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introdução

Apresentação

Este trabalho apresenta a dinâmica socioespacial do município de Francisco Beltrão – PR 
e propõe diretrizes para a ocupação de um vazio urbano localizado entre a área central e os 
bairros localizados na região norte do município. Busca-se com isso proporcionar uma maior 
conexão na malha urbana, promovendo o desenvolvimento de uma cidade sustentável e menos 
segregada, onde os acessos aos serviços e equipamentos públicos sejam democratizados. 

Objetivos

Objetivo Geral

Proposta de ocupação para um vazio urbano no município de Francisco Beltrão – PR, buscando 
estabelecer a costura da área de intervenção com o entorno pré-existente e promover a função 
social da propriedade, democratizando o acesso aos equipamentos urbanos no município.  

• Possibilitar que a área de estudos seja um elemento de reconexão entre a “Cidade Norte” 
e a área central de Francisco Beltrão.

• Realizar uma leitura crítica do novo Plano Diretor Municipal que possibilite diagnosticar os 
princípios norteadores previstos para o desenvolvimento urbano de Francisco Beltrão, empre-
gando os recursos extraídos da lei que sejam julgados como adequados para a proposta deste 
trabalho.

• Promover a valorização dos espaços de uso público, com estratégias que gerem vitalidade 
na área: térreos ativos, incentivo ao uso do transporte público,  priorização do pedestre sobre o 
veículo motor, implantação de áreas verdes. 

• Incentivar a implementação de Habitações de Interesse Social no local, garantindo a in-
clusão e o acesso da população de renda mais baixa à infraestrutura urbana implantada na área.

• Permitir, através do desenho urbano, a legibilidade do espaço de maneira simples, respei-
tando as condicionates presentes na área.

Objetivos Específicos

Metodologia

O processo metodológico, para o desenvolvimento deste trabalho, teve início com a refl exão 
teórica sobre a temática que se pretendia abordar. 

Após, foram realizados levantamentos em campo e pesquisas fotográfi cas, da legislação vi-
gente, de dados ambientais e de geoprocessamento, buscando a compreensão da problemática 
local. Assim, foi possível realizar as análises do histórico evolutivo e da dinâmica presente da 

área. Em seguida, foram elaboradas as diretrizes que guiariam o projeto, levando em 
consideração as condicionantes e prevendo possibilidades de intervenção.

A última etapa foi a de concepção do projeto, buscando atender aos objetivos estabe-
lecidos. 
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Procurando fundamentar o trabalho que se segue, a 
refl exão teórica apresenta temas pertinentes relaciona-
dos tanto à problemática que atualmente se manifesta 
no município de Francisco Beltrão, quanto às opções ele-
gidas para guiarem as propostas de intervenção.  

Como menciona Gonçalves (2017),

 “(...) a cidade pode ser estudada sob um número in-
fi nito de ângulos, uma vez que, mesmo parecendo de 
compreensão simples quanto ao termo, aborda um cam-
po amplo e difuso, com uma infi nidade de conhecimen-
tos para sua formação e funcionamento”.

Morfologia Urbana

Morfologia urbana é o estudo da forma da cidade. Esse 
estudo considera as relações entre elementos arquite-
tônicos e os fenômenos que os originaram, ou seja, a 
maneira como o tecido urbano foi produzido, modifi cado 
e sua consequente evolução em um determinado espaço 
de tempo (DEL RIO, 1990). A análise decorrida desse es-
tudo também fornece informações para a compreensão 
da confi guração dos espaços ocupados e desocupados 
nas áreas urbanas. 

O tecido urbano é formado por elementos que so-
freram inúmeras transformações no passar do tempo, 
como: edifi cações, ruas, quadras, áreas de lazer, usos 
dados ao solo, densidades populacionais e de edifícios 
existentes. O modo como cada um desses elementos ur-
banos se fi xou na organização da dinâmica espacial da 
cidade é capaz de moldar as práticas da vida humana em 
comunidade (LAMAS, 2004). 

De acordo com Rossi (1964), o estudo morfológico das 
cidades possibilita a identifi cação dos agentes que in-
terferem diretamente na evolução urbana, sendo o fa-
tor econômico, por meio da especulação imobiliária, a 
principal razão de transformação da cidade. Portanto, 
as intervenções urbanas buscam acima de tudo o lucro, 
impulsionando ou desestimulando o desenvolvimento de 
determinadas áreas da cidade. 

Planejamento Urbano

O Planejamento Urbano concentra e analisa as características físicas, sociais, culturais, am-
bientais, econômicas, entre outras, de determinada localidade para propor sua organização 
territorial. O trabalho de planejamento precisa ser encarado como um processo contínuo, tendo 
em vista que a cidade se transforma com o passar do tempo e passa a apresentar novas de-
mandas. Diversos autores atentam para a problemática de se utilizar modelos de planejamento 
pré-concebidos, que não vislumbram as dinâmicas locais.

Todo planejamento da cidade tem implicações morfológicas, fi cando sua ação gravada no 
espaço (LAMAS, 2004). Nessa mesma linha de pensamento, Hardt (2006) reitera que o pla-
nejamento é uma ferramenta que permite o controle e o direcionamento do desenvolvimento 
urbano, seu papel é propor ações de ordenamento espacial que sejam ao mesmo tempo pre-
ventivas e que possibilitem a evolução sustentável da cidade. Wilhem (1965), atenta ao fato de 
que nas cidades os interesses de diferentes agentes do espaço tendem a confl itar, as soluções 
que são encontradas para as problemáticas precisam responder a demanda coletiva para que 
não se enfatize ainda mais as discrepâncias de status e posição social de determinados grupos.

Planejamento Urbano no Brasil

O planejamento urbano no Brasil só recebeu a devida atenção, como estratégia para regular o 
desenvolvimento das cidades e regiões do país, a partir da promulgação da Constituição Federal 
de 1988. Esse foi um processo que ocorreu de maneira tardia, quando comparado a outros paí-
ses, que desde o fi nal do século XIX vinham debatendo e implantando planos que direcionavam 
o crescimento dos centros urbanos. A urbanização brasileira vinha se fortifi cando desde a dé-
cada de 50 com a migração campo-cidade, de maneira desordenada e desequilibrada, gerando 
inúmeros problemas que até hoje se fazem presentes no nosso cotidiano, como: desemprego, 
congestionamentos, falta de infraestrutura, especulação imobiliária, etc. Infelizmente o poder 
público no Brasil tem concentrado grande parte dos esforços em corrigir os problemas pré-exis-
tentes, atuando mais em ações reparadoras, do que propondo estratégias para a produção de 
um espaço urbano satisfatório. 

