atributo e subatributo separadamente. 

 Com relação ao atributo iluminação, os subatributos analisados foram- quantidade, 

manutenção, presença de superpostes (figura 13) e postes pedonais (figura 14), 

localização/distância e eficiência dos postes, obtendo todos os itens favoráveis, 

proporcionando uma iluminação noturna adequada, nas pistas de caminhada, na quadra de 

areia e na iluminação geral do parque. Entretanto, através da percepção dos usuários, a 

iluminação não foi muito bem avaliada, pois alguns entrevistados dizem que se sentem 

inseguros em usar o parque à noite devido à pouca iluminação.  

    

 

 Quanto ao atributo arborização, os subatributos analisados foram: quantidade, 

manutenção, sombreamento, porte, segurança, abrigo e condições, os quais todos foram 

avaliados como favoráveis. O parque apresenta árvores locadas ao longo do parque (figura 

15), com porte médio a grande flora é bastante diversificada proporcionando sombreamento e 

abrigo e uma área de preservação permanente (figura 16). As árvores apresentam manutenção, 

o que proporciona segurança aos usuários do espaço que se utilizam dessas áreas para lazer, 

principalmente nos finais de semana. Na opinião dos usuários, apesar de ser um item bem 

avaliado, o parque poderia ter mais árvores, para melhorar o sombreamento dos espaços.  

Figura 13- Superpostes Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 14- Postes pedonais Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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No atributo pavimentação, os subatributos avaliados foram: tipo, manutenção e 

dimensões, obtendo como resultado todos os itens favoráveis. O parque apresenta duas pistas 

(figuras 17 e 18), situadas lado a lado, que contornam quase todo o perímetro do parque, 

possibilitando diferentes percursos com trajetos variados.  É utilizada para caminhada, corrida 

e ciclismo, sem marcação do uso especifico, piso em asfalto, com boa manutenção e 

dimensões favoráveis ao uso. Na percepção do usuário a pavimentação foi a melhor avaliada, 

sendo favorável ao uso.  

  

 

 

 No atributo jardinagem, os subatributos analisados foram: espécies adequadas, 

manutenção e estética, os quais todos foram avaliados como favoráveis. Pode-se observar a 

aplicação adequada da vegetação com relação a seleção de espécies no item “jardinagem”, 

Figura 15- Arborização ao longo do Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

 
 

 

Figura 16- Vista aérea da Área de Preservação do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 

 

Figura 17- Pistas de caminhada e corrida do Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 18- Vista aérea das pistas de caminhada e 

corrida do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 
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apresentando boa manutenção, aplicadas para estruturação (figura 19) e delimitação do parque 

com a rua (figura 20). Como o parque é uma bacia de detenção, podendo ser inundado a 

qualquer hora, dependendo do volume de chuva, levou-se em consideração que jardins mais 

elaborados e com espécies delicadas não seriam convenientes a esse espaço. Através do ponto 

de vista do usuário a jardinagem também está favorável ao uso, e foi uma das melhores 

avaliadas.  

          

 

 

 Quanto a legibilidade os subatributos analisados foram: sinalização, hierarquia 

dos espaços e facilidade de compreensão, os quais todos foram avaliados como favoráveis. O 

parque apresenta facilidade com que os seus espaços sejam reconhecidos e organizados, pode-

se dizer que apresentam diferentes tipos de limites, alguns bem definidos pela hierarquia dos 

espaços, placas de sinalização e informativas (figura 21) e outros indefinidos, porém todos 

com fácil compreensão. Tal atributo do ponto de vista do usuário sinaliza que  o parque 

apresenta espaços bem definidos, mas deixa a desejar em uma sinalização mais adequada.  

                      
 Figura 21- Placas de sinalização do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 19- Vegetação como delimitação de 

caminhos do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 20- Vegetação na delimitação com via 

externa ao Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 No atributo flexibilidade, os subatributos analisados foram: variedade de usos, 

trajetos variados e possibilidade de adaptação, os quais todos foram favoráveis. Como 

atividades permanentes no parque há playground (figura 22), academia de idosos (figura 24), 

equipamentos para alongamento (figura 26), quadra de esporte (figura 23 e 25), pista de 

caminhada, o lago utilizado para contemplação, além das diversas atividades desenvolvidas 

nos gramados (figura 27). Através do ponto de vista dos usuários, também foi um dos 

atributos mais bem avaliados pelos entrevistados.  

                       

 

 

  

                      

 

 

Figura 24- Academia de idosos do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 25- Meia quadra de basquete do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 23- Quadra de esporte do Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 22- Playground do Parque Ambiental 

Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 O parque comporta ao longo do ano eventos temporários pela possibilidade de 

adaptação de atividades nos seus espaços flexíveis (figuras 28 e 29), além de possuir um 

programa de necessidades que possibilita uso variado. 

       

 

O atributo acessibilidade, os subatributos analisados foram: sinalização, piso tátil, 

inclinação, rampas, condições, obstáculos, largura, ergonomia e acessos. Obteve na maioria 

dos resultados como atributo favorável, exceto piso tátil, que obteve percepção negativa pela 

ausência de sinalização, o que dificulta o uso para o portador de necessidades especiais e 

deixa a desejar ao se tratar de inclusão e integração social. Contudo, devido ao parque ser 

plano, facilita o acesso, oferece também boas condições e largura adequada das vias, 

ergonomia e não apresenta obstáculos nos percursos. Na percepção do usuário a 

acessibilidade do parque (figura 30) foi bem avaliada, enquanto que a acessibilidade para 

pessoas com dificuldade de locomoção precisa ser melhorada.  

Figura 26- Aparelhos para alongamento 

do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 27- Gramado com sombreamento 

do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 28- Evento promovido no Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 29- Uso flexível nos gramados do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Por meio das entrevistas foi possível identificar a predominância de uso por residentes 

do próprio bairro Alvorada, dos bairros limítrofes, Marrecas, Cristo Rei, São Miguel e Centro. 

E, também, de bairros mais distantes, como o Pinheirinho, Antônio de Paiva Cantelmo, 

Pinheirão, Bom Pastor, Júpiter, Aeroporto, Sadia, Água Branca, Padre Ulrico, Jardim 

Seminário, Cidade Norte, Cango, Novo Mundo e Vila Nova. Ainda, teve entrevistados de 

cidades vizinhas à Francisco Beltrão, como Ampére, Dois Vizinhos e Candói.  

No atributo privacidade, os subatributos analisados foram: barreiras visuais, 

barreiras auditivas e distância entre mobiliários. Todos tiveram percepção favorável, exceto a 

distância entre mobiliário, por ser inexistente. O parque possui espaços com barreiras visuais 

e barreiras auditivas, próximo ás vegetações e nos grandes gramados que proporcionam 

privacidade aos grupos de amigos, famílias, namorados ou para quem quer estudar ou relaxar 

nos espaços.  

No atributo permeabilidade, os subatributos analisados foram: fluxo, pontos 

cegos, integração visual com entorno, integração física com o entorno, espaço de ligação e 

acessos, na avaliação dos usuários, não possui pontos cegos e espaço de ligação, e demais 

subatributos também favoráveis, possibilitando integração física e visual com o entorno de 

diferentes acessos ao parque. 

Quanto ao atributo proteção, os subatributos analisados foram: sinalização, fluxo 

de pessoas, espaço subutilizado, iluminação, vigilância e vias. O Parque obteve percepção 

favorável, exceto no subatributo vigilância, com percepção negativa. O Parque apresenta 

maior movimentação de pessoas durante os finais de semana, o que traz maior sensação de 

segurança, visto que não há vigilância permanente no parque, apenas rondas esporádicas 

realizadas pela Polícia Militar. Mesmo com iluminação noturna o uso é menor sendo 

realizado por pouquíssimas pessoas. Durante a semana o número de usuários é bastante 

Figura 30- Acessibilidade ao Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 
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reduzido o que aumenta ainda mais a insegurança, já que não é um espaço de conexão com 

outros locais, além de conter área de vegetação densa. Já em relação a proteção contra tráfego 

e acidentes possui avaliação satisfatória com vias adequadas, sinalização e boa iluminação.  

Em relação ao atributo estrutura, os subatributos analisados foram: 

estacionamento, banheiros, bebedouros, quadras, iluminação, arte urbana, arborização, 

hierarquia de espaços e vias. O Parque apresenta estacionamento (figura 31), iluminação, 

quadras esportivas, arborização, hierarquia de espaços e vias favoráveis ao uso destinado. 

porém a percepção foi negativa para arte urbana e bebedouros (figura 32) que se encontram 

em mau estado. Há uma estrutura próxima as quadras com banheiro e depósito (figura 33), 

porém devido ao vandalismo permanece fechada. No parque há também uma estrutura, onde 

já foi um restaurante, e agora é uma escola de artes marciais (figura 34). Quanto á percepção 

do usuário, banheiros, bebedouros e bancos são os mais solicitados pelos usuários, seguidos 

de mais arborização e segurança.  

             

 
  

         

 
  

Figura 31- Estacionamento do Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 32- Bebedouro do Parque 

Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 33- Depósito e banheiros do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 34- Escola de artes marciais do 

Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Para o atributo arte urbana os subatributos analisados foram: monumento e 

condições, obtendo resultado favorável ao atributo monumento (figura 35). Do ponto de vista 

do usuário, o atributo não foi muito bem avaliado, deixando a desejar na promoção da cultura 

local.  

 

   

 

No atributo mobiliário, os subatributos utilizados foram: disposição funcional, 

manutenção, quantidade de lixeiras, quantidade de banco e ergonomia. Obtendo percepção 

favorável apenas para lixeiras, mesmo algumas estando deterioradas. Diferente dos demais 

parques estudados, por não conter bancos, esse acaba induzindo as pessoas a usarem o parque 

de forma diferente, ao sentar nos gramados para apreciar a paisagem do parque. Na percepção 

do usuário, há necessidade de bancos e mais lixeiras no parque. 

 No atributo abrigo, os subatributos analisados foram quantidade, manutenção, 

eficiência e localização, porém todos inexistentes. Do ponto de vista do usuário foi o atributo 

pior avaliado, pois os mesmos afirmam a necessidade de mais espaços cobertos.  

 Mesmo o Parque apresentando uma boa manutenção, principalmente no que se 

refere à iluminação, arborização, pavimentação, jardinagem, legibilidade e flexibilidade, 

alguns equipamentos como o playground, bancos e lixeiras necessitam de reparos com maior 

frequência devido ao desgaste pelo uso e também pelas ações de vandalismo que acontecem 

no parque, de acordo com o ponto de vista técnico. 

 Assim como nos outros parques, durante a entrevista os usuários foram 

questionados sobre a forma de uso, a maioria dos entrevistados afirmou usar o parque com a 

família, seguida do uso com amigos e por último, sozinho, em menor número. Quanto a 

frequência de utilização do parque 50,74% dos entrevistados usam o parque só nos fins de 

semana, em seguida 33,82% usam esporadicamente, enquanto que 8,09% usam durante a 

semana, e 7,35% chegam a frequentar todos os dias. Quanto aos horários, 88,24% usam o 

Figura 35- Mural no Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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parque a tarde, apenas 4,42% em diferentes horários, 3,67% a noite e, também, 3,67% no 

período da manhã. 

 Referente a esse uso, 51,47% dos questionados ficam no parque de 1 a 2 horas, 

outros 43,38% acabam ficando por mais de 2 horas, e apenas 5,15% dos entrevistados ficam 

menos de 1 hora. Quando questionados a respeito do uso de outros parques da cidade, 69,85% 

dizem não utilizar outros parques, 25,74% frequentam só nos fins de semana, 3,67% usam 

durante a semana, e apenas 0,74% dizem usar outros parques todos os dias.  

 Sendo assim, foi questionado os usuários sobre qual o meio de transporte até 

chegar ao parque. A maioria dos indagados afirmaram vir de carro/moto, poucos são os que se 

deslocam a pé, e menor ainda os deslocamentos de bicicleta – apenas 1 entrevistado 

mencionou utilizar o transporte público (ônibus).  A partir disso, foram questionadas quais as 

finalidades de utilização do parque. A mais mencionada foi a de lazer, em seguida da prática 

esportiva, depois contemplação, e por último outras atividades específicas.  

 Em vista disso, foi indagado se o parque atende as necessidades do usuário, cerca 

de 74,26% afirmaram que sim, ele atende, outros 25,74% afirmaram não atender. Quando 

indagada a justificativa, foram levantados os problemas relacionados à falta de banheiros, 

bancos, bebedouros, mais arborização, mais segurança, mais espaços para exercícios físicos, 

mais brinquedos, melhor iluminação, equipamentos cobertos, proteção para crianças ao redor 

do lago, melhor limpeza, mais lixeiras, além de um local para venda de bebidas (suco, água, 

entre outros). Alguns desses problemas podem ser em decorrência da prática de vandalismo, 

então foi perguntado se existiam práticas de vandalismo no parque, e algumas pessoas 

afirmaram existir, principalmente nos mobiliários, como nos bancos, lixeiras e playground.  

 Por fim, a entrevista foi aberta a sugestões para os usuários, os quais levantaram 

vários aspectos pertinentes à utilização do parque, principalmente na implantação de 

banheiros, bebedouros, bancos e lixeiras. Melhorias nos equipamentos já existentes, como 

playground, necessidade de mais academia, áreas cobertas para os dias chuvosos, mais uma 

quadra de areia, uma quadra poliesportiva, mais arborização e acessibilidade.  

 Outro ponto de grande importância e que foi sugerido por quase todos os 

entrevistados é em melhorar a segurança e a iluminação, principalmente à noite, ou até 

mesmo fechar o parque ao redor, para que as pessoas se sintam mais seguras em utilizá-lo. 