A urbanista Ermínia Maricato (2011) ainda aponta outra problemática recorrente no planeja-
mento urbano no Brasil: a excessiva especulação quanto ao uso da terra urbana. A autora re-
conhece que o país evoluiu na compreensão dos problemas das suas cidades e isso possibilitou 
a elaboração de inúmeras leis e diretrizes relativas ao tema, porém o próprio planejamento ur-
bano tem sido utilizado para sustentar os privilégios que benefi ciam grupos seletos ligados aos 
administradores públicos, promovendo cada vez mais a desigualdade social nas áreas urbanas.

Estatuto das Cidades

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, foi sancionada no ano de 2001. Entre suas con-
tribuições para o planejamento urbano destaca-se a instituição de ferramentas que tem como 
principal objetivo garantir a função social da propriedade.
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O artigo 1º do Estatuto “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 
bem como do equilíbrio ambiental.”

Parcelamento, edifi cação ou utilização compulsórios: áreas ociosas, não edifi cadas ou  
subtilizadas devem receber uso adequado em prazo determinado pela administração municipal 
após notifi cação;

 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo: aplicável em caso 
de não cumprimento do instrumento anterior, podendo a alíquota aumentar progressivamente 
por até cinco anos seguidos chegando a 15% do valor do terreno;

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública: em caso de não cumpri-
mento do parcelamento compulsório e do pagamento do IPTU progressivo no tempo pelo perío-
do de cinco anos o município poderá desapropriar o imóvel, mediante pagamento em títulos da 
dívida pública. Após a aquisição, o município também possui um prazo de até cinco anos para 
destinar o uso da terra de maneira adequada;

Direito de preempção: o município tem prioridade para aquisição de terrenos em áreas que 
possam ser utilizados para o bem coletivo, como: regularização fundiária, habitação de interes-
se social, reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação 
de equipamentos públicos e áreas verdes de lazer.

Outorga onerosa do direito de construir: defi nição de áreas urbanas em que o índice de 
aproveitamento do terreno pode ser superior ao estabelecido pela lei ou onde haja possibilida-
des de alterações de usos do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo benefi ciário. 

Operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Poder Público municipal e participação de investimentos privados, com o objetivo de alcançar 
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambien-
tal. Para que se torne atrativo para os investidores vantagens construtivas podem ser propostas 
como modifi cação de índices e usos.

Plano Diretor

Os Planos Diretores Municipais são, atualmente, os principais instrumentos norteadores para 
a política urbana do Brasil. 

O artigo 182 da Constituição Federal incumbiu aos municípios a responsabilidade de planejar 
e gerir o planejamento urbano, declarando que  “A política de desenvolvimento urbano, execu-
tada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fi xadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes”. Essa descentralização das decisões ligadas ao planejamento  representou uma evo-
lução nas políticas urbanas brasileiras, pois assim as medidas propostas passaram a se adequar 
às realidades de cada local.  

O Plano Diretor também se destaca pela característica, ao menos em teoria, de agregar à 
sua formulação a participação popular. O Estatuto das Cidades exige que para a elaboração do 
Plano Diretor ocorram “debates, audiências e consultas públicas”, “conferências sobre assuntos 
de interesse urbano” e a “iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano”.

Vazios Urbanos

A Constituição Federal assegura a função social da propriedade privada, prevendo 
sanções estipuladas pelo Poder Público para casos onde essa função não se cumpra. 

Um caso típico do não cumprimento da função social são os terrenos urbanos ociosos, 
que geram espaços residuais na malha urbana. Esses vazios são refl exos da especulação 
que ocorre no mercado imobiliário, contribuindo tanto para o encarecimento das terras 
centrais quanto o aumento de gastos para implantação e manutenção de infraestru-
tura, como redes de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação de vias, instalação 
de equipamentos de serviços públicos. O refl exo dessa dinâmica se dá na segregação 
socioespacial, tendo em vista que pessoas de menor poder aquisitivo são obrigadas a 
se deslocarem para regiões periféricas das cidades. Esse espraiamento da área urbana 
gera também problemas de mobilidade, impactos ambientais e má distribuição de usos 
do território. 

Tarnowski (2007), salienta que o vazio urbano em si não é o cerne do problema das 
cidades. Este já é refl exo de estratégias maléfi cas do planejamento urbano que fi caram  
egistradas no território. Um planejamento estático, que não acompanhe as mudanças 
que ocorrem nas cidades, promove o surgimento de vazios urbanos, sendo essa situação 
uma manifestação da incompatibilidade daquela cidade que foi idealizada e da cidade 
que se concretiza (LIMA; HARDT; OBA, 2006).

Numa visão mais otimista, os vazios urbanos podem ser interpretados como áreas 
que apresentam potenciais a serem desvendados. Condicionantes da área e seu entorno 
podem defi nir o papel do vazio, tanto para a cidade como para usos direcionados as ne-
cessidades da sociedade local. (TARNOWSKI, 2007)

Lima (2005) ressalta algumas das causas e consequências, positivas ou negativas, dos 
vazios urbanos nas cidades, sendo que em um mesmo vazio é possível encontrar fatores 
isolados ou combinados. A tabela abaixo resume a análise da autora e acrescenta algu-
mas análises realizadas anos antes por Clichevsky (1999): 

FATORES GERADORES DE
VAZIOS URBANOS

Empecilhos físicos ou legislativos que restringem 
a ocupação

Falta de recursos por parte do proprietário para 
ocupas a área

Inexistência de infraestrutura consolidada no local

Esvaziamento populacional devido ao processos 
de gentrificação, degradação e abandono do 

estado

Desarticulação urbana ou falta de planejamento

Especulação imobiliária



8

referencial teórico

Tabela 01: Tabelas elaboradas com base em Clichevsky (1999) e 

Lima (2005).