Alguns usuários dizem se sentirem inseguros com as práticas de vandalismo, e apontam a 

necessidade de proteção policial dentro do parque para todos os horários.  
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 Durante as entrevistas, ainda foram sugeridos pelos usuários a implantação de 

quiosques, espaços para venda de alimentos, pedalinhos para o lago, uma pista exclusiva para 

ciclistas - um dos entrevistados sugeriu criar uma pista para prática de esportes rápidos e outra 

para esportes lentos. Outro usuário disse ser necessário descentralizar as praças de recreação 

para crianças, criar um limite de idade para a utilização do playground e criar um cercado de 

proteção para elas ao redor do lago. Ainda, outro entrevistado afirmou ter muitos cachorros no 

parque, aconselhando ser necessário o uso obrigatório de focinheira para cães de grande porte.  

 Portanto, da mesma forma que os demais parques, quando comparando o ponto de 

vista técnico e o ponto de vista do usuário, muitos são os atributos e questões que chegaram 

nas mesmas conclusões e/ou divergiram a respeito do Parque Ambiental Jorge Backes. Do 

ponto de vista técnico a iluminação, arborização, pavimentação, jardinagem, legibilidade e 

flexibilidade foram melhor avaliadas, enquanto em relação ao ponto de vista do usuário foram 

a pavimentação, jardinagem e acessibilidade ao parque. Do ponto de vista técnico, abrigo, 

mobiliário e arte urbana foram os piores avaliados, enquanto que no ponto de vista do usuário 

foram abrigo, infraestrutura do parque e arte urbana. Sendo assim, é possível perceber a 

divergência de avaliações, como nos outros parques estudados, atingindo os objetivos e 

agregando ainda mais relevância à pesquisa.  

 

 

4.1.2 Análise Morfométrica  

A bacia de drenagem onde o Parque Ambiental Jorge Backes está localizado (mapa 

02) é classificada de 1ª ordem, conforme a classificação de Strahler (1952). Esta possui uma 

área de aproximadamente 0,97 km², e perímetro de 4,94 km. Apresenta comprimento total da 

rede de drenagem de 1,72 km. 
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Mapa 02- Carta-Imagem da bacia de drenagem do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Alguns parâmetros importantes para avaliação da suscetibilidade ao desenvolvimento 

de inundações indicam propensão baixa a esta ocorrência. O índice de circularidade (0,499), 

confirmado pelo coeficiente de compacidade (1,405) e o fator de forma (0,209), apontam 

tendência para uma bacia de forma mais alongada, favorecendo o escoamento das águas.  
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As características da rede de drenagem da bacia mostram que a densidade de 

drenagem foi de 1,77km/km2, de acordo com a classificação de Beltrame (1994), se enquadra 

na faixa de densidade de drenagem mediana. A densidade hidrográfica é de 1,03km/km2, em 

virtude da bacia ter um baixo adensamento de rede de drenagem, evidenciando uma baixa 

capacidade de drenagem natural, o que pode trazer problemas para o escoamento das águas.  

A relação entre os dois índices (Dd > Dh) sugere controle estrutural na bacia.  

No mapa de zoneamento (quadro 08) é possível observar uma grande área destinada a 

zonas de parque, preservação permanente e proteção de áreas verdes com grandes taxas de 

permeabilidade do solo, principalmente nas áreas de maior declividade. 

Quadro 08- Zoneamento da Bacia de drenagem do Parque Ambiental Jorge Backes. 

 

 Zona 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Área 

Mínima 

(m²) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

ZUM 

2 

 

Zona de Uso 

Misto 2 

50 2 (*4) 240 20 

SPQ 

 

Setor de 

Parque 

X X X X 

ZPP 

 

Zona de 

Preservação 

Permanente 

X X X X 

ZPAV 

 

Zona de 

Proteção das 

Áreas Verdes 

20 0,2 2000 30 

ZCS 

 

Zona de 

Comércio e 

Serviço 

80 6(*3) (*4) (*10) 

(*13) 

300 10 

ZRO 

 

Zona de 

Restrição à 

Ocupação 

10 0,2 2000 30 

ZUM 

1 

 

Zona de Uso 

Misto 1 

60 4 (*3) (*4) (*10) 300 20 

ZSI 

 

Zona de 

Serviço e 

Industria 

60 2(*3) 1000 20 

Fonte: Autora, adaptada do zoneamento de Francisco Beltrão, PR. 

Conforme o mapa de declividade (mapa 03), a área da bacia que apresenta relevo 

fortemente ondulado é 38,18% com escoamento superficial muito rápido. Segundo Tucci e 

Bertoni (2003), o grau desta medida está correlacionado com o escoamento superficial, em 

virtude dos processos erosivos que implicam potencialmente na degradação dos componentes 

da bacia de drenagem. 

Por meio do mapa de uso do solo (mapa 04) e do cruzamento de dados com o mapa de 

declividade, pode-se observar que a área onde está o relevo fortemente ondulado é de 19.41 

ha em área impermeável e 18.37 ha em área permeável, amortecendo assim, boa parte do 

escoamento superficial nessas áreas, minimizando os processos erosivos da bacia.  
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Segundo o mapa de solo de Francisco Beltrão (ANEXO C), a bacia de drenagem onde 

o Parque Ambiental Jorge Backes está localizado apresenta a classe de solos de acordo com 

os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), refinados pelo 

ITCG, lvdf8 (Latossolo Vermelho Distroférrico típico) e nvef6 (Nitossolo Vermelho 

Eutroférrico chernossálico) (MIZZUNO, 2016).  

Os Latossolos são encontrados em relevos pouco movimentados, com declives 

inferiores a 5%, possuem alta taxa de infiltração e com alto grau de resistência e tolerância à 

erosão.  Os Nitossolos ocorrem em relevos com declives que variam de plano (3 a 8%) a 

ondulado (8 a 20%), possuem potencial erosivo moderado e apesar de serem argilosos 

possuem boa drenagem interna devido à alta porosidade (SARTORI, 2004). 

Portanto, apesar da Bacia de drenagem do Parque Ambiental Jorge Backes apresentar 

grande área impermeável, não apresenta propensão à inundação e processos erosivos. Embora 

o Parque não tenha sido implantado com essa função de atenuar os fatores da morfometria da 

bacia, ele foi implantado para ser área inundada pelo Rio Marrecas quando das cheias, 

“amortecendo” a enchente em áreas urbanizadas e cumprindo a sua função ambiental. 
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Mapa 04- Mapa de uso do solo da bacia do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 

Mapa 03- Mapa de declividade da bacia do Parque Ambiental Jorge Backes. 

Fonte: Autora, 2018. 
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   4.2 Parque Ambiental Cidade Norte 

O Parque Ambiental da Cidade Norte (figura 36), com área de aproximadamente 

50 mil m², foi inaugurado em 2012, no bairro Jardim Virginia e está localizado na região 

Norte da cidade de Francisco Beltrão.  

 

Figura 36- Vista aérea Parque Ambiental Cidade Norte e entorno. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 

 Em relação ao uso do solo do entorno do Parque, no entorno imediato, sobressaem 

residências unifamiliares, muitos terrenos baldios e alguns pequenos comércios.  Delimitado 

por vias, e um loteamento em desenvolvimento, os acessos ao parque são realizados pela Rua 

Pedro Bordum e pelas ruas do Parque, permitindo o acesso de pedestres e ciclistas ao Parque, 

conforme figura 37. 
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Figura 37-  Vias e acessos do Parque Ambiental Cidade Norte e entorno. 

Fonte: Imagem do google earth adaptado pela autora. 

 

Segundo o Arquiteto Dalcy Salvati, a área de implantação do Parque Ambiental 

Cidade Norte, era ocupada por açudes de criação de peixes e um extenso banhado. O córrego, 

que corta o parque, tem sua nascente próxima do aeroporto e corta grande parte da região 

norte da cidade até desaguar no Rio Santa Rosa. Foi fundamental a sua ocupação com a 

função de parque urbano por questões ambientais e de recuperação da área. Com a 

implantação do parque a área que estava abandonada, valorizou o entorno e se tornou mais 

segura. 
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4.2.1 Avaliação Pós Ocupação (APO)  

 O Parque Ambiental Cidade Norte (mapa 05) é composto por um programa de 

necessidades menos extenso – playground e academia dos idosos - quando comparado ao 

Parque Ambiental Jorge Backes, sendo o segundo maior dos parques em estudo.  

 

Mapa 05- Mapa do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 Para a avaliação física do parque do ponto de vista técnico, foram analisados 

subatributos de 14 atributos, sendo eles: estrutura, acessibilidade, iluminação, arborização, 

mobiliário, pavimentação, jardinagem, arte urbana, abrigo, privacidade, proteção, 

legibilidade, permeabilidade e flexibilidade de usos; em ordem do melhor avaliado ao pior 

avaliado, conforme gráfico 03. Foi utilizada a metodologia de análise de percepção ambiental 

desenvolvida por Prinz (1980), identificando por meio de planilhas os atributos funcionais 

pertinentes ao desenho paisagístico, avaliando como: percepção positiva e favorável (+); 

percepção neutra (0); percepção negativa e não favorável (-); ou inexistente (x). Para a 

tabulação e possibilidade de quantificar e gerar gráficos foram empregados valores aos itens 
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analisados como: percepção positiva e favorável (10); percepção neutra (0); percepção 

negativa e não favorável (-1); ou inexistente (0). 

 

Gráfico 03- Avaliação do Parque Ambiental Cidade Norte pelo ponto de vista técnico. 

Fonte: Autora, 2018. 

Para a avaliação da percepção dos usuários, foram aplicadas entrevistas utilizando-se 

dos atributos mencionados acima, para identificar o nível de satisfação, e tabulados em ordem 

do melhor avaliado ao pior avaliado, conforme gráfico 04. 

 

Gráfico 04- Avaliação do Parque Ambiental Cidade Norte pelo ponto de vista do usuário. 

Fonte: Autora, 2018. 

 Através das entrevistas também foi possível identificar o perfil do usuário e como se 

relacionam com os parques e as atividades propostas além das expectativas e sugestão de 

melhorias conforme quadro 09: 

Quadro 09- Identificação dos respondentes do Parque Ambiental Cidade Norte. 
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

IDADE 

15 – 25 (36,23%) 26 – 35 (33,33%) 36 – 45 (18,84%) 46 – 60 (11,60%) 

SEXO 

Feminino (52,18%) masculino (47,82%) 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental incompleto (7,25%) Ensino Fundamental completo (13,04%) Ensino médio incompleto 
(17,40%) Ensino médio completo (46,37%) Ensino superior incompleto (7,25%) Ensino superior completo 

(8,70%) Pós-graduação (0%) 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (36,23%) União Estável (15,95%) Casado (44,92%) Divorciado (2,90%) 

RENDA 

Até um salário mínimo - R$ 937,00 (7,39%) De 01 a 02 salários mínimos - R$ 937,00 até R$ 1874,00 (50,72%) 

De 02 a 03 salários mínimos - R$1874,00 até R$ 2811,00 (14,50%) De 03 a 05 salários mínimos - R$ 2811,00 até 

R$ 4685,00 (14,50%) Mais de 05 salários mínimos - Mais de R$ 4685,00 (2,89%) 

Fonte: Autora, 2018. 
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A maioria dos usuários do parque entrevistados possui de 15 a 25 anos, e 52,18% são 

mulheres. Quanto a escolaridade, 46,37% tem ensino médio completo, e 44,92% são casados. 

Mais da metade, 50,72% possui uma renda de 01 a 02 salários mínimos – R$ 937,00 até R$ 

1874,00. Portando, o Parque Ambiental Cidade Norte é mais frequentado por mulheres 

jovens, casadas, com ensino médio completo e com uma renda média/baixa. 

Os resultados da avaliação do ponto de vista técnico e da percepção dos usuários dos 

parques serão descritos abaixo, delineando cada atributo e subatributo separadamente. 

 No atributo pavimentação, os subatributos avaliados foram: tipo, manutenção e 

dimensões, obtendo todos os itens favoráveis. O Parque apresenta duas pistas (figura 38), 

situadas lado a lado, que contornam todo o perímetro do parque, possibilitando diferentes 

percursos com trajetos variados.  É utilizada para caminhada, corrida e ciclismo, sem 

marcação do uso especifico, piso em asfalto com boa manutenção e dimensões favoráveis ao 

uso. Sob a ótica dos usuários a pavimentação também tem percepção favorável, sendo o 

atributo melhor avaliado. 

 

  

Quanto ao atributo arborização, os subatributos analisados foram: quantidade, 

manutenção, sombreamento, porte, segurança, abrigo e condições. Esses itens foram todos 

foram avaliados como favoráveis, exceto o porte, o qual encontra-se neutro em relação ao 

parque. O Parque apresenta árvores com porte pequeno e médio (figura 40), por se tratar de 

um parque novo. Porém existem algumas árvores de grande porte que proporcionam 

sombreamento e abrigo. Na percepção dos usuários, há necessidade de árvores de maior porte 

no local, que ofereçam mais espaços sombreados. 

Figura 38- Pavimentação pista de caminhada e corrida do Parque Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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No Parque é possível observar Araucárias (figura 39 e 40), que foram preservadas. 

As árvores apresentam manutenção, o que proporciona segurança aos usuários do espaço que 

se utilizam dessas áreas para lazer, principalmente aos finais de semana. 

         
 

 

 No atributo permeabilidade, os subatributos analisados foram: fluxo, pontos 

cegos, integração visual com entorno (figura 41), integração física com o entorno, espaço de 

ligação e acessos. O Parque foi avaliado em todos os subatributos como obtendo todos os 

atributos favoráveis, exceto o fluxo, que foi avaliado como não favorável, por não possuir um 

fluxo de pessoas contínuo durante todos os dias da semana, concentrando nos finais de 

semana e feriados. O Parque também é pouco utilizado como local de passagem, com a 

intenção de cortar caminhos. 