Segregação Socioespacial

Milton Santos (1977), em sua análise sobre a formação socioespacial, assegura que 
o traçado urbano que se apresenta não é um elemento estático da paisagem mas um 
produto que resulta de dinâmicas sociais e econômicas, visíveis e invisíveis. Portanto a 
realidade é uma consequência histórica que resulta de ações produzidas pelos agentes 
econômicos. 

“A noção de formação econômica e social é indissociável do concreto 
representado por uma sociedade historicamente determinada. Defi ni-la 
é produzir uma defi nição sintética da natureza exata da diversidade e da 
natureza específi ca das relações econômicas e sociais que caracterizam 
uma sociedade numa época determinada” (SANTOS, 1977)

Ainda segundo Santos (1977), o modo de produção, a formação social e o espaço são 
interdependentes. O modo de produção depende da circulação, distribuição e consumo 
daquilo que se produz, gerando alterações espaciais e sociais para atingir seu objetivo. 

Marcuse (2004) defi ne segregação como “o processo pelo qual um grupo populacional 
é forçado, involuntariamente, a se aglomerar em uma área defi nida.” O autor respon-
sabiliza o Estado como agente segregador, pois cabe a ele a regulamentação do direito 
à propriedade, a cobrança de impostos e a implantação da infraestrutura necessária. 
Essas ferramentas conferem ao poder público a competência de limitar ou ampliar a 
segregação nas áreas urbanas, seja de maneira proposital ou pela falta de posiciona-
mento.  

Atualmente, na cidades brasileiras, as populações residentes de bairros periféricos se 

encontram em condições que ampliam as desigualdades na esfera social e econômica devido as 
difi culdades encontradas para o acesso de serviços como educação, cultura, saúde, segurança, 
entre outros. Ao mesmo tempo, a maioria dos investimentos públicos vêm sendo aplicados nos 
bairros onde se concentram os agentes detentores do capital, enquanto as oportunidades dos 
moradores de bairros periféricos melhorarem de condição de vida e ascender socialmente fi cam 
cada vez mais remotas.     

Desenvolvimento Urbano Sustentável

O termo desenvolvimento sustentável é defi nido  como sendo o “desenvolvimento que procura 
satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futu-
ras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. O conceito de desenvolvimento sustentável 
surgiu durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 

Essa mesma ideia é aplicada ao conceito da sustentabilidade urbana. É sabido que as cidades 
concentram a maioria das problemáticas relacionadas ao meio ambiente e também as de cunho 
social, portanto é imprescindível a busca do equilíbrio entre as necessidades do homem e as ne-
cessidades da natureza, respeitando os recursos disponíveis. (FARR, 2013) A cidade sustentável 
é “um modelo de gestão e desenvolvimento urbano em consonância com os princípios ecológi-
cos e com convivência social justa.” (MARCONDES, 1999) 

Carrera (2005) registra que a sustentabilidade urbana desdobra-se na integração de inúmeras 
temáticas. Estratégias políticas, institucionais e socioambientais precisam estar alinhadas na 
busca de soluções para as problemáticas que se apresentam nas cidades, conciliando o funcio-
namento destas com a busca por melhorias na qualidade de vida de sua população e a capaci-
dade de prover recursos, bens e serviços para as gerações atuais e futuras.  

Ainda, há de se levar em consideração as particularidades de cada local para que estratégias 
sustentáveis sejam lançadas. A análise das condicionantes do espaço urbano e das demandas 
daqueles que utilizam esse espaço são os critérios iniciais para que uma política de urbanismo 
sustentável obtenha êxito. Duarte (2011), salienta a importância de incluir a população local 
ao processo de discussão e implementação das estratégias de urbanismo sustentável para que 
estas, quando adotadas pelos entes governamentais, sejam aceitas de maneira favorável. “Toda 
sustentabilidade é local.” (FARR, 2013)



9

referencial teórico



10



11

o município  -  Francisco Beltrão

Localização e Acessos

O município de Francisco Beltrão localiza-se na mesorregião do Sudoeste do Paraná. Encon-
tra-se a 70 km a leste da divisa com a Argentina e 30 km ao norte da divisa com o estado de 
Santa Catarina, numa distância aproximada de 480 km da capital do estado, Curitiba. 

O território do município compreende uma área de 735,11 km², sendo que a área urbana é de 
aproximadamente 62 km², ou seja uma área que equivale a 8,4% da área total.  

O acesso ao município ocorre exclusivamente por rodovias. Francisco Beltrão é considerado 
um centro do entroncamento rodoviário estadual. (MINEROPAR, 2002)

• PR-180, no sentido norte-sul. Por esta rodovia, ao sul faz a ligação com os estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

• PR-483, no sentido oeste. Liga a sede municipal com o Paraguai e com oeste e norte do 
Paraná; 

• PR-475, no sentido nordeste. 

• PR-566, também no sentido nordeste. Segue em direção à capital do Estado.

Histórico

O Surgimento do Sudoeste do Paraná

O território hoje pertencente a região do Sudoeste do Paraná foi alvo de um embate de terras 
entre Brasil e Argentina. Somente em 1895, após intervenção diplomática do então presidente 
dos Estados Unidos, Stephen Grover Cleveland, é que as terras foram estabelecidas como domí-
nio brasileiro e passaram a ser administradas como um único município, nomeado Clevelândia.  

Entre os anos de 1915 e 1930 as terras localizadas no Oeste e Sudoeste do Paraná foram 
cedidas para exploração e loteamento pelo Governo Federal para a Companhia Estrada de Ferro 

São Paulo - Rio Grande (Brazil Railway Co.), como pagamento por uma estrada de ferro 
que ligaria o estado de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. Após esse período de 
15 anos o governo rescinde o contrato, após constatação de irregularidades, e retoma 
os títulos das propriedades de terra anteriormente expedidas em favor da empresa fe-
rroviária. Esse foi um período bastante conturbado da história da região pois o interesse 
na exploração das terras gerou situações de disputas com bastante violência entre a 
companhia colonizadora e o Governo Federal. 

Em 1940, o Governo Federal criou a Superintendência das Empresas Incorporadas ao 
Patrimônio da União (SEIPU) que fi cou responsável pela administração das propriedades 
anteriormente concedidas para a Brazil Railway. A SEIPU tinha por objetivo principal co-
lonizar defi nitivamente o território através da implantação de pequenas propriedades ru-
rais. Foi a partir desse momento que o Sudoeste do Paraná começou a ser efetivamente 
ocupado, principalmente por famílias de descendentes de imigrantes italianos, alemães 
e poloneses saídos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Francisco Beltrão - Uma breve história

O distrito de Francisco Beltrão existia desde 1940, mas localizava-se no interior do 
futuro município de Renascença. A Lei estadual n° 790, de 14 de novembro de 1951, 
transformou o distrito de Francisco Beltrão em município.

A porção do território onde atualmente se localiza Francisco Beltrão começou a ser 
ocupada a partir da criação da Colônia Agrícola Nacional General Osório (CANGO), por 
meio do Decreto-lei nº 12.417 de 12/05/1943. As Colônias Agrícolas fi zeram parte de 
uma política do governo de Getúlio Vargas conhecida como “Marcha para o Oeste”, que 
buscava integrar as regiões do interior do país deslocando para essas áreas mão de obra 
para a agricultura.

A CANGO distribuiu gratuitamente para os colonos terras, casas, ferramentas, semen-
tes para cultivo, além de fornecer assistência dentária e médico-hospitalar. Também im-
plantou a estrutura urbana inicial do que mais tarde se tornaria Francisco Beltrão, como 
a construção de pontes sobre o Rio Marrecas, curso d’água que corta a cidade de Oeste 
à Leste, e a abertura das primeiras estradas, o que possibilitou a efetivação da ocupação 
local,  com a vinda de grande número de migrantes e o escoamento de suas produções 
agrícolas. 

Segundo Wachowicz (1985),

“Todo o colono ao chegar à CANGO passava por um exame médico. Se possuísse al-
guma doença, passava a ser tratado gratuitamente pela administração. Depois de cons-
truída sua casa, recebia ferramentas e sementes e passava a trabalhar sua propriedade. 
A CANGO, por interesse do governo federal, proporcionou as melhores condições de 
fi xação do agricultor em toda a história do Estado, pelo menos até meados da década 
de 1950. Mas, como sua criação havia sido ilegal, não podia fornecer escritura defi nitiva 
para os milhares de colonos que conseguiu atrair do sul do país. Seus documentos eram 
todos provisórios.”
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O período de instalação da CANGO coincide com a venda da SEIPU (Empresas Incor-
poradas ao Patrimônio da União) para a CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial Ltda.) 
que iniciou uma violenta campanha de apropriação das terras a fi m de vendê-las, para 
isso expulsava os chamados posseiros (colonos) das propriedades que ocupavam com 
a ajuda de jagunços. Em 1957, após longos anos de entrave, os posseiros se organiza-
ram armados e ocuparam a cidade de Francisco Beltrão destruindo o escritório da CITLA 
e expulsando os jagunços da região em um acontecimento que fi cou conhecido como 
“Revolta dos Posseiros”. 

Após a revolta o Governo Federal enviou para Francisco Beltrão um destacamento do 
Exército Brasileiro e criou, em 19 de março de 1962, o Grupo Executivo para as Terras 
do Sudoeste do Paraná (GETSOP), com a fi nalidade de conceder aos posseiros os títulos 
das terras por eles ocupados. A atuação da GETSOP também se estendeu a melhoria 
da infraestrutura urbana do município com a construção de várias pontes, abertura de 
estradas e regularização de lotes urbanos doados pela CANGO. 

A grande quantidade de madeira disponível nas matas da região atraiu indústrias do 
ramo madeireiro. Inicialmente elas se fi xaram fora do perímetro urbano de Francisco 
Beltrão, mas conforme o município foi crescendo, loteamentos e conjuntos habitacionais 
foram surgindo no entorno das áreas industriais. A população rural também começou a 
se deslocar para a área urbana em busca dos empregos gerados pelo setor industrial. 

Na década de 70 iniciou-se o processo de verticalização da cidade, com a construção 
dos primeiros edifícios na área central com mais de dois andares, além do fortalecimen-
to do setor industrial que nesse momento estava concentrado na porção onde atual-
mente se encontra o Bairro Industrial. 

A intensifi cação da migração cidade-campo ocorreu na década de 80 com a instalação 
de uma grande indústria frigorífi ca, a Chapecó Avícola S/A, que mais tarde foi comprada 
pela Sadia (atual BRF). O grande número de empregos ofertados pela empresa forçou a 
expansão urbana em direção a porção norte do município, região que até então contava 
com algumas pequenas indústrias e ainda não era reconhecido como zona urbana pela 
administração municipal. 

Com a expansão horizontal da cidade para o Norte, a prefeitura começou a implemen-
tar naquela região, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a COHAPAR (Com-
panhia de Habitação do Paraná), alguns conjuntos habitacionais que pudessem suprir 
a demanda por residências dos trabalhadores ligados às indústrias lá instaladas. Ao 
mesmo tempo foi levada a infraestrutura básica, como asfalto, energia elétrica e água 
encanada para a área.

Assim a paisagem urbana de Francisco Beltrão começou a se organizar de maneira 
bastante distinta, dividindo-se entre a “Cidade Central”, composta pelos bairros: Cen-
tro, Presidente Kennedy, Miniguaçu, Vila Nova, Industrial, Nossa Senhora Aparecida e 
Alvorada, onde há um predomínio de residentes pertencentes a classe média e alta. E 
numa segunda porção a “Cidade Norte”, ocupada pelos bairros Novo Mundo, São Miguel, 
Pinheirinho, Pinheirão e Padre Ulrico, bairros periféricos que concentram a população de 
baixa renda do município. 

o município  -  Francisco Beltrão

Décadas 40 e 50: Territó-

rio urbano de Francisco Beltrão 

começa a ser ocupados nos te-

rrenos mais planos, localiza-

dos próximos aos rios.

Década de 60: A população ru-

ral começou a se deslocar para a 

área urbana em busca dos empre-

gos gerados pelo setor industrial. 

Linha do Tempo - Francisco Beltrão

Anos 50 1966

Década de 70: Iniciou-se o 

processo de verticalização da cida-

de, com a construção dos primei-

ros edifícios na área central com 

mais de dois andares.