 

 

Figura 39- Arborização – araucárias – do Parque 

Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

 

Figura 40- Árvores de pequeno porte do Parque 

Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

 

Figura 41- Integração visual com o entorno do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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Quanto ao atributo proteção, os subatributos analisados foram: sinalização, fluxo 

de pessoas, espaço subutilizado, iluminação, vigilância e vias. O Parque obteve todos os 

atributos favoráveis, exceto a vigilância como inexistente, por não possuir vigilância 

permanente do parque, apenas rondas esporádicas por viaturas da polícia. Nos finais de 

semana o uso é intenso, fazendo com que os usuários se sintam mais seguros, porém nos dias 

de semana o fluxo de pessoas é pequeno, trazendo sensação de insegurança para quem utiliza 

desse espaço.  

No atributo flexibilidade, os subatributos analisados foram: variedade de usos, 

trajetos variados e possibilidade de adaptação. Os atributos variedade de usos e trajetos 

variados foram avaliados como favoráveis, enquanto a possibilidade de adaptação como 

neutra em relação ao Parque. Como atividades permanentes no parque há playground, 

academia de idosos (figura 42) e pista de caminhada que possibilita diversos trajetos, além de 

atividades desenvolvidas nos gramados (figura 43), como por exemplo jogos de bola. A 

possibilidade de adaptação do uso no Parque Ambiental Cidade Norte fica desfavorecida por 

oferecer áreas com topografia irregular, mas não impede totalmente o uso efêmero de algumas 

atividades.  Tratado como variedade de usos na entrevista ao usuário, é possível verificar a 

satisfação em relação ao número de atividades desenvolvidas no parque. 

            

 

 Com relação iluminação, os subatributos analisados foram: quantidade, 

manutenção, presença de postes pedonais (figura 44) e superpostes (figura 45), e 

localização/distância e eficiência. O Parque obteve em todos os itens percepção positiva e 

favorável, exceto os superpostes que apesar de existir são insuficientes para uma iluminação 

noturna adequada. Já para os usuários a falta do superpostes contribui para a insegurança das 

pessoas que gostariam de utilizar o parque no período noturno, porém essas mesmas 

acreditam que os postes pedonais são suficientes para o uso. 

Figura 42- Playground e academia de idosos do 

Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

 

Figura 43- Áreas livres para uso efêmero do 

Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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O atributo acessibilidade, os subatributos analisados foram: sinalização, piso tátil, 

inclinação rampas, condições, obstáculos, largura, ergonomia e acessos. Nessa avaliação o 

Parque obteve classificação favorável para obstáculos, largura, ergonomia e acessos. Para piso 

tátil, inclinação rampas e condições, inexistentes e neutra para sinalização. Isso acaba 

limitando o uso para pessoas portadoras de necessidade especiais. A acessibilidade não 

depende apenas de uma boa pavimentação, ela é o conjunto de medidas que visam a 

segurança dos usuários.  

Através das entrevistas percebe-se a predominância de uso por residentes do próprio 

bairro Jardim Virgínia, dos bairros limítrofes, Pinheirinho, Aeroporto, e Antônio de Paiva 

Cantelmo. E, também, de bairros mais distantes, como o Pinheirão, Jardim Floresta, Bom 

Pastor, Júpiter e Sadia.   

 Quanto a legibilidade os subatributos analisados foram: sinalização, hierarquia 

dos espaços e facilidade de compreensão. O subatributo sinalização foi avaliado como neutro, 

por haver sinalização somente em relação ao lago e uso de equipamentos (figura 46), e 

hierarquia dos espaços também por não haver, porém não prejudicam o uso do espaço pela 

falta desses subatributos. O subatributo de facilidade de compreensão foi classificado como 

favorável, pelo espaço proporcionar compreensão visual. Então, a sinalização do parque do 

ponto de vista técnico e na percepção do usuário apesar de ser insuficiente não prejudica a 

compreensão, por se tratar de um local com os espaços definidos.  

Figura 44- Postes pedonais Parque Ambiental 

Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

 

Figura 45-  Superpostes Parque Ambiental Cidade 

Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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Em relação ao atributo estrutura, os subatributos analisados foram: 

estacionamento, banheiros, bebedouros, quadras, iluminação, arte urbana, arborização, 

hierarquia de espaços e vias. O parque apresenta iluminação, hierarquia de espaços e vias 

favoráveis ao uso destinado. São inexistentes, porém os atributos- estacionamentos, 

banheiros, bebedouros, quadras e arte urbana. Devido a isso, os usuários acabam estacionando 

seus veículos nas vias adjacentes ao parque, e se descolocando a pé até os pontos de acesso. A 

ausência de quadras de incentivo ao esporte, como já mencionado em um item anterior, é 

consequência de uma topografia irregular e de difícil implementação. Os atributos banheiros e 

bebedouros são os mais solicitados pelos usuários, seguidos de quadras esportivas e 

arborização. 

No atributo privacidade, os subatributos analisados foram:  barreiras visuais, 

barreiras auditivas e distância entre mobiliários. O atributo barreiras visuais foi avaliado como 

favorável, ou seja, contemplando lugares que os usuários possam se sentir confortáveis em 

relação á privacidade. Já as barreiras acústicas como neutra em relação ao Parque, por não ter, 

mas também por não ter necessidade, pois o local e entorno não apresenta equipamentos que 

produzam ruídos. O subatributo distância entre mobiliários foi avaliado como não favorável, 

possuindo poucos mobiliários sem critério para disposição (figura 47). 

Figura 46- Placas informativas do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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 No atributo jardinagem, arte urbana e abrigo, foram todos classificados como 

inexistentes, por não estarem contemplados no parque urbano do ponto de vista técnico. Já no 

ponto de vista do usuário há satisfação quanto a jardinagem, levando em consideração o 

gramado e a arborização do local. 

No atributo mobiliário, os subatributos utilizados foram: disposição funcional, 

manutenção, quantidade lixeiras, quantidade banco e ergonomia. Na avalição desses 

subatributos, o Parque obteve percepção não favorável para a disposição funcional, 

manutenção e ergonomia; os demais atributos são neutros em relação ao Parque. No Parque 

existem bancos e lixeiras (figuras 48 e 49), porém se encontram danificados, provavelmente 

pela falta de manutenção e vandalismo. Para os usuários além de mais bancos ao longo da 

pista de caminhada do parque, também, há necessidade de bancos próximo ao playground, 

para que os pais ou cuidadores possam vigiar as crianças sentados.  

      

 

Figura 47- Mobiliário sem critério de disposição do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

 

Figura 48- Bancos danificados do Parque 

Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 

Figura 49- Lixeiras danificadas do Parque 

Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

. 
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 No Parque apesar da manutenção ser relativamente boa, principalmente no que se 

refere á pavimentação, arborização e permeabilidade, alguns equipamentos como o 

playground, bancos e lixeiras necessitam de reparos com maior frequência. Isso deve-se ao 

desgaste pelo uso e, também, pelas ações de vandalismo que acontecem no Parque, de acordo 

com o ponto de vista técnico. 

 Durante a entrevista os usuários foram questionados sobre a forma de uso. A 

maioria dos entrevistados afirmou usar o parque com a família, seguida do uso com amigos e 

por último, sozinho, com menor número. Quanto á frequência de utilização do parque: 

68,11% dos entrevistados usam o parque só nos fins de semana; em seguida 23,18% usam 

esporadicamente, enquanto que 4,35% usam durante a semana, e também, 4,35% chegam a 

frequentar todos os dias. Quanto aos horários: 89,85% usam o parque á tarde: apenas 8,7% em 

diferentes horários; e 1,45% á noite: nenhum entrevistado disse usar o parque durante o 

período da manhã. 

 Referente a esse uso, 69,56% dos questionados ficam no parque de 1 a 2 horas, 

outros 21,73% acabam ficando por mais de 2 horas, e apenas 8,7% dos entrevistados ficam 

menos de 1 hora. Quando questionados a respeito do uso de outros parques da cidade, 52,15% 

dizem frequentar durante os fins de semana, e outros 47,85% afirmam não utilizar de outros 

parques além desse.  

 Sendo assim, foi questionado aos usuários qual o meio de transporte até chegar ao 

parque, a maioria dos indagados afirmaram vir de carro/moto, poucos são os que se deslocam 

a pé, e menor ainda os deslocamentos de bicicleta: nenhum entrevistado mencionou a opção 

do ônibus.  A partir disso, foram questionadas quais as finalidades de utilização do parque, e a 

mais mencionada foi a de lazer, em seguida de contemplação e prática esportiva, e por último 

outras atividades específicas.  

 Em vista disso, foi procurado saber se o Parque atende ás necessidades do usuário, 

cerca de 78,26% afirmaram que sim, ele atende; outros 21,74% afirmaram não atender. 

Quando questionados sobre a razão de não atender as necessidades, foram levantados os 

problemas relacionados a falta de bebedouros, de banheiros, de mais aparelhos para exercícios 

físicos, mais arborização, brinquedos e bancos, além de um local para venda de bebidas (suco, 

água, entre outros). Alguns desses problemas podem ser em decorrência da prática de 

vandalismo. Então foi perguntado se existiam práticas de vandalismo no Parque, e algumas 

pessoas afirmaram existir, principalmente nos mobiliários, como nos bancos e lixeiras. 

 Por fim, a entrevista foi aberta a sugestões para os usuários, os quais levantaram 

vários aspectos pertinentes a utilização do Parque, principalmente em melhorias no 
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playground, nos equipamentos para atividades físicas e lazer, nas sinalizações, nos 

mobiliários, tanto nos bancos e lixeiras. A implantação de banheiros, bebedouros, quadras 

esportivas, como campo de futebol, quadra de areia e pista de skate. Também foi apontada a 

necessidade de existência de equipamentos que ofertem serviços de alimentação, como 

restaurantes e locais para comercialização de bebidas.  

 Outro ponto de grande importância para os usuários é a melhoria da arborização 

do Parque, pois há muita necessidade de áreas sombreadas durante o verão. Para um dos 

entrevistados, mesmo que o Parque não apesente esculturas ou arte em grafite, a própria 

natureza já acaba sendo uma obra de arte de si, sem precisar de mais nada. Outra sugestão que 

se relaciona com essa questão, é a implantação de coberturas, uma tipologia de abrigo para 

dias de chuva e sol.  

 Outros pontos levantados envolvem questões de monitoramento, melhor 

sinalização e limpeza, como medidas para melhorar a segurança e a utilização do local. Além 

de estacionamentos próprio para os usuários do parque. Ainda, foram levantadas sugestões 

para não permitir a entrada de animais no parque, como também, construir um cercado ao 

redor do lago para proteção das crianças.  

 Portanto, quando comparando o ponto de vista técnico e o ponto de vista do 

usuário, muitos são os atributos e questões que chegaram as mesmas conclusões a respeito do 

Parque Ambiental Cidade Norte, como também divergiram. Do ponto de vista técnico a 

pavimentação, arborização e permeabilidade foram melhor avaliadas, enquanto em relação ao 

ponto de vista do usuário, a pavimentação, iluminação e diversidade de usos. Do ponto de 

vista técnico o mobiliário, abrigo, arte urbana e jardinagem foram os piores avaliados, e no 

ponto de vista do usuário foram a infraestrutura do parque, arte urbana e abrigo. Como é 

possível verificar, algumas diferenças entre as avaliações são evidentes, o que agrega ainda 

mais no conhecimento, da percepção e visão da área de estudo e a relação com quem usa 

desse espaço, mostrando a importância da pesquisa e seu nível de profundidade sobre o 

assunto, afim de criar subsídios adicionais a sua gestão.  

 

4.2.2 Análise Morfométrica 

A bacia de drenagem onde o Parque da Cidade Norte (mapa 06) é classificada de 2ª 

ordem, conforme a classificação de Strahler (1952). Possui área de 1,87 km², e perímetro de 

6,42km, e comprimento total da rede de drenagem de 3,89 km. 
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Mapa 06- Carta-Imagem da Bacia do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018.  

A bacia apresenta o coeficiente de compacidade (1,31) considerada mediana segundo 

Tonello et. al (2006), o que mostra que a forma se afasta da circular, sendo mais alongada. Por 

este motivo, a bacia pode ter menor tendência a reter água proveniente de precipitação. O 

fator de forma (0,23) confirma a baixa predisposição a enchentes e alagamentos devido à 

forma bacia. 
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As características da rede de drenagem da bacia mostram que a densidade de 

drenagem foi de 2,08km/km2, se enquadrando, de acordo com Beltrame (1994), na faixa de 

densidade de drenagem alta, indicando que a bacia tem uma rede de drenagem capaz de reagir 

rapidamente tanto a precipitações quanto a pulsos de onda de enchente, e densidade 

hidrográfica de 1,06km/km2. A relação entre os dois índices (Dd > Dh) sugere controle 

estrutural na bacia. 

Ao analisar o mapa de zoneamento (quadro 10) da bacia é possível observar a 

predominância da zona de uso misto 2 e zona de comércio de serviço com pequenas taxas de 

permeabilidade apesar da existência de zonas de proteção permanente e proteção de áreas 

verdes estarem presentes. 

Quadro 10- Zoneamento da Bacia de drenagem do Parque Ambiental Cidade Norte. 

 

 Zona 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Área 

Mínima 

(m²) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

ZUM 

2 

 

Zona de Uso 

Misto 2 

50 2 (*4) 240 20 

ZPA Zona do 

Parque do 

Aeroporto 

X X X X 

ZPP 

 

Zona de 

Preservação 

Permanente 

X X X X 

ZPAV 

 

Zona de 

Proteção das 

Áreas Verdes 

20 0,2 2000 30 

ZCS 

 

Zona de 

Comércio e 

Serviço 

80 6(*3) (*4) (*10) 

(*13) 

300 10 

ZRO 

 

Zona de 

Restrição à 

Ocupação 

10 0,2 2000 30 

SA 

 

Setor 

Aeroviário 

X X X X 

Fonte: Autora, adaptada do zoneamento de Francisco Beltrão, PR. 

Quanto à declividade, conforme mapa 07, grande parte de sua área tem relevo plano a 

ondulado, e escoamento superficial de médio a rápido, podendo ocorrer erosão.  Quanto ao 

uso do solo, é possível observar no mapa 08 que a área impermeável predomina em relação a 

permeável, minimizando assim a permeabilidade do solo o que consequentemente dificulta a 

infiltração de água, proporcionando a susceptibilidade a cheias. 