1970

Final da década de 80: Desen-

volvimento da porção norte da área 

urbana, com a instalação de inúmeras 

indústrias na região. Surgimento de 

loteamentos populares que servem 

de moradia para os trabalhadores das 

indústrias locais.

1983: Cheia histórica do Rio 

Marreca e seus afl uentes. Grande 

parte da cidade foi atingida pelas 

inundações. Residentes e indús-

trias se deslocam para locais fora 

das áreas de risco de enchentes. 

Anos 80 1983 
1996

Década de 90: Formulação 

do primeiro Plano Diretor de Des-

envolvimento Urbano de Francis-

co Beltrão.

Anos 2000: Boom no mercado 

imobiliário. O município passa a 

atrair novos moradores devido as 

ofertas de empregos e serviços. 

Verticalização + Expansão da área 

urbana com a abertura de dezenas 

de novos loteamentos.

2018
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Em 1983, houve recordes históricos de chuvas em toda a região do Sudoeste Paranaense, 
com isso duas grandes enchentes assolaram o munícipio de Francisco Beltrão, a primeira entre 
os meses de fevereiro e março, e a segunda no mês de julho. Esse acontecimento levou o mu-
nicípio a um declínio, muitas pessoas abandonaram as suas casas, seus negócios e a cidade. 
A administração municipal interviu com a dragagem do Rio Marrecas, procurando assim evitar 
novas enchentes, e realocou diversas famílias que haviam sido atingidas pelas chuvas e viviam 
em áreas de risco, fundando a Vila Ribeirão Preto, que mais tarde viria a se chamar bairro Padre 
Ulrico. As enchentes também atingiram o Bairro Industrial, o que levou a dispersão das indús-
trias para outras regiões da cidade, de maneira desorganizada, forçando ainda mais a expansão 
horizontal da área urbana. 

Somente em meados dos anos 90 inicia-se uma regulamentação para o desenvolvimento ur-
bano de município. Em 1996 foi formulado o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
de Francisco Beltrão que delimitou as zonas de ocupação, criando distritos industriais e zonas de 
serviço. Houve também um crescimento na participação do setor privado na área da habitação, 
assim a administração municipal direcionou as verbas públicas para a saúde, educação e plane-
jamento urbano e ambiental.

O aumento na qualidade de vida da população, além das ofertas de serviços e empregos, 
passou a atrair maior quantidade de moradores para o município, com isso nos anos 2000 há 
um boom no mercado imobiliário com o surgimento de muitos empreendimentos, entre eles 
loteamentos particulares e condomínios fechados. 

o município  -  Francisco Beltrão

Expansão Urbana - Eixos Norte e Sul

A fundação e expansão urbana na bacia do Rio Marrecas ocorreu nos terrenos mais planos 
que, em geral, localizam-se nos fundos de vale. O território de Francisco Beltrão começou a ser 
ocupado justamente nas margens de seus rios urbanos, pois o relevo ondulado era um limitante 
natural para a ocupação da área. É possível observar através de imagens de satélites que a área 
urbana mais adensada se concentra nas margens dos Rios Marrecas, Santa Rosa, Lonqueador 
e Urutago.

Uma série de entraves físicos difi cultam a expansão territorial à Leste, Oeste e Sul da 
área urbana inicial. Portanto a região mais propícia para ocupação posterior foi ao Norte, 
onde a topografi a é menos acidentada.

A partir da década de 80 a administração municipal impulsionou o desenvolvimento da 
porção norte da área urbana, permitindo a instalação de inúmeras indústrias na região e 
colaborando para o surgimento de loteamentos populares. Assim a área passou a se ca-
racterizar pela ocupação de residências unifamiliares de classe média baixa, que servem 
de moradia para os trabalhadores das indústrias locais. (LEME, 2015)

Ainda hoje a região Norte da cidade é a que possui as maiores taxas de crescimento, 
tanto populacional quanto em áreas loteadas. A abertura de novos loteamentos, que 
atendem a população de classe baixa e média-baixa, tem sido impulsionada com a pre-
visão da implantação do contorno Oeste, que ligará a zona industrial onde está instalada 
a BRF e a PR-483, com saída para a região Oeste do estado.  

1980 - 1996

Fase 01 - Surgimento da 

CANGO

1943 1943 - 1952 

Fase 02 - Consolidação da 

Área Central

1952 - 1964

Fase 03 - Primeira         

Expansão: Concêntrica

Fase 04 - Segunda Expansão: 

Norte

Fase 05 - Terceira Expansão: 

Norte - Sul

2007 - Atual

Imagem 02: Fases da Evolução Urbana. Francisco Beltrão - PR. 1943 - Atual. 

Fonte: elaborado pelo autor.

Fases da Evolução Urbana 

Imagem 01: Demarcação dos Rios 

Urbanos - Francisco Beltrão-PR                                                 

Fonte: Google Maps. Editado pelo autor

Rio Marrecas

Rio Lonqueador

Rio Urutago

Rio Santa RosaN

N

Área de intervenção

Área de intervenção
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A dinâmica de deslocamento das indústrias para a área Norte do mu-

nicípio foi o principal motivador da expansão dos limites do perímetro 

urbano de Francisco Beltrão.

o município  -  Francisco Beltrão

A segunda região que merece destaque pelo desenvolvimento acelerado ocorrido nos 
últimos anos é a região Sul. Essa área recebeu inúmeros investimentos em infraestru-
tura viária, saúde e educação que transformaram seu caráter agrícola em uma área 
urbana que passa por grande especulação imobiliária. 

O deslocamento do eixo de expansão urbana da cidade de Francisco Beltrão teve início 
com a abertura do contorno Leste, em 2007, que visava desafogar o trânsito de veí-
culos de carga da área central da cidade. Após, foram instalados nas margens da via o 
Hospital Regional, o Centro de Especialidade Médicas e o novo campus da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, onde estará sediado o curso de Medicina. Ainda, está pre-
visto para a área a construção do novo Terminal Rodoviário. O contorno viário e todos 
esses serviços se ligam à área central da cidade pelo prolongamento da Avenida Júlio 
Assis Cavalheiro, que é a via que concentra a maioria dos estabelecimentos comerciais 
do município. Em virtude de todos esses fatores, a região Sul tem concentrado novos 
loteamentos de padrão médio alto.