Segundo o mapa de solo de Francisco Beltrão (ANEXO C), a bacia de drenagem onde 

o Parque Ambiental Cidade Norte está localizado, apresenta a classe de solos de acordo com 

os dados da EMBRAPA, refinados pelo ITCG, lvdf8 (Latossolo Vermelho Distroférrico 

típico) (MIZZUNO, 2016). O Latossolo apresenta baixo potencial erosivo associado a baixo 

potencial de escoamento superficial, porém quando submetidos à grande volume d’água 
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proveniente da ocupação antrópica desordenada, podem desenvolver ravinas profundas e, se 

interceptado o lençol freático, boçorocas (SARTORI, 2004). 

Portanto, grande parte da captação de água da bacia acontece em área adensada, menos 

permeável, podendo ter maior tendência para produzir alagamentos por acumulação rápida de 

água e transbordamento do canal. Já quanto ao escoamento superficial, esse fator pode ser 

compensado, devido as maiores declividades estarem em locais permeáveis.  Deste modo a 

declividade, classificação do solo e a cobertura vegetal são fatores primordiais a serem 

considerados, no manejo de bacia, pois influenciam diretamente na precipitação efetiva, 

escoamento superficial e fluxo de água no solo. 
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Mapa 07- Mapa de declividade da bacia do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 

Mapa 08- Mapa de uso do solo da bacia do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 
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   4.3 Parque Boa Vista  

O Parque Boa Vista (figura 50), localizado no bairro Industrial, com área de 

aproximadamente 23 mil m² foi inaugurado em 2015, está localizado em uma área que vem 

sofrendo constantes transformações no uso do solo nas últimas décadas. 

 

Figura 50– Vista aérea Parque Boa Vista e entorno. 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 

 O Parque é delimitado por terrenos e pelas vias Avenida Antônio de Paiva 

Cantelmo, Rua Pará, Rua Apucarana e Rua Boa vista, permitindo o acesso de pedestres e 

ciclistas ao parque, exceto pela Rua Apucarana devido ao desnível com a rua, conforme figura 

51. 

Mapa 04: Mapa de Uso do Solo da bacia do Parque Ambiental Cidade Norte. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 51– Vias e acessos do Parque Boa Vista e entorno. 

Fonte: Imagem do Google Earth adaptado pela autora. 

 

Em relação aos usos do solo do entorno do Parque, este é diversificado, com 

residências unifamiliares e multifamiliares, empresas de prestação de serviço, universidade e 

terrenos vazios. 

Segundo o arquiteto Dalcy Salvati, o local onde fica o parque era um banhado, onde 

passa um rio e está localizado em uma área cercada de morros, onde a inclinação leva as 

águas das chuvas para se concentrar nesta localidade. Quando da elaboração do loteamento 

Boa Vista, a solução foi deixar a área para construção de bacia de contenção de drenagem 

urbana evitando, assim, a construção de edificações, minimizando os impactos relacionados a 

inundações, dando origem ao Parque Boa Vista.   
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4.3.1 Avaliação Pós Ocupação (APO)  

   O Parque Boa Vista (mapa 09) é o menor parque em extensão dos parques em 

estudo, com um programa de necessidades também reduzido: aparelhos de academia, 

academia de idosos e espaço para práticas esportivas. 

 

Mapa 09- Mapa do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

 Para a avaliação física do parque do ponto de vista técnico, foram analisados 

subatributos de 14 atributos, sendo eles: estrutura, acessibilidade, iluminação, arborização, 

mobiliário, pavimentação, jardinagem, arte urbana, abrigo, privacidade, proteção, 

legibilidade, permeabilidade e flexibilidade de usos; em ordem do melhor avaliado ao pior 

avaliado, conforme gráfico 05. Foi utilizada a metodologia de análise de percepção ambiental 

desenvolvida por Prinz (1980), identificando por meio de planilhas os atributos funcionais 

pertinentes ao desenho paisagístico, avaliando como: percepção positiva e favorável (+); 

percepção neutra (0); percepção negativa e não favorável (-); ou inexistente (x). Para a 

tabulação e possibilidade de quantificar e gerar gráficos foram empregados valores aos itens 

analisados como: percepção positiva e favorável (10); percepção neutra (0); percepção 

negativa e não favorável (-1); ou inexistente (0). 
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Gráfico 05- Avaliação do Parque Boa Vista pelo ponto de vista técnico. 

Fonte: Autora, 2018. 

Para a avaliação da percepção dos usuários, foram aplicadas entrevistas utilizando-se 

dos atributos mencionados acima para identificar o nível de satisfação, os dados foram 

tabulados em ordem do melhor avaliado ao pior avaliado, conforme gráfico 06. 

 

Gráfico 06-  Avaliação do Parque Boa Vista pelo ponto de vista do usuário. 

Fonte: Autora, 2018. 

 Por meio das entrevistas também foi possível identificar o perfil do usuário e como se 

relacionam com os parques e as atividades propostas, além das expectativas e sugestão de 

melhorias conforme quadro 11: 

Quadro 11- Identificação dos respondentes do Parque Boa Vista. 
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

IDADE 

15 – 25 (46,15%) 26 – 35 (23,07%) 36 – 45 (7,7%) 46 – 55 (13,46%) 56 – 65 (9,62%) 

SEXO 

Feminino (59,62%) masculino (40,38%) 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental incompleto (1,92%) Ensino Fundamental completo (1,92%) Ensino médio incompleto 

(11,55%) Ensino médio completo (13,46%) Ensino superior incompleto (25%) Ensino superior completo 

(26,92%) Pós-graduação (19,23%) 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (57,7%) União Estável (1,92%) Casado (38,46%) Divorciado (1,92%) 

RENDA 

Até um salário mínimo - R$ 937,00 (38,46%) De 01 a 02 salários mínimos - R$ 937,00 até R$ 1874,00 (5,77%) 

De 02 a 03 salários mínimos - R$1874,00 até R$ 2811,00 (7,7%) De 03 a 05 salários mínimos - R$ 2811,00 até R$ 
4685,00 (5,77%) Mais de 05 salários mínimos - Mais de R$ 4685,00 (42,3%) 

Fonte: Autora, 2018. 

A maioria dos usuários dos parques entrevistados possui de 15 a 25 anos e 59,62% são 

mulheres. Quanto a escolaridade, a maior parte, 26,92% tem ensino superior completo, outros 
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25% ensino superior incompleto. Quanto ao estado civil, 57,7% são solteiros. Cerca de 42,3% 

possui uma renda de mais de 05 salários mínimos – mais de R$ 4685,00. Portando, o Parque 

Boa Vista é mais frequentado por mulheres jovens, solteiras, com ensino superior completo 

ou em fase de formação, e com uma renda relativamente alta.  

Os resultados da avaliação do ponto de vista técnico e da percepção dos usuários dos 

parques serão descritos abaixo, delineando cada atributo e subatributo separadamente. 

No atributo mobiliário, os subatributos utilizados foram: disposição funcional, 

manutenção, quantidade lixeiras, quantidade banco e ergonomia, obtendo todos os itens 

favoráveis. O Parque apresenta lixeiras e bancos nas vias (figura 52) de passagem e em locais 

que possibilitam a contemplação do ambiente. Os bancos e lixeiras são fixados no chão. Do 

ponto de vista dos usuários, o Parque precisa de mais bancos e lixeiras e espaços com 

pergolado de madeira, para descanso e lazer.  

 

 

 No atributo pavimentação, os subatributos avaliados foram: tipo, manutenção e 

dimensões, obtendo todos os itens favoráveis. O Parque apresenta pista que contorna todo o 

perímetro do parque, ao longo do lago.  É utilizada para caminhada, corrida e ciclismo, sem 

marcação do uso específico, piso em asfalto, com boa manutenção e dimensões favoráveis ao 

uso (figura 53). Para os usuários, a pavimentação foi a melhor avaliada, portanto, favorável ao 

uso.  

Figura 52– Bancos dispostos ao longo da via do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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No atributo privacidade, os subatributos analisados foram:  barreiras visuais, 

barreiras auditivas e distância entre mobiliários, obtendo todos os itens favoráveis. O Parque 

não apresenta barreiras tanto visuais como físicas, por nenhum elemento construído ou 

vegetação, possibilitando a interligação física e visual entre os ambientes e pedestres. Os 

mobiliários estão locados ao longo do parque, onde podem ser utilizados de maneira privativa, 

ou seja, isolados e também possibilitando o uso em grupo.  

Quanto a legibilidade os subatributos analisados foram- sinalização, hierarquia 

dos espaços e facilidade de compreensão. O Parque obteve avaliação favorável em todos os 

subatributos pesquisados, proporcionando fácil compreensão do espaço e conexão visual de 

todos os pontos dentro do parque (figura 54). Para os usuários o parque também possui fácil 

legibilidade, mas poderia apresentar uma melhor sinalização de pista. 

 

 

No atributo permeabilidade, os subatributos analisados foram: fluxo, pontos 

cegos, integração visual com entorno, integração física com o entorno, espaço de ligação e 

Figura 53- Pavimentação asfáltica na pista do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 54– Sinalização no Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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acessos, obtendo em todos atributos avaliçaões favoráveis, exceto os pontos cegos, que não 

existem. 

 Com relação à iluminação, os subatributos analisados foram: quantidade, 

manutenção, presença de superpostes e postes pedonais, localização/distância e eficiência. Na 

avalição de todos os subatributos, o Parque teve resultaos favoráveis, exceto na presença de 

superpostes e localização/distância, os quais são neutros em relação ao Parque. Há diversos 

postes pedonais (figura 55) ao longo da pista de caminhada, porém só tem superpostes no 

centro do lago. Do ponto de vista dos usuários, deveria haver uma melhor iluminação à noite, 

para diminuir a insegurança da população e a dificuldade do uso nesse período.  

 

 

No atributo acessibilidade, os subatributos analisados foram: sinalização, piso 

tátil, inclinação, rampas, condições, obstáculos, largura, ergonomia e acessos, obtendo os 

atributos favoráveis em condições de largura, ergonomia e acessos. E, como inexistentes, os 

subatributos de sinalização, piso tátil, inclinação, rampas e obstáculos. Devido a isso, percebe-

se que o Parque não está adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais, com 

dificuldade de locomoção, deixando a desejar no quesito de acessibilidade. Do ponto de vista 

dos usuários, a acessibilidade do parque foi bem avaliada, enquanto que a acessibilidade para 

pessoas com dificuldade de locomoção precisa ser mais adequada e sinalizada.  

A partir das entrevistas percebe-se a predominância de uso por residentes do próprio 

bairro Industrial, dos bairros limítrofes, como o Vila Nova, Centro e Seminário. E, também, 

de bairros mais distantes como o Luther King, Presidente Kennedy e Cristo Rei.  

Quanto ao atributo proteção os subatributos analisados foram: sinalização, fluxo de 

pessoas, espaço subutilizado, iluminação, vigilância e vias. Na avalição desses subatributos, o 

Figura 55– Poste pedonal do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Parque obteve todos os atributos favoráveis, exceto a vigilância como inexistente e o fluxo de 

pessoas neutro em relação ao parque.  O Parque não apresenta espaços subutilizados o que 

favorece a proteção, apesar da presença de poucos ou nenhum usuário em vários horários do 

dia, o Parque proporciona sensação de segurança pela forma e disposição da vegetação. Para 

os usuários, o parque causa insegurança à noite, devido a pouca iluminação e menor uso do 

Parque.  

Para o atributo arte urbana os subatributos analisados foram: esculturas, chafariz, 

grafite, monumento e condições, obtendo como favoráveis os atributos esculturas e condições, 

e os atributos chafariz, grafite e monumento como inexistentes. Existe um memorial em pedra 

(figura 56) o qual expõe uma placa de identificação do local. Para os usuários, o atributo arte 

urbana foi o pior avaliado, deixando a desejar no incentivo a propagação cultural.  

 

 

Em relação ao atributo estrutura, os subatributos analisados foram: 

estacionamento, banheiros, bebedouros, quadras, iluminação, arte urbana, arborização, 

hierarquia de espaços e vias. O Parque apresenta iluminação, hierarquia de espaços, quadra 

poliesportiva e vias favoráveis ao uso destinado. Porém, são inexistentes os subatributos: 

estacionamentos, banheiros, bebedouros; e classifica-se como situação não favorável a 

arborização, que será melhor descrito no subatributo arborização. Para os usuários, os 

banheiros e bebedouros são os mais solicitados, seguidos de bancos, lixeiras e arborização.  

No atributo flexibilidade, os subatributos analisados foram: variedade de usos, 

trajetos variados e possibilidade de adaptação. O Parque possui uma variedade de usos 

favoráveis, mesmo que reduzido, podendo o usuário exercer lazer passivo e ativo. Enquanto 

que trajetos variados e a possibilidade de adaptação como não favoráveis, por apresentar 

Figura 56– Memorial em pedra do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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pequena área territorial e apenas uma pista de caminhada circundando o lago. Como 

atividades permanentes no parque tem a academia ao ar livre (figura 57), academia de idosos 

(figura 58), pista de caminhada e uma área destinada a atividade esportivas (figura 59), além 

dos espaços destinados ao lazer (figura 60).  Na percepção dos usuários o Parque deveria 

apresentar uma maior diversidade de usos, ofertar mais atividade de lazer, esporte e recreação 

para as crianças. Deveria ser melhor utilizado os espaços existentes e possivelmente 

ampliados para dar mais uso ao parque.  