Caracterização 

Região Centro-Sul

Praça Central Virmond Suplicy Hospital Regional Universidade Estadual

Projeto Nova Rodoviária Loteamentos de Alto Padrão Empreendimentos Comerciais

Cidade Norte

Loteamentos Populares Frigorífi co - Brazil Foods Distrito Industrial

PR - 180. Trecho Urbano Ocupação Irregular 

A dinâmica sócio-espacial de Francisco Beltrão deixa evidente o seu desenvolvimento segregacionista. 

A Região Centro-Sul concentra os maiores investimentos públicos e privados do município, enquanto a 
“Cidade-Norte” é caracterizada pela presença de grandes indústrias e loteamentos populares. 

Imagem 03: Mapa Eixos de Expansão - 

Dinâmica Indutrial em Francisco Beltrão-PR                                                 

Fonte: Google Maps. Editado pelo autor

Área industrial (1960 - 1980)

Principais áreas industriais (1980 - Atual)

Eixos de deslocamento das 

áreas industriais. 

N

Área de intervenção
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o município  -  Francisco Beltrão

Condicionantes Ambientais

Relevo - Declividades

O relevo do município é caracterizado como sendo levemente ondulado. A área urbana mais 
adensada de Francisco Beltrão situa-se próximas as margens dos rios, onde a baixa declividade 
do terreno impacta em fatores como o escoamento superfi cial e a infi ltração da água, resultando 
em problemas de drenagem. Por outro lado, a ocupação recente de encostas vem aumentando 
os níveis de erosão dos terrenos e traz instabilidade às encostas.

A área urbana concentra-se entre altitudes de 550 e 600m, com declividades que podem 
chegar a mais de 30%. A tabela abaixo, formulada a partir de dados do Plano Diretor, indica 
as características, além das possibilidades e restrições de uso de cada área de acordo com as 
declividades existentes.  

   USOS – INDICAÇÕES PARA PLANEJAMENTO

0 – 5%

Restrições para ocupação devido à difi cul-

dade no escoamento de águas superfi ciais 

subterrâneas.

5 – 10%

Difi culdade na instalação de infraestrutura 

subterrânea como redes de esgoto e canali-

zações pluviais.

10 - 15% Adequado para ocupação.

15 - 20% Adequado para ocupação.

20 - 30%

Restrições para ocupação sem critérios 

técnicos para arruamentos e implantação de 

infraestrutura em loteamentos.

> 30% Inaptas à ocupação.

Mapa 01: Mapa Declividade Urbana 

Francisco Beltrão-PR                                         

Fonte: PDM 2017

Áreas Verdes no Perímetro Urbano

A política ambiental de Francisco Beltrão é estabelecida pela Lei 3360/2007 – Código 
Ambiental. 

O município passou por um intenso processo de desmatamento na época da coloni-
zação da região, quando inúmeras madeireiras se instalaram no local. Em virtude disso, 
atualmente poucas áreas de fl orestas nativas restaram, estando estas sujeitas as apli-
cações das leis municipais de conservação. 

São consideradas Áreas de Preservação Permanente aquelas localizadas às margens 
de rios e córregos e as áreas alagáveis. É previsto pelo Plano Diretor vigente que as APP’s 
ao longo do Rio Marrecas - faixa de 50 metros ao longo de cada margem do rio - serão 
transformadas em Parque Linear do Marrecas.  

Também está indicado em lei Áreas de Proteção de Matas (APM), que são áreas de 
maciços fl orestais remanescentes na área urbana. Essas áreas são passíveis de ocupação 
desde que o parcelamento dos lotes obedeça regras como áreas mínima de 25.000 m², 
manutenção do relevo existente e apresentação detalhada da localização das espécies 
vegetais existentes no local. 

APP - Áreas de Preservação Permanente

APM - Áreas de Proteção de Matas

Área de intervenção

Mapa 02: Mapa APP´s e APM´s

Francisco Beltrão - PR

Fonte: do autor, baseado em PDM - 2017

Há ainda a indicação da delimitação de Áreas de Ocupação Restrita (AOR) em terrenos 
onde a declividade ultrapasse 30%, no qual a ocupação não é permitida. Nos mapas de 
uso do solo utilizados nessa pesquisa não estavam traçadas AOR’s. 

Atualmente as maiores problemáticas ambientais da área urbana são os desmatamen-

N

N
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tos das áreas de preservação permanente próximo aos rios e sua ocupação ilegal, e a 
ocupação de áreas com alta declividade que acarretam na instabilidade do solo.

o município  -  Francisco Beltrão

Problemáticas ambientais

Dados Sociodemográficos

Rios Urbanos - Áreas de Risco

O princípio de ocupação da área urbana de Francisco Beltrão está intimamente rela-
cionado á preexistência do Rio Marrecas, pois foi em sua margem esquerda que ocorreu 
a instalação da Colônia General Osório – CANGO, e em sua margem direita a instalação 
das primeiras famílias que chegavam na região com recursos próprios. Até o momento 
da emancipação política do município, o vilarejo formado pelo conjunto de pessoas que 
residia em suas margens era chamado de Vila Marrecas. Essa conformação inicial resul-
tou em uma cidade  marcada pelos problemas decorrentes das cheias do Rio Marrecas, 
e de seus afl uentes.  (SANTIS, 2000)

O fenômeno de cheias é natural e independe da presença humana para que ocorra. 
Em períodos de precipitação intensa o leito dos rios transbordam ocupando as planícies 
imediatas, que são chamadas de planícies de inundação. Devido a fertilidade do solo e 
pela facilidade na irrigação essas áreas atraíram a ocupação humana no meio agríco-
la, e mesmo nas áreas urbanas a baixa declividade facilita a apropriação da área pela 
construção civil, e serve de fonte de energia e meio de transporte. Apesar disso, todas 
as atividades humanas desenvolvidas nessas planícies estão vulneráveis em função de 
possíveis consequências negativas de tal fenômeno. (ANDRES et al., 2015)

A impermeabilização do solo e a construção de redes para condução das águas plu-
viais para os rios, fatores “espontâneos” do processo de urbanização, resultam no au-
mento da frequência e da magnitude das enchentes. 

Em pesquisa realizada com o objetivo de delimitar as áreas que se encontram em 
zonas de maior risco de alagamento dentro da área urbana de Francisco Beltrão, An-
dres, Caneparo e Hendges (2015) se utilizam dos dados dos aspectos do meio físico 
(proximidade dos canais de drenagem, hipsometria e declividade) e chegam a seguinte 
conclusão:

 “As áreas de maior risco (altíssimo) estão ao nordeste da cida-
de, sobretudo, nos bairros Padre Urico, Luther King, Guanabara e 
Jardim Itália. Cabe destacar médio a alto risco nos bairros Sadia, 

Pinheirão, Júpiter, Presidente Kennedy, Miniguaçu, Vila Nova, Cristo Rei, 
São Miguel, Marrecas e Alvorada. Os únicos bairros que não apresentam 
risco são Água Branca, Nova Petrópolis, Nossa Senhora Aparecida, Aero-
porto, Antônio de Paiva Cantelmo, Jardim Virgínia, Pinheirinho e Jardim 
Seminário.”

Mapa 03: Mapa risco de inundações, 

Francisco Beltrão - PR

Fonte: ANDRES et al., 2015

Segundo estimativas do IBGE, no ano de 2017 o município possuía uma população de   habi-
tante, sendo o 25º município mais populoso do estado do Paraná, e o 1º da mesorregião. Dessa 
população total residente, 49,14% não são naturais de Francisco Beltrão, dado que se relaciona 
ao fato de o município concentrar grande parte das ofertas de empregos e serviços da região.  

Evolução Demográfica

Através dos dados coletados pelo IBGE 
nos censos demográfi cos é possível obser-
var a acelerada evolução pela qual o mu-
nicípio de Francisco Beltrão tem passado a 
partir da década de 70. A evolução média 
nas últimas décadas é de 10.000 habitan-
tes/década, com isso a perspectiva é de 
que até 2030 o município passe a marca 
dos 100.000 habitantes.
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Gráfi co 01: Projeção da evolução da população de 

Francisco Beltrão - PR. 1970 - 2016. Fonte: IBGE. (LEME)

Ocupação da margem dos rios Ocupação de encostas Assoreamento dos rios urbanos
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Área de Intervenção
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A taxa de crescimento populacional do município de Francisco Beltrão se assemelha ao padrão 
de crescimento nacional, no entanto a região do Sudoeste Paranaense não tem registrado um 
crescimento populacional expressivo nas últimas décadas. Esses dados refl etem a importância 
do munícipio no contexto regional e estadual, seu caráter de polo regional atrai a migração de 
pessoas de outras cidades do entorno e de tantas outras advindas do campo. 

BRASIL PARANÁ SUDOESTE

PARANAENSE

FRANCISCO

BELTRÃO

140

  120

  100

  80

  60

  40

  20

    0

1980 1990 2000 2010 2013

Gráfi co 02: Taxa de crescimento demo-

gráfi co da população (%). Brasil, Paraná, 

Sudoeste Paranaense e Francisco Beltrão. 

1970 - 2013.

Fonte: IBGE. (LEME)

Essa evolução demográfi ca possui refl exo direto na evolução urbana. Nas últimas décadas 
Francisco Beltrão deixou de ser caracterizado pela sua área rural para ser um município  predo-
minantemente urbano. Atualmente, 85,44% da população do município reside na área urbana. 

Tabela 02: Taxa de urbanização (%) - Brasil, Paraná, 

Sudoeste Paranaense e Francisco Beltrão. 1970 - 2010. 

Fonte: (LEME)

Ano BRASIL PARANÁ
SUDOESTE

PARANAENSE

FRANCISCO

BELTRÃO

1970 55,93 36,19 17,96 38,00

1980 67,59 58,61 32,02 58,05

1990 75,59 73,35 47,19 74,46

2000 81,19 81,37 59,88 81,67

2010 84,37 85,33 69,59 85,44

Pirâmide Etária

Através da análise das pirâmides etárias, da década de 90 e do ano de 2010, é possível obser-
var uma alteração no perfi l da população no município e com isso propor políticas públicas que 
atendam as reais demandas atuais e futuras. 

Atualmente a maior porcentagem populacional se encontra em idade ativa, com isso é possí-
vel afi rmar que existe uma grande necessidade em oferta de empregos. Como essa população 
jovem não apresenta um alto índice de natalidade e a taxa de envelhecimento tem aumentado 
é possível assumir que em algumas décadas a pirâmide etária se inverterá, portanto num longo 
prazo é preciso planejar a cidade para atender essa nova realidade. 
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Gráfi co 03: Pirâmides etárias - Francisco Beltrão, PR. 

Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade. 1991 e 2010. Fonte: IBGE. (LEME)

IDHM 

As mudanças ocorridas na dinâmica econômica do município nas últimas décadas re-
fl ete-se de maneira evidente nos índices de desenvolvimento humano, que leva em 
consideração a longevidade, os anos de estudo e a renda per capita da população local. 

No início da década de 90, Francisco Beltrão encontrava-se no 899º lugar no ranking 
nacional de Desenvolvimento Humano e a 44º posição no ranking estadual. Passados 
20 anos, o munícipio passou a ocupar a 185º  posição nacional e apresenta o 7º maior 
IDH-M do Paraná. O principal fator que contribuiu para essa mudança foi o crescimento 
do índice de Educação. 

Tabela 03: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M). Longevidade, Anos de Estudo e Renda per capita. 

Francisco Beltrão, Paraná e Brasil. 

Fonte: IBGE - Censo, 2010. 

Tabela 04: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).

 Francisco Beltrão, PR. 1991, 2000 e 2010. Fonte: Ipea.

Como poderemos observar nos mapas gerados com base em dados fornecidos pelo 
IBGE, existe uma desigualdade na maneira como os índices sociais se distribuem no 
município, com uma concentração central dos melhores indicadores e uma piora nestes 
conforme os bairros fi cam mais periféricos. Portanto, o IDH-M não pode ser levado em 
consideração de maneira isolada para a formulação de políticas públicas e para o plane-
jamento urbano, pois ele não aponta as reais demandas da cidade como um todo. 

IDH-M
Longevidade 

(anos)

Anos de 

Estudo

Renda familiar 

per capita

Francisco Beltrão 0,774 76,65 11,26 1,76 SM

Paraná 0,749 75,20 10,43 1,46 SM

Brasil 0,754 73,94 9,54 1,31 SM
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Densidade Demográfica 

A tabela acima traz dados que possibilitam analisar a distribuição da população urba-
na de Francisco Beltrão.