         

 

 

  

 

Quanto ao atributo arborização, os subatributos analisados foram: quantidade, 

manutenção, sombreamento, porte, segurança, abrigo e condições. Nessa análise  a segurança 

foi avaliada como favorável, a manutenção e as condições como neutras em relação ao 

parque, a quantidade, o porte e o abrigo como não favoráveis e o sombreamento como 

inexistente. É perceptível a ausência de sombra, inclusive em áreas com bancos, pela falta de 

árvores adultas.  Deve-se atentar para o fato do plantio de árvores recentemente, com espécies 

novas, não atingindo o porte suficiente para o sombreamento adequado no ambiente (figura 

Figura 57–   Equipamentos para alongamento 

do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 58– Academia de idosos do Parque 

Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 59–   Quadra esportiva do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 60– Pergolado do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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61). Para os usuários, a arborização também deixa a desejar, não sendo muito bem avaliada, 

pois o parque necessita de áreas mais sombreadas para o uso em diferentes horários.  

 

 

No atributo jardinagem, os subatributos analisados foram: espécies adequadas, 

manutenção e estética, os quais todos foram avaliados como inexistentes. No atributo abrigo, 

os subatributos analisados foram quantidade, manutenção, eficiência e localização, obtendo 

também todos os itens como inexistentes. Do ponto de vista dos usuários, esses atributos 

também foram um dos piores avaliados, pois o parque necessita de abrigos, áreas cobertas 

para os dias de chuva, além de uma jardinagem que embeleze o parque, com flores, plantas, 

além de um melhor cuidado com a limpeza.  

 A manutenção do Parque deixa a desejar em certos pontos, como já mencionados, 

mas por outro lado, é relativamente boa, principalmente no que se refere à pavimentação, 

mobiliário e privacidade dos espaços, alguns equipamentos como os bancos e lixeiras 

necessitam de reparos com maior frequência devido ao desgaste pelo uso, e também pelas 

ações de vandalismo que acontecem no parque, de acordo com o ponto de vista técnico. 

 Assim como nos outros parques, durante a entrevista os usuários foram 

questionados sobre a forma de uso. A maioria dos entrevistados afirmou usar o Parque com os 

amigos, seguido do uso com a família e por último, sozinho, em menor número. Quanto á 

frequência de utilização do parque: 46,15% dos entrevistados usam o parque 

esporadicamente; em seguida: 25% usam só nos fins de semana; outros 17,30% usam durante 

a semana; enquanto que 11,55% usam todos os dias. Quanto aos horários: 51,92% usam o 

parque à tarde; apenas 25% à noite; e 23,08% em diferentes horários. Nenhum dos 

entrevistados afirmou usar o parque no período da manhã.  

Figura 61– Arborização do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 Referente a esse uso, 57,70% dos questionados ficam no Parque de 1 a 2 horas, 

outros 42,30% ficam menos de 1 hora e nenhum dos entrevistados ficam por mais de 2 horas 

no Parque. Quando questionados a respeito do uso de outros parques da cidade: 76,92% 

dizem não utilizar outros parques; 17,30% frequentam só nos fins de semana; 3,84% usam 

durante a semana; e apenas 1,92% dizem usar de outros parques todos os dias.  

 Ainda, quando questionado sobre qual o meio de transporte utilizado até chegar 

ao parque, a maioria dos indagados afirmaram vir a pé, poucos utilizam carro/moto e menor 

ainda os deslocamentos de bicicleta: apenas 1 entrevistado mencionou utilizar o transporte 

público (ônibus) e 1 entrevistado afirmou vir de patins.  A partir disso, foram questionadas 

quais as finalidades de utilização do parque, e a mais mencionada foi a prática esportiva, em 

seguida lazer, depois contemplação e por último outras atividades específicas.  

 Em vista disso, foi procurado saber se o parque atende as necessidades do usuário. 

Cerca de 86,54% afirmaram que sim, ele atende; outros 13,46% afirmaram não atender. 

Quando indagada a justificativa, foram levantados os problemas relacionados: a falta de 

banheiros, bebedouros, limpeza, falta de educação das pessoas, espaços livres sem cuidados, 

como gramado aparado e sombreamento. Além disso, afirmam que os ciclistas atrapalham a 

caminhada na pista e que a implantação da quadra esportiva causa poluição sonora durantes 

os jogos. Alguns desses problemas podem ser em decorrência da prática de vandalismo, como 

a falta de limpeza e manutenção. Então foi perguntado se existiam práticas de vandalismo no 

parque, e algumas pessoas afirmaram existir, principalmente nos mobiliários.  

 Por fim, a entrevista foi aberta a sugestões para os usuários, os quais levantaram 

vários aspectos pertinentes à utilização do parque, principalmente na implantação de 

banheiros, bebedouros, playground, mais bancos, lixeiras, uma quadra de areia, ducha, 

pergolados, além de uma pista exclusiva para ciclistas ou horários de uso. Outra sugestão é 

uma melhor arborização, para espaços mais sombreados, com flores e plantas para embelezar 

o Parque, uma melhor limpeza do parque e do lago, aeração da água, adubo para as árvores se 

desenvolverem melhor, além de um controle dos animais dos usuários e também da população 

de patos do lago. 

 Outras sugestões dizem respeito a uma melhor sinalização do Parque, colocação 

de placas com a metragem da pista, uma melhor demarcação de acessos, uma possível 

ampliação do parque, uma melhor utilização dos espaços vazios, com mais alternativas de 

usos, mais infraestrutura, espaços para prática de personal, aulas de ioga, meditação, feiras e 

espaços para leituras. 
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 Outra sugestão é a criação de espaços cobertos para proteção em dias de chuva ou 

de sol intenso. A necessidade da manutenção da academia para idosos, melhorar o piso com a 

implantação de tipo específico emborrachado. Ainda, outra sugestão de grande importância, é 

de melhorar a segurança, para garantir o melhor uso do parque em mais períodos do dia, 

principalmente à noite, devido à pouca iluminação que causa insegurança.  

 Sendo assim, comparando o ponto de vista técnico e o ponto de vista do usuário, 

como nos demais parques, muitos são os atributos e questões que chegaram as mesmas 

conclusões e/ou divergiram a respeito do Parque Boa Vista. Do ponto de vista técnico o 

mobiliário, a pavimentação, a privacidade e a legibilidade, foram melhor avaliadas, enquanto 

que em relação ao ponto de vista do usuário, foram a pavimentação e a acessibilidade ao 

Parque. Do ponto de vista técnico abrigo, jardinagem e arborização foram os piores avaliados, 

e no ponto de vista do usuário foram arte urbana, infraestrutura, abrigo e arborização. 

Portanto, é possível perceber a divergência de avaliações, como nos outros parques estudados, 

acaba sendo uma forma de agregar conhecimento à pesquisa e mostrar a importância de 

conhecer os dois pontos de vista, no que diz respeito aos espaços livres públicos e sua 

dimensão social.  

 

4.3.2 Análise Morfométrica 

A bacia de drenagem onde o Parque Boa Vista está localizado (mapa 10) é classificada 

de 2ª ordem, conforme a classificação de Strahler (1952). Esta possui uma área de 

aproximadamente 1,28 km², e perímetro de 4,62 km. Apresenta comprimento total da rede de 

drenagem de 3,486 km. 
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Mapa 10- Carta-Imagem da bacia de drenagem do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018. 

A bacia mostra uma grande susceptibilidade a alagamentos em condições normais de 

chuva, no qual se pode observar o coeficiente de compacidade (1,14), confirmado pelo índice 

de circularidade (0,75), considerado alto, indicando que a bacia tende a ser mais circular e 

consequentemente favorecendo os processos de inundação.  O fator de forma (0,39) relaciona 

a forma da bacia a um retângulo, pode atuar sobre alguns o comportamento hidrológico da 

bacia. 
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As características da rede de drenagem da bacia mostram que a densidade de 

drenagem foi de 2,72 km/km2, se enquadrando de acordo com Beltrame (1994) na faixa de 

densidade de drenagem alta, indicando que a bacia tem uma rede de drenagem capaz de reagir 

rapidamente tanto a precipitações quanto a pulsos de onda de enchente. A densidade 

hidrográfica de 1,56 km/km2 demonstra uma baixa capacidade de drenagem natural, o que 

pode trazer problemas para o escoamento das águas.  A relação entre os dois índices (Dd > 

Dh) sugere controle estrutural na bacia.  

Ao analisar o mapa de zoneamento (quadro 12) da bacia onde o Parque Boa Vista está 

localizado é possível observar uma grande área destinada à preservação permanente e zona de 

proteção das áreas verdes. Porém zonas com grande taxa de ocupação como a zona de 

comércio e serviço, zona central com 80% de taxa de ocupação e pequenas taxas de 

permeabilidade, acentuam, ainda mais, a ocorrência de cheias nessa região devido o seu 

adensamento. 

Quadro 12- Zoneamento da Bacia de drenagem do Parque Boa Vista. 

 

 Zona 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Área 

Mínima 

(m²) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

ZUM 

2 

 

Zona de Uso 

Misto 2 

50 2 (*4) 240 20 

ZCS 

 

Zona de 

Comércio e 

Serviço 

80 6(*3) (*4) (*10) 

(*13) 

300 10 

ZPP 

 

Zona de 

Preservação 

Permanente 

X X X X 

ZPAV 

 

Zona de 

Proteção das 

Áreas Verdes 

20 0,2 2000 30 

ZRO 

 

Zona de 

Restrição à 

Ocupação 

10 0,2 2000 30 

ZC 

 

Zona Central 80 8(*3) (*10) 300 10 

Fonte: Autora, adaptada do zoneamento de Francisco Beltrão, PR. 

Quanto à declividade (mapa 11) apresenta 61,85% da área está em local classificado 

como fortemente ondulado, de acordo com Lepsch (1991) adaptado Gross (2016). A 

declividade indica tendência de alta velocidade no escoamento superficial, apresentando 

acelerada concentração da água da chuva, o que influencia significativamente na ocorrência 

de picos de enchentes. Cardoso et al. (2006) e Tonello et al. (2006) afirmam que a declividade 

de uma bacia hidrográfica acomete de maneira significativa a velocidade do escoamento 

superficial, reduzindo a infiltração de água no solo e intensifica o processo erosivo do solo. 

Através do mapa de uso (mapa 12) e do cruzamento de dados do mapa de declividade 

e do mapa de uso pode-se observar que a área de relevo fortemente ondulado tem cerca de 
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34,77 hectares em área impermeável e 44,31 hectares em área permeável. Sendo assim, apesar 

de ter uma área considerável em uma área verde, permeável, podendo minimizar esse 

impacto, pela condição de absorção dos excessos hídricos, sejam eles de origem superficial ou 

por meio das precipitações, a área impermeável também é expressiva, estando sujeita a 

erosões fortes, devido ao escoamento superficial.  

Segundo o mapa de solo de Francisco Beltrão (ANEXO C), a bacia de drenagem onde 

o Parque Boa Vista está localizado apresenta a classe de solos de acordo com os dados da 

EMBRAPA, refinados pelo ITCG, lvdf8 (Latossolo Vermelho Distroférrico típico) e rle9 

(Associação Neossolo Litólico Eutrófico chernossálico + Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

típico) (MIZZUNO, 2016).  

Os Latossolos, possuem alta taxa de infiltração e com alto grau de resistência e 

tolerância à erosão.  Já nas maiores declividades estão os neossolos litólicos são solos com 

taxa de infiltração muito baixa oferecendo pouquíssima resistência e tolerância à erosão. Os 

Nitossolos ocorrem em relevos com declives que variam de plano (3% a 8%) a ondulado (8% 

a 20%), possuem potencial erosivo moderado e apesar de serem argilosos possuem boa 

drenagem interna devido à alta porosidade (SARTORI, 2004). 

Portanto, ao relacionarmos os parâmetros morfométricos associados ao uso do solo, 

classificação do solo e condições ambientais atuais, constata-se que a bacia apresenta grande 

potencial erosivo e susceptibilidade a inundações. A relação uso solo, densidade dos rios e 

drenagem e as cotas altimétricas, determinam, portanto, o limiar e o potencial erosivo da 

bacia, que pode ser potencializado pela retirada da cobertura vegetal, com poucas áreas 

permeáveis e alto adensamento, decorrente da expansão urbana, demandando manejo mais 

atencioso no que se refere ao uso do solo. 
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Mapa 11- Mapa de declividade da bacia do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018.  

Mapa 12- Mapa de Uso do Solo da bacia do Parque Boa Vista. 

Fonte: Autora, 2018.  
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4.4 Parque Lago das Torres 

O Parque Lago das Torres (figura 62) foi inaugurado em novembro de 2017, com área 

de aproximadamente 3,5 ha, está localizado no bairro Padre Úlrico, próximo ao Rio Marrecas 

e ao lado da PR 180, que conecta o bairro ao restante da cidade e demais municípios.  

 

Figura 62- Vista aérea Parque Lago das Torres e entorno 

Fonte: Douglas Kanorski, 2018. 

 

O Parque Lago das Torres é delimitado por vias e industrias, fazendo parte do 

bairro Padre Ulrico.  Os acessos ao Parque acontecem pelas ruas Marília, Rua Manoela 

Pecoits, Rua Miroslau Sass, Av. Enestor Miguel Benetti e pela Rua Dalci Cadore (figura 63), 

que permitem a entrada de pedestres e ciclistas ao parque e permitem que se estacionem os 

veículos nas vias.  
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Figura 63- Vias e acessos do Parque Lago das Torres e entorno. 

Fonte: Imagem do Google Earth adaptado pela autora. 

 

Em relação aos usos do solo do entorno do parque, este é diversificado, com 

residências unifamiliares e multifamiliares, empresas de prestação de serviço, comércio e 

indústrias.   

Com a implantação do Parque Lago das Torres buscou-se a recuperação de uma área 

onde não foi permitida a sua ocupação por estar próximo a uma nascente e um pequeno 

córrego que passa pelo local.  

 

4.4.1 Avaliação Pós Ocupação (APO)  

O Parque Lago das Torres (mapa 13) também apresenta um programa de necessidades 

menos extenso quando comparado ao Parque Ambiental Jorge Backes, oferecendo um lago, 
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pista de caminhada, playground e academia de idosos. Em extensão esse é o segundo menor 

parque em estudo.   

 

Mapa 13- Mapa do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 

Para a avaliação física do parque do ponto de vista técnico, foram analisados 

subatributos de 14 atributos, sendo eles: estrutura, acessibilidade, iluminação, arborização, 

mobiliário, pavimentação, jardinagem, arte urbana, abrigo, privacidade, proteção, 

legibilidade, permeabilidade e flexibilidade de usos; em ordem do melhor avaliado ao pior 

avaliado, conforme gráfico 07. Foi utilizada a metodologia de análise de percepção ambiental 

desenvolvida por Prinz (1980), identificando por meio de planilhas os atributos funcionais 

pertinentes ao desenho paisagístico, avaliando como- percepção positiva e favorável (+); 

percepção neutra (0); percepção negativa e não favorável (-); ou inexistente (x). Para a 

tabulação e possibilidade de quantificar e gerar gráficos foram empregados valores aos itens 

analisados como- percepção positiva e favorável (10); percepção neutra (0); percepção 

negativa e não favorável (-1); ou inexistente (0). 
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Gráfico 07-  Avaliação do Parque Lago das Torres pelo ponto de vista técnico. 

Fonte: Autora, 2018. 

Para a avaliação da percepção dos usuários, foram aplicadas entrevistas utilizando-se 

dos atributos mencionados acima com o objetivo de identificar o nível de satisfação dos 

usuários, os dados foram tabulados em ordem do melhor avaliado ao pior avaliado, conforme 

gráfico 08. 

 

Gráfico 08- Avaliação do Parque Lago das Torres pelo ponto de vista do usuário. 

Fonte: Autora, 2018. 

 Por meio das entrevistas também foi possível identificar o perfil do usuário e como se 

relacionam com os parques e as atividades propostas, além das expectativas e sugestões de 

melhorias, conforme quadro 13: 

Quadro 13- Identificação dos respondentes do Parque Lago das Torres. 
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

IDADE 

15 – 25 (19,45%) 26 – 35 (35,41%) 36 – 45 (25%) 46 – 55 (6,95%) 56 – 65 (9,02%) 66 – 75 (3,47%) 76 – 85 

(0,7%) 

SEXO 

Feminino (56,25%) masculino (43,75%) 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental incompleto (6,95%) Ensino Fundamental completo (5,55%) Ensino médio incompleto 

(15,97%) Ensino médio completo (47,22%) Ensino superior incompleto (18,05%) Ensino superior completo 
(3,48%) Pós-graduação (2,78%) 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (26,38%) União Estável (9,72%) Casado (47,92%) Divorciado (15,98%) 

RENDA 

Até um salário mínimo - R$ 937,00 (18,75%) De 01 a 02 salários mínimos - R$ 937,00 até R$ 1874,00 (27,78%) 

De 02 a 03 salários mínimos - R$1874,00 até R$ 2811,00 (36,11%) De 03 a 05 salários mínimos - R$ 2811,00 até 

R$ 4685,00 (15,98%) Mais de 05 salários mínimos - Mais de R$ 4685,00 (1,38%) 

Fonte: Autora, 2018. 
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Grande parte dos entrevistados tem de 26 a 35 anos e 56,25% são mulheres. A 

escolaridade da maioria dos usuários é cerca de 47,92% que possui ensino médio completo. 

Quanto ao estado civil, 47,92% são solteiros. Cerca de 36,11% tem uma renda de 02 a 03 

salários mínimos – R$ 1874,00 até R$ 2811,00. Portando, o Parque Lago das Torres é mais 

frequentado por mulheres, solteiras, com ensino médio completo e com uma renda 

média/baixa. 

Os resultados da avaliação do ponto de vista técnico e da percepção dos usuários dos 

parques serão descritos abaixo, delineando cada atributo e subatributo separadamente. 

 No atributo mobiliário, os subatributos utilizados foram- disposição funcional, 

manutenção, quantidade lixeiras, quantidade banco e ergonomia, obtendo todos os itens 

favoráveis. Os bancos e lixeiras são dispostos ao longo da pista de caminhada e fixados ao 

chão (figura 64), estão em bom estado de conservação. Quanto a percepção dos usuários, sua 

avaliação foi média, alguns dizem ter a necessidade de mais lixeiras ao longo do parque.  

 

 

 No atributo pavimentação, os subatributos avaliados foram- tipo, manutenção e 

dimensões, obtendo todos os itens favoráveis. O parque apresenta pista de caminhada que 

contorna todo o perímetro do parque, possibilitando diferentes percursos com trajetos 

variados.  É utilizada para caminhada, corrida e ciclismo, sem marcação de uso específico, 

piso em asfalto, com boa manutenção e dimensões favoráveis ao uso (figura 65). Do ponto de 

vista dos usuários foi um dos atributos mais bem avaliados, sendo favorável ao uso.  

Figura 64- Bancos distribuídos ao longo da pista de caminhada do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 No atributo jardinagem, os subatributos analisados foram- espécies adequadas, 

manutenção e estética, obtendo todos os itens favoráveis. Foram pensadas espécies típicas da 

região e comumente usada no município, foram dispostas de forma a compor diversos 

canteiros ao longo dos gramados de forma orgânica e esteticamente agradável. A manutenção 

entra como ponto importante para que estética permaneça a mesma e as espécies sobrevivam 

as ações do tempo (figura 66). Do ponto de vista dos usuários, a jardinagem também foi um 

dos atributos mais bem avaliados, sendo favorável ao uso.  

 

 

 Com relação à iluminação, os subatributos analisados foram- quantidade, 

manutenção, presença de superpostes e postes pedonais (figura 67), localização/distância e 

eficiência, obtendo todos os itens favoráveis, exceto na presença de superpostes, os quais são 

inexistentes. Na percepção do usuário, a iluminação foi bem avaliada, mas deixa a desejar nas 

questões que envolvem segurança na utilização do parque à noite.  

Figura 65- Pavimentação da pista de caminhada do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 66- Jardinagem do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 No atributo permeabilidade, os subatributos analisados foram- fluxo, pontos cegos, 

integração visual com entorno, integração física com o entorno, espaço de ligação e acessos, 

obtendo todos os atributos favoráveis, exceto os acessos, os quais são neutros em relação ao 

parque. O parque apresenta boa integração com relação ao novo loteamento adjacente, grande 

parte dos usuários do parque residem nesse local. A permeabilidade visual é variada, devido à 

localização do mesmo- localizado abaixo de uma rodovia, ao lado de terrenos industriais e um 

loteamento residencial. Do ponto de vista dos usuários os acessos não receberam uma boa 

avaliação, condizendo com o ponto de vista técnico.  

No atributo flexibilidade, os subatributos analisados foram- variedade de usos, trajetos 

variados e possibilidade de adaptação. O parque possui uma variedade de usos favoráveis e 

trajetos variados, porém a possibilidade de adaptação é neutra em relação ao parque. Como 

atividades permanentes do parque tem-se pista de caminhada, playground e academia de 

idosos (figura 68). Mesmo com uma variedade de usos o parque não apresenta nenhum local 

para a prática de atividades esportivas, embora sabe-se da importância que existe do incentivo 

ao esporte em locais mais carentes, como é caso do bairro o qual o parque está inserido. 

Promover essa prática é ofertar oportunidades, principalmente às crianças e jovens. Ao falar 

das crianças, o playground acaba sendo insuficiente pois a demanda é grande de crianças que 

frequentam o parque nos finais de semana, isso faz com que aumentem os riscos de acidentes 

na utilização do equipamento. Na perspectiva do usuário, o parque deixa a desejar quanto a 

diversidade de usos que poderia ofertar, tanto nas questões de lazer como também de esportes, 

não sendo bem avaliado nesse atributo.  

 

Figura 67- Poste pedonal do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 
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No atributo privacidade, os subatributos analisados foram-  barreiras visuais, 

barreiras auditivas e distância entre mobiliários, obtendo todos os itens favoráveis, exceto no 

quesito barreiras auditivas, as quais resultaram como não favoráveis. A localização do parque 

é o principal fator que influencia a situação não favorável quanto as barreiras auditivas, 

devido à proximidade com a área industrial e uma rodovia bastante movimentada, sem 

nenhum tipo de barreira, principalmente a vegetal, que diminuiria a propagação excessiva do 

som.  

Quanto ao atributo proteção os subatributos analisados foram- sinalização, fluxo 

de pessoas, espaço subutilizado, iluminação, vigilância e vias, obtendo a sinalização, a 

iluminação e as vias como favoráveis, o fluxo de pessoas neutro em relação ao parque, o 

espaço subutilizado como inexistente e a vigilância como não favorável. O uso é mais intenso 

nos finais de semana, durante a semana o parque causa sensações de insegurança por conta de 

a vigilância não ser comumente empregada, apenas sendo realizado algumas rondas pela 

Polícia Militar no local. Do ponto de vista dos usuários, o parque foi relativamente bem 

avaliado, porém, quanto a iluminação e vigilância ele deixa a desejar, principalmente para o 

uso do parque à noite, visto que gera maior insegurança à população nesse horário.  

O atributo acessibilidade, os subatributos analisados foram- sinalização, piso tátil, 

inclinação, rampas, condições, obstáculos, largura, ergonomia e acessos, obtendo os atributos 

favoráveis em obstáculos, largura e ergonomia. Como inexistentes os atributos de sinalização, 

piso tátil, inclinação, rampas e condições. E os acessos neutros em relação ao Parque.  A falta 

de piso tátil e a ausência de estacionamento dificulta o acesso, os veículos são obrigados a 

estacionarem nas vias adjacentes ao parque (vias com pavimentação em pedras) e a distância 

de locomoção acaba sendo maior e mais difícil a quem possui dificuldades de locomoção 

(figura 69). Do ponto de vista dos usuários, tanto a acessibilidade para Portador de 

Figura 68- Playground e academia de idosos do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 
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necessidades como a acessibilidade ao parque não receberam boa avaliação, o que mostra as 

dificuldades de inclusão social e o direito de uso por todos.  

 

 

Por meio das entrevistas percebe-se a predominância de uso por residentes do próprio 

bairro Padre Ulrico, dos bairros limítrofes, como o Luther King, e, também, de bairros mais 

distantes, como o Seminário.  

Em relação ao atributo estrutura, os subatributos analisados foram- 

estacionamento, banheiros, bebedouros, quadras, iluminação, arte urbana, arborização, 

hierarquia de espaços e vias. O Parque apresenta iluminação, hierarquia de espaços e vias 

favoráveis ao uso destinado, porém são inexistentes os subatributos- banheiros, bebedouros, 

quadras, arte urbana e arborização, e o estacionamento neutro em relação ao Parque. Como já 

explicado, no atributo acessibilidade o parque não apresenta uma estrutura própria de 

estacionamento, os veículos estacionam nas vias adjacentes. Sobre a arborização será melhor 

explicado no atributo arborização. Quanto a percepção do usuário, banheiros e bebedouros 

são os mais solicitados, seguidos de mais arborização e segurança.  

Quanto ao atributo arborização, os subatributos analisados foram- quantidade, 

manutenção, sombreamento, porte, segurança, abrigo e condições, obtendo todos os itens 

como inexistentes. Sem a presença das árvores todos os outros itens acabam se tornando 

ausentes, e isso faz com que os horários de uso dos parques sejam conforme os menores 

índices de incidência solar, final da tarde e à noite. Porém, devido a insegurança, algumas 

pessoas optam por não frequentarem o parque. Para os usuários a arborização também deixa a 

desejar, não recebendo uma boa avaliação, pois o parque necessita de áreas sombreadas para o 

uso em diferentes períodos do dia.  

Figura 69- Pista de caminhada e acesso do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Para o atributo arte urbana os subatributos analisados foram: esculturas, chafariz, 

grafite, monumento e condições, obtendo todos os itens como inexistentes. Esse atributo foi 

um dos mais mal avaliados pelos usuários, negando formas de ofertar incentivo à cultura 

local.  

Quanto a legibilidade os subatributos analisados foram: sinalização, hierarquia dos 

espaços e facilidade de compreensão. A sinalização e a hierarquia dos espaços foram avalidas 

como não favoráveis; e a facilidade de compreensão neutra em relação ao Parque. O Parque 

apresenta pouca sinalização e uma hierarquia não muito bem definida, o que dificulta a 

facilidade de compreensão do espaço. Do ponto de vista dos usuários, a legibilidade não 

recebeu uma boa avaliação, pois necessita de mais sinalização para melhorar a compreensão e 

orientação do espaço. 

 No atributo abrigo, os subatributos analisados foram: quantidade, manutenção, 

eficiência e localização, obtendo todos os itens como não favoráveis. Devido à ausência das 

árvores, por exemplo, os usuários não têm possibilidade de abrigar-se do sol.  Em dias de 

chuva, a ausência de uma estrutura de proteção inibe a utilização do Parque. Na percepção dos 

usuários, o atributo abrigo também foi mal avaliado, pois para a maioria dos entrevistados 

oParque necessita de mais áreas cobertas e de proteção.  

 A manutenção do Parque é relativamente boa, principalmente no que se refere ao 

mobiliário, pavimentação e jardinagem. Alguns equipamentos, como os bancos e lixeiras, 

necessitam de reparos com maior frequência devido ao desgaste pelo uso, e também pelas 

ações de vandalismo que acontecem no parque, de acordo com o ponto de vista técnico. 

 Assim como nos outros parques, durante a entrevista os usuários foram 

questionados sobre a forma de uso. A maioria dos entrevistados afirmou usar o parque com os 

amigos, seguido do uso com a família e por último, sozinho, com menor número. Quanto a 

frequência de utilização do parque 48,62% dos entrevistados usam o parque só nos fins de 

semana; em seguida 29,16% usam durante a semana; outros 13,20% usam todos os dias; 

enquanto que 9,02% esporadicamente. Quanto aos horários, 78,47% usam o parque à tarde; 

apenas 7,64% à noite; 7,64% em diferentes horários; 6,25% afirmaram usar o parque no 

período da manhã.  

 Referente a esse uso, 72,92% dos questionados ficam no parque de 1 a 2 horas; 

outros 18,05% ficam menos de 1 hora; 9,03% dos entrevistados ficam por mais de 2 horas no 

parque; Quando questionados a respeito do uso de outros parques da cidade, 52,77% dizem 

usar só nos fins de semana; 21,52% frequentam durante a semana; 20,85% afirmam não 

utilizar outros parques da cidade; apenas 4,86% dizem usar de outros parques todos os dias.  
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 Além disso, foram questionaos os usuários sobre qual o meio de transporte até 

chegar ao parque. A maioria dos indagados afirmaram vir de carro/moto; poucos vem a pé; e 

menor ainda os deslocamentos de bicicleta; nenhum dos entrevistados mencionou utilizar o 

transporte público (ônibus). A partir disso, foram questionadas quais as finalidades de 

utilização do parque, e a mais mencionada foi a prática esportiva, em seguida lazer, depois 

contemplação e por último outras atividades específicas.  

 Em vista disso, foi interrogado se o Parque atende ás necessidades do usuário. 

Cerca de 92,36% afirmaram que sim, ele atende; outros 7,64% afirmaram não atender. 

Quando indagada a justificativa, foram levantados os problemas relacionados à falta de 

banheiros, bebedouros e arborização – principalmente o sombreamento. Ainda, foram 

sugeridas melhorias na estrutura do Parque como um todo, ampliação de playground e criação 

de um espaço para práticas esportivas. Alguns desses problemas são em decorrência da 

prática de vandalismo, o que foi confirmado pelos entrevistados, principalmente nos 

mobiliários.  

 Por fim, a entrevista foi aberta a sugestões para os usuários. Foram apontados 

vários aspectos pertinentes a utilização do parque, principalmente na implantação de 

banheiros, bebedouros, mais lixeiras, mais playground, equipamentos para atividades físicas, 

quiosques para alimentação, quadras e campos esportivos, melhorar a academia de idosos, 

mais espaços de lazer, abrigos para dias de chuva e arborização.  

 Outras sugestões referem-se à sinalização do Parque, para melhorar a orientação 

do espaço como um todo, e também, em especial, a pintura das faixas de delimitação de via 

nas pistas de caminhada. É necessário também, segundo os entrevistados, melhorar a 

segurança do parque, principalmente à noite, seja por meio da sinalização, como também por 

meio da iluminação.  

 Ainda, um usuário sugeriu terminar a jardinagem do parque, pois, segundo ele, ela 

está inacabada. Além disso, outro usuário recomendou retirar os patos do lago, pois, para ele 

os animais atrapalham as atividades e a limpeza.  

 Dessa forma, comparando o ponto de vista técnico e o ponto de vista do usuário, 

como nos demais parques, muitos são os atributos e questões que chegaram ás mesmas 

conclusões e/ou divergiram a respeito do Parque Lago das Torres. Do ponto de vista técnico, 

o mobiliário, a pavimentação e jardinagem foram melhor avaliadas, enquanto em relação ao 

ponto de vista do usuário, foram a pavimentação, jardinagem e manutenção. Do ponto de vista 

técnico, abrigo, legibilidade, arte urbana, e arborização foram os piores avaliados; e do ponto 

de vista do usuário, foram infraestrutura, arte urbana, abrigo e arborização. Constata-se, 
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portanto, as variações dos níveis de avaliações, como nos outros parques estudados, sendo 

uma forma de demostrar ambas percepções, tanto técnica quanto do usuário. Dessa forma é 

possível assimilar resultados e discutir as diferenças, agregando conhecimento e importância à 

pesquisa, na dimensão social à qual se insere.  

 

4.4.2 Análise Morfométrica 

A bacia de drenagem onde o Parque Lago das Torres está localizado (mapa 14) é 

classificada de 1ª ordem, conforme a classificação de Strahler (1952). Esta possui uma área de 

aproximadamente 0,6 km², perímetro de 3,23 km e comprimento total da rede de drenagem de 

1,16 km.  
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Mapa 14- Carta-Imagem da bacia de drenagem do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018. 

A bacia de drenagem onde o Parque Lago das Torres está localizado tem índice de 

circularidade (0,72), porém o fator de forma (0,44), considerado baixo, mostra que a bacia é 

menos sujeita a enchentes que outra com fator de forma maior. Segundo Villela e Mattos 

(1975), uma bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra de 

mesmo tamanho, porém com fator de forma maior. 
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As características da rede de drenagem da bacia mostram que a densidade de 

drenagem foi de 1,76 km/km2, se enquadrando, de acordo com Beltrame (1994), na faixa de 

densidade mediana e densidade hidrográfica de 1,66 km/km2 considerada baixa, 

demonstrando uma baixa capacidade de drenagem natural, o que pode trazer problemas para o 

escoamento das águas.   

Através do mapa de zoneamento (quadro 14) da área da bacia onde o Parque Lago das 

Torres está localizado, é possível observar taxa de ocupação de no máximo 60%, além de 

contemplar zonas de preservação permanente e de proteção das áreas verdes aumentando 

também as áreas de taxa de permeabilidade. 

Quadro 14- Zoneamento da Bacia de drenagem do Parque Lago das Torres. 

 

 Zona 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Área 

Mínima 

(m²) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

ZUM 

2 

 

Zona de Uso 

Misto 2 

50 2 (*4) 240 20 

SPQ 

 

Setor de 

Parque 

X X X X 

ZPP 

 

Zona de 

Preservação 

Permanente 

X X X X 

ZPAV 

 

Zona de 

Proteção das 

Áreas Verdes 

20 0,2 2000 30 

ZSI 

 

Zona de 

Serviço e 

Industria 

60 2(*3) 1000 20 

ZI 1 

 

Zona 

Industrial 1 

50 2 2000 25 

Fonte: Autora, adaptada do zoneamento de Francisco Beltrão, PR. 

Quanto á declividade (mapa 15), a bacia apresenta grande área em local classificado 

como ondulado e suave ondulado, de acordo com Lepsch (1991) adaptado Gross (2016), e 

escoamento superficial com tendência de lenta a média e média a rápida. A declividade dos 

terrenos controla em boa parte a velocidade com que se dá o escoamento superficial afetando 

o tempo de concentração, ou seja, o tempo que leva a água da chuva para concentrar-se nos 

leitos fluviais que constituem a rede de drenagem. 

No mapa de uso do solo (mapa 16), pode-se verificar que apresenta ainda quase que na 

sua totalidade de área impermeabilizada, cuja condição de permeabilidade do solo dificulta a 

infiltração de água, proporcionando a susceptibilidade a cheias.  

Segundo o mapa de solo de Francisco Beltrão (ANEXO C), a bacia de drenagem onde 

o Parque Lago está localizado apresenta a classe de solos de acordo com os dados da 

EMBRAPA, refinados pelo ITCG, lvdf8 (Latossolo Vermelho Distroférrico típico) e rle9 

(Associação Neossolo Litólico Eutrófico chernossálico + Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

típico) (MIZZUNO, 2016).  
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Os Latossolos, possuem alta taxa de infiltração e com alto grau de resistência e 

tolerância à erosão.  Já nas maiores declividades encontram-se os neossolos litólicos são solos 

com taxa de infiltração muito baixa oferecendo pouquíssima resistência e tolerância a erosão e 

os Nitossolos ocorrem em relevos com declives que variam de plano (3% a 8%) a ondulado 

(8% a 20%), possuem potencial erosivo moderado e apesar de serem argilosos possuem boa 

drenagem interna devido à alta porosidade (SARTORI, 2004). 

Portanto, quando associado o uso do solo à declividade da bacia e à classificação do 

solo, pode-se considerar baixa suscetibilidade da bacia a erosão superficial e inundação, 

devido ao baixo escoamento superficial e à baixa declividade. 
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Mapa 15: Mapa de declividade da bacia do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018.  
Mapa 16: Mapa de uso do solo do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018.  
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  4.5 Quadro resumo do resultado da Avaliação pós ocupação do ponto de vista técnico e do 

ponto de vista do usuário 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Mapa 5: Mapa de Uso do Solo da bacia do Parque Lago das Torres. 

Fonte: Autora, 2018.  
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5 CONCLUSÃO  

Os parques ambientais, denominados parques contemporâneos, vieram como uma 

solução para a ação antrópica, imprescindível nas cidades cada vez mais densas. Além de 

contribuir para a vitalidade urbana e como elemento essencial para a melhoria ambiental, os 

parques geram diversos benefícios para a sociedade como lazer e a possibilidade de realizar 

atividades físicas e práticas esportivas ao ar livre.  

Para compreender o papel dos parques nas cidades contemporâneas, foi necessário 

uma análise sobre os espaços livres públicos e a evolução dos parques urbanos, bem como o 

seu papel na atualidade como minimizadores de potenciais problemas. Sob esta ótica, essa 

dissertação teve como objetivo analisar a função ambiental e social dos parques ambientais do 

município de Francisco Beltrão - PR, implantados com função de preservação, proteção dos 

recursos hídricos, amenizar problemas decorrentes da ocupação desordenada e também para 

lazer.  

De maneira geral, observou-se que os parques estudados desempenham seus papéis 

sociais e ambientais dentro da cidade. Além das outras funções já assinaladas, após a 

implantação dos parques é visível a mudança gerada na realidade dos bairros e 

especificamente nas famílias que abrangem. Ambientalmente transformam a qualidade de 

vida, e socialmente, tornam-se locais de convívio e novos usos. 

A utilização de critérios de qualidade para a análise do cumprimento da função social 

foi importante para compreender quais atributos pertinentes a estes espaços foram adotados e 

implantados e quais estão ausentes, relacionados à estrutura física, segurança, uso e 

agradabilidade dos parques, identificando os pontos positivos e negativos. Por meio do uso da 

APO, do ponto de vista dos usuários e técnico, pode-se avaliar os espaços e entender como os 

parques vêm sendo utilizados, quais atividades, perfil dos usuários e o nível de satisfação.  O 

conhecimento das expectativas, necessidades e preferências da população é essencial para o 

entendimento de como o espaço é utilizado e compreendido por quem o usufrui.  

Do ponto de vista técnico e também dos usuários, todos os parques estudados 

apresentam uma perspectiva geral favorável ao uso. Alguns critérios que envolvem falta de 

algumas infraestruturas básicas, arborização, segurança e incentivo à promoção cultural foram 

os mais apontados. O parque que melhor abrange todos os atributos analisados, cumprindo a 

função social, é o Parque Ambiental Jorge Backes. Isso faz com que, por consequência, seja o 

mais frequentado por pessoas de diferentes lugares, bairros e até mesmo de outras cidades. 

Isso demonstra o quão importante é um parque urbano para sua sociedade, o quanto é 
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indispensável à vida urbana, mudando os hábitos das pessoas e fazendo de uma cidade um 

lugar melhor e mais humano para viver e conviver. 

Para a análise do cumprimento da função ambiental, por meio do uso da metodologia 

da análise morfométrica, foi possível verificar e entender a dinâmica hídrica e a leitura dos 

atributos do modelo superficial em termos quantitativo, a qual mostrou-se fundamental no 

diagnóstico da degradação ambiental, susceptibilidade a enchentes e escoamento superficial, 

além de contribuir para a gestão do manejo das bacias de drenagem, minimizando os impactos 

ambientais. 

A partir dos dados obtidos verificou-se que os valores da análise morfométrica 

indicam que a bacia do Parque Boa Vista apresenta susceptibilidade a alagamentos em 

condições normais de chuva e grande potencial erosivo. O lago implantado no parque 

funciona como bacia de contenção de drenagem urbana, minimizando os impactos dos 

loteamentos implantados nos últimos anos e minimizando as enchentes na área urbanizada de 

menor declividade. Essa bacia apesar de apresentar grande área permeável, demanda muito 

cuidado no manejo do uso do solo.  

 Os demais Parques urbanos - Parque Ambiental Jorge Backes, Parque Ambiental 

Cidade Norte e Parque Lago das Torres - apesar de apresentarem baixa propensão à 

ocorrência de inundações e baixa propensão a processos erosivos também demandam cuidado 

no manejo do uso do solo.  

Sendo assim, em relação ao cumprimento da função ambiental, compreende-se que no 

cenário atual, apesar da importância de todos os parques para amenizar os impactos 

ambientais e potenciais problemas, o Parque Boa Vista é o que cumpre a sua função 

ambiental relacionando as características físicas da bacia onde está implantado e o uso do 

solo, minimizando as enchentes e enxurradas, sob condições normais de precipitação. Os 

demais parques não apresentam susceptibilidade a enchentes mais acentuadas sob condições 

normais de precipitação, porém, colaboram amenizando os impactos causados pela ocupação 

desordenada, sem planejamento de áreas impróprias e de preservação, disciplinando o 

processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

Os parques urbanos possuem suas multifuncionalidades ambientais e/ou sociais como 

foi abordado nesse trabalho, mas é importe salientar que todas essas funções surgem a fim de 

promover ganhos aos usuários. Mesmo que o parque venha com o propósito de conter 

impactos ambientais, essa medida visa a segurança e o direito dos usuários daquele 

determinado espaço, bairro e cidade. E, ainda, quando há infraestrutura adequada e um local 
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bem conservado proporciona adequadas condições para a melhoria da qualidade de vida da 

população que se apropria desses espaços. 

Com a realização desse estudo, foi possível identificar os pontos que necessitam de 

melhorias com incremento de infraestrutura nos parques, e também aspectos que demonstram 

a necessidade de revisão do plano diretor, adequando o manejo do uso do solo às condições 

físicas das bacias, a fim de evitar ou minimizar impactos provocados pela ação antrópica. 
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7 APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Tabela de Parâmetros Morfométricos 

                                         

Características 

Morfométricas 
Unidade 

Bacia Parque 

Ambiental 

Jorge Backes 

Bacia Parque 

Ambiental 

Cidade Norte  

Bacia Parque 

Boa Vista 

Bacia Parque 

Lago das 

Torres 

Área de drenagem (A) km² 0,97 1,87 1,28 0,6 

Perímetro (P) km 4,94 6,42 4,62 3,23 

Comprimento da bacia (L) km 2,14 2,82 1,81 1,16 

Índice de compacidade (Kc) - 1,40 1,31 1,14 1,16 

Fator de forma (F) - 0,21 0,23 0,39 0,44 

Índice de circularidade (Ic) - 0,49 0,57 0,75 0,72 

Densidade Hidrográfica (Dh) km/km² 1,03 1,06 1,56 1,66 

Comprimento do rio principal km 1,72 2,43 1,86 1,05 

Comp. cursos d’água (Lt) km 1,72 3,89 3,49 1,06 

Densidade drenagem (Dd) km/km² 1,77 2,08 2,72 1,76 

Ordem da bacia (Strahler) - 1 2 1 2 

 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE B - Tabela de Declividade, forma de relevo e escoamento superficial 

 
 BACIAS - PARQUES 

Classes de 

declividade 

(%) 

 

Forma do 

relevo 

Escoamento 

superficial 

J
o
r
g
e
 

B
a
c
k

e
s 

(h
á
) 

% 

C
id

a
d

e
 N

o
r
te

 

(h
á
) % 

 B
o
a
 V

is
ta

 (
h

á
) 

% 

L
a
g
o
 d

a
s 

T
o
r
r
e
s 

(h
á
) 

% 

0 a 2 Plano 
Muito lento 

ou lento 
3,94 4,07 11,9 6,35 2,81 2,19 3 4,72 

2 a 5 
Suave 

ondulado 

Lento ou 

médio 
13,05 13,46 37,77 20,17 9,77 7,61 12 20,13 

5 a 10 Ondulado 
Médio ou 

rápido 
24,50 25,28 78,75 42,04 16,20 12,62 30 49,40 

10 a 15 
Muito 

inclinado 
Rápido 15,94 16,44 30,09 16,07 17,71 13,80 11 18,68 

15 a 45 
Fortemente 

ondulado 
Muito rápido 37,89 39,09 26,49 14,14 79,43 61,85 4 7,07 

45 a 100 Montanhoso Muito rápido 1,60 1,66 2,3 1,23 2,47 1,93 0 0,00 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE C – Roteiro de Avaliação física do ponto de vista técnico 

Roteiro de levantamento de campo – Aspectos físicos 

ANÁLISE DE USOS DOS PARQUES URBANOS DE FRANCISCO BELTRÃO 

                                                                                                                                                                                                                    

 

■ IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR-__________________________________■ 

Data______________           

■ Local-____________________________  ■ Dist. Do Centro-__________________   ■ Tipo- _____________                 

■ Endereço-________________________________________________________________________________  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS 

→ Análise de percepção ambiental (PRINZ, 1980)- 

Percepção positiva e favorável (+)/ Percepção neutra (0)/ Percepção negativa e não favorável (-)/ Inexistente 

→ Quali-  

Somatório dos índices de percepção positiva e favorável  

→ Identificação dos recintos avalizados quanto ao Tipo- 

Parque (PA). 

→ Atributos funcionais pertinentes ao desenho paisagístico- 

A- EST- Estrutura física 

B- ACE- Acessibilidade (mobilidade) plena a todos os ambientes. 

C- ILU- Iluminação em nível suficiente para uma ambiência noturna. 

D- ARB- Arborização adequada p/ permitir microclima agradável nas ambientações. 

E- MOB- Mobiliário adequado para humanização do espaço. 

F- PAV- Pavimentação apropriada às características do recinto. 

G- JAR- Jardins com um mínimo de intuição paisagística. 

H- ART-  Arte urbana configurada na presença de chafarizes e elementos estéticos, etc. 

I- ABR - Abrigo que proporcione aproveitar aspectos positivos do clima (sol/sombra, calor/frescor).  

J- PRI- Privacidade propiciada por configurações intimistas no desenho do espaço. 

K- PRO – Proteção contra tráfego, acidentes, crimes e violência. 

L- LEG - Legibilidade, proporcionando fácil compreensão do espaço. 

M- PER- Permeabilidade e conexão com o entorno. 

N- FLE- Flexibilidade e variedade de usos (diferentes finalidades). 

 

Exemplo preenchimento planilha- 

A
T

R
IB

 

SUBATRIBUTOS 

T
o
ta

l 
su

b
 

p
ar

ci
al

 

Q
U

A
L

I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B-
ACE 

Sinalizaç. Piso tátil 
Inclinaç. 

Rampa 
Condições Obstáculo Largura Ergonomia Acessos  

8 5/ 8 + 

+ - + 0 + - + +  
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PLANILHA DESCRITIVA DE ANÁLISE DOS RECINTOS 

A
T

R
IB

 SUBATRIBUTOS 

T
o
ta

l 
su

b
 

p
ar

ci
a
l 

Q
U

A
L

I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A-EST 

Estaciona. Banheiros Bebedouros Quadras Iluminação Arte urbana Arborizaç. 
Hierarq. 
espaços 

Vias 

9 / 9 

 

         

 

B-ACE 

Sinalizaç. Piso tátil Inclinaç. Rampa Condições Obstáculo Largura Ergonomia Acessos  

8 / 8 

 

         

 

C- ILU 

Quantida. Manutenç. Superposte 
Localizaç./ 
distância 

Eficiênc. Pedonal    

6 / 6 

 

         

 

D- ARB 

Quantida. Manutenç. Sombream. Porte Segurança Abrigo Condições   

7 / 7 

 

         

 

E- MOB 

Disposiç. 
funcional 

Manutenç. Quantida. Lixeira 
Quantida. 
Banco 

Ergonomia     

5 / 5 

 

         

 

F-PAV 

Tipo Manutenç. Dimensões       

3 / 3 

 

         

 

G- JAR 

Espécies 
adequad. 

Manutenç. Estética       

3 / 3 

 

         

 

H-ART 

Esculturas Chafariz Grafite  Monumen. Condições     

5 / 5 

 

         

 

I- ABR 

Quantida. Manutenç. Eficiência Localizaç.      

4 / 4 

 

         

 

J- PRI 

Barreiras 

Visuais 

Barreiras 

Auditivas 

Distância entre 

mob. 
      

3 / 3 

 

         

 

K-PRO 

Sinalizaç. 
Fluxo de 
pessoas 

Espaço 
subutilizado 

Iluminaç. Vigilância Vias    

6 / 6 

 

         

 

L-LEG 

Sinalizaç. 
Hierarquia 

espaços 

Facilidade 

Compreens. 
      

3 / 3 

 

         

 

N- PER 

Fluxo Pontos cegos 
Integraç. visual 
entorno 

Integraç. física 
com o entorno 

Espaço de 
ligação 

Acessos    

6 / 6 

 

         

 

M- FLE 

Variedade de 

Usos 

Trajetos 

variados 

Possibilidade de adaptação da estrutura para diferentes 

atividades 
    

3 / 3 

 

         

 

 



138 

 

 

APÊNDICE D- Questionários aplicados 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM ENTREVISTA AOS USUÁRIOS DOS PARQUES URBANOS 

DE FRANCISCO BELTRÃO, PARANÁ 

Este questionário faz parte da dissertação de mestrado em Engenharia Civil da UTFPR de Pato Branco, da 

mestranda Daniele Kunz Pagno, que investiga a satisfação e uso dos usuários dos Parques implantados entre os 

anos 2003 a 2018 e para atingir o resultado esperado, gostaria de contar com sua participação. As informações 

prestadas permanecerão no anonimato. Desde já agradeço sua colaboração. 

E-mail- danipagno@hotmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR- __________________________________________________ 

■ Data-__________ Parque Urbano-___________________________ Número respondente-___________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

A- Idade ______ anos      B- Sexo-  (   ) F   (   ) M      

C- Escolaridade- 

(   ) Ensino fundamental incompleto   (   ) Ensino médio incompleto   (   ) Ensino superior incompleto    

(   ) Ensino fundamental completo      (   ) Ensino médio completo      (   ) Ensino superior completo (    ) Pós 

graduação 

D- Cidade/bairro- _____________________ 

E- Estado civil-_______________________ 

F- Renda-  

(   ) Até 01 salário mínimo - R$937,00   

(   ) De 01 a 02 salários mínimos- R$ 937,00 até R$ 1874,00   

(   ) De 02 a 03 salários mínimos- R$1874,00 até R$ 2811,00 

(   ) De 03 a 05  salários mínimos- R$ 2811,00 até R$ 4685,00 

(   ) Mais de 05 salários mínimos- Mais de R$ 4685,00  

 

PERGUNTAS AO USUÁRIO 

1- Você utiliza o parque com- 

(   ) Família     (   ) Amigos     (   ) Sozinho   (   ) Outros ____________ 

2- Com qual frequência utiliza este parque? 

(   )  Todo dia     (   ) Só nos fins de semana   (   ) Durante a semana (  ) Esporadicamente 

3- Quanto tempo, em média, você fica no parque? 

(   ) < de 1 hora (   ) de 1 a 2 horas (   ) > de 2 horas 

4- Com qual frequência utiliza outros parques da cidade? 

(   )  Todo dia     (   ) Só nos fins de semana   (   ) Durante a semana  (   ) Não utiliza 

5- Em qual horário costuma usar este parque? 

(   ) Manhã       (   ) Tarde       (   ) Noite       (    ) Em diferentes horários 

6- Qual o seu meio de transporte?  

(   ) A pé     (   ) Carro/moto     (   ) Bicicleta   (   ) Ônibus   (   ) Outros- ______________ 

7- Para qual finalidade você utiliza o parque? 

(   ) Lazer   (   ) Prática Esportiva   (   ) Contemplação  (   ) Outros- ______________ 
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8- Na sua opinião o parque atende suas necessidades? Se não, justifique. 

(   ) Sim       (   ) Não  

_____________________________________________________ 

09- Neste Parque, o que você acha a respeito dos seguintes aspectos? Atribua a cada uma das questões notas de 1 

a 4, sendo 1 a menor nota e 4 a maior, para- 

A- A arborização do parque (árvores) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4 (    ) Não se aplica/ Não existe 

B- Iluminação (postes de iluminação geral e para usuários) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

C- Mobiliário (Bancos e lixeiras) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

D- Pavimentação (piso adequado nas pistas de caminhada) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4 (    ) Não se aplica/ Não existe 

E- Paisagismo (jardinagem) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

F- Placas de sinalização 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

G- Acessibilidade à pessoa com dificuldades de locomoção (PcD) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

H- Acessibilidade ao parque (Ligação com o entorno) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4 (    ) Não se aplica/ Não existe 

I- Manutenção do parque em relação a Bancos, lixeiras, vias, iluminação, limpeza 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4 (    ) Não se aplica/ Não existe 

J- Possibilidade de usar para diversas finalidades como esporte, lazer, passeio, descanso, e outros (Diversidade 

de usos) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4 (    ) Não se aplica/ Não existe 

K- Locais ou coberturas que protejam em dias de chuva ou sol (proteção de intempéries) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

L- Equipamentos de lazer e esporte (Playground, academia) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

M- Banheiros, estacionamento, bebedouro (Infraestrutura geral do parque) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  (    ) Não se aplica/ Não existe 

N- Presença de escultura, grafite, painéis (artes urbanas) 

(   ) 1     (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (    ) Não se aplica/ Não existe 

10- Na sua opinião existe ações de vandalismo no parque? 

(   ) Sim       (   ) Não 

11- Quais são as suas sugestões para o parque? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Muito Obrigado!!! 
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APÊNDICE E – Quadro resumo do resultado da Avaliação física do ponto de vista técnico 

 

ATRIBUTOS 
SUBATRIBUTOS 

PARQUES 

JORGE 
BACKES 

CIDADE 
NORTE 

BOA VISTA 
LAGO DAS 

TORRES 

ESTRUTURA 

Estacionamento     

Banheiros     

Bebedouros     

Quadras     

Iluminação     

Arte Urbana     

Arborização     

Hierarquia de espaços     

Vias     

ACESSIBILIDADE 

Sinalização     

Piso tátil     

Inclinação rampa     

Condições     

Obstáculo     

Largura     

Ergonomia     

Acessos     

ILUMINAÇÃO 

Quantidade     

Manutenção     

Superposte     

Localização/distância     

Eficiência      

Pedonal     

ARBORIZAÇÃO 

Quantidade     

Manutenção     

Sombreamento     

Porte     

Segurança     

Abrigo     

Condições     

MOBILIÁRIO 

Disposição funcional     

Manutenção     

Quantidade lixeira     

Quantidade banco     

Ergonomia     

PAVIMENTAÇÃO 

Tipo     

Manutenção     

Dimensões     

JARDINAGEM 

Espécies adequadas     

Manutenção     

Estética     

ARTE URBANA 

Escultura     

Chafariz     

Grafite     

Monumento     

Condições     

ABRIGO 

Quantidade     

Manutenção     

Eficiência     

Localização     

PRIVACIDADE 

Barreiras visuais     

Barreiras auditivas     

Distância entre mobiliário     

PROTEÇÃO 

Sinalização     

Fluxo de pessoas     

Espaço subutilizado     

Iluminação     

Vigilância      

Vias     

LEGIBILIDADE 

Sinalização     

Hierarquia de espaços     

Facilidade de compreensão     

PERMEABILIDADE 

Fluxo     

Pontos cegos     

Integração visual entorno     
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Integração física entorno     

Espaço de ligação     

Acessos     

FLEXIBILIDADE DE 
USOS 

Variedade de usos     

Trajetos variados     

Possibilidade de adaptação     

 

LEGENDA 

Percepção positiva e favorável  

Percepção neutra  

Percepção negativa e não favorável  

Inexistente  
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8 ANEXOS 

ANEXO A - Mapa de Zoneamento de Francisco Beltrão 
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ANEXO B - Quadro de Parâmetros de ocupação do solo urbano de Francisco Beltrão 
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ANEXO C - Mapa de Uso do Solo Francisco Beltrão 

 

 