 Atualmente, a densidade demográfi ca média bruta da área urbana é de 22,36 hab/
ha, mas essa distribuição da população não ocorre de maneira uniforme, alguns bairros 
possuem menos de um habitante por hectare, enquanto outros bairros ultrapassam os 
50 hab/ha. 

Bairros que possuem características rurais, mas se encontram dentro do perímetro ur-
bano delimitado pela prefeitura, têm sofrido pressão do mercado imobiliário com aber-
tura de loteamentos e arruamentos.

Tabela 05: Evolução da população ur-

bana e densidade demográfi ca por bairro 

em Francisco Beltrão, PR. 2000 e 2010. 

Fonte: : IBGE - Censo Demográfi co 2000 

e 2010. 

Novos Loteamentos Urbanos - Francisco Beltrão

As maiores densidades estão concentradas nos bairros próximos a área central, no entanto 
comparando os números do Censo de 2000 com os de 2010 observa-se um crescimento popula-
cional em bairros dispersos, fato que ocorre pois nos últimos anos o munícipio teve ampliações 
na sua oferta de vagas no mercado de trabalho, o que impulsionou a ocupação dos bairros próxi-
mos as indústrias, e também ampliou as matrículas em instituições de ensino superior, atraindo 
uma população jovem para os bairros próximos as universidades. 

Mapas 04: Densidade demográfi ca bruta por bairro em Francisco Beltrão, 

PR. 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censo Demográfi co 2000 e 2010. Mapas elaborados pelo autor.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
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20 a 30 hab/ha

>30 hab/ha

Mapa 05: Crescimento da densidade populacional 

por bairro em Francisco Beltrão, PR entre 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfi co 2000 e 2010. 

Mapas elaborados pelo autor.

Crescimento demográfi co negativo

Crescimento demográfi co médio - até 30%

Crescimento demográfi co alto - acima de 30%

CRESCIMENTO DE DENSIDADE

 DEMOGRÁFICA
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o município  -  Francisco Beltrão

Taxa de Alfabetização e Ensino Superior

O maior índice de analfabetismo se concentra na faixa 
etária acima dos 25 anos. 7,2% dos adultos acima de 25 
anos residentes em Francisco Beltrão não foram alfabeti-
zados, no Brasil esse percentual é de 11,8%. 

O bairro Padre Ulrico, na área urbana, é o que detêm o 
maior índice de população não alfabetizada, 9,96%, sendo 
que no ano 2000 essa taxa era de 12,25%. 

Até 2%

2 - 4%

4 - 8%

> 8%

TAXA DE ANALFABETISMO POR BAIRROS

TAXA POPULAÇÃO COM ENSINO SUPERIOR

 POR BAIRROS

0%

1 - 5%

5 - 15%

15 - 25%

O mapa com as taxas de população que possuem ensino 
superior reforça ainda mais a desigualdade entre a área 
central e as regiões periféricas no quesito educacional. Os 
bairros Padre Ulrico, Pinheirinho e Pinheirão não possuem 
registros de pessoas que tenham completado o Ensino Su-
perior, ao mesmo tempo que são bairros com uma popu-
lação que é identifi cada como sendo formada por trabalha-
dores das indústrias locais.  

Renda

Analisando os dados dos últimos censos realizados pelo IBGE é possível constatar que 
o fator econômico das famílias que residem em Francisco Beltrão apresentou melhoras 
nos últimos 20 anos, no entanto a desigualdade é ainda muito evidente. Mais de 60% 
dos domicílios no município apresentam um rendimento mensal per capita abaixo de R$ 
390,00, enquanto apenas 11% se encontram  na classe de renda alta, com ganhos per 
capita superiores a R$850,00.  (GHISI, 2016)

O Índice de Gini, instrumento que aponta o grau de diferença na concentração de 
renda entre os rendimentos dos mais podres e dos mais ricos, pouco variou entre 1991 
e 2000, apesar de no mesmo período a renda per capita ter aumentado em aproxima-
damente 62%. Isso signifi ca que os rendimentos estão se concentrando nas mão de 
algumas poucas pessoas.  

Apesar da grande desigualdade, a população que se encontra na faixa de pobreza tem 
diminuído a cada ano, acompanhando uma tendência que é nacional. 

Tabela 06: Renda, pobreza e desigualdade.

 Francisco Beltrão, PR. 1991, 2000 e 2010. Fonte: Ipea.

Abaixo de R$390

De R$390  a R$575

De R$575  a R$850

Acima de R$850

Mapa 08: Renda per capita média por bairro 

em Francico Beltrão - PR. 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

Mapa elaborados pelo autor.

RENDA PER CAPITA 

POR BAIRROS

Mapa 06: Taxa de analfabetismo por bairro em Francico Beltrão - PR. 

Fonte: IBGE - Censo 2010. Mapa elaborados pelo autor.

Mapa 07: Ensino Superior por bairro em Francico Beltrão - PR. 

Fonte: IBGE - Censo 2010. Mapa elaborados pelo autor.
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A concentração de rendas ocorre na área Central e ao Sul da cidade, enquanto a 
porção Oeste e Norte possuem uma média de rendas per capita localizadas nas taxas 
de renda baixa. Vale lembrar que os bairros dessas regiões, destacando o Bairro Padre 
Ulrico por ser o que apresenta o menor rendimento entre todos, foram ocupados prin-
cipalmente por conjuntos habitacionais voltados para a população de baixa renda, e 
possuem uma quantidade expressiva de residentes. 

o município  -  Francisco Beltrão

Dados do Censo 2010 apuraram que 76,6% da população de Francisco Beltrão, acima 
de 18 anos, encontrava-se ocupada, sendo que o maior gerador de empregos era o se-
tor de serviços. Vale lembrar que esses dados foram levantados anteriormente ao início 
da grave crise econômica na qual nosso país se encontra e, devido a isso, por alguns 
anos consecutivos foi possível observar vários postos de trabalho sendo fechados no 
município, principalmente na área de construção civil e indústrias. Atualmente o quadro 
vem se invertendo, no primeiro semestre do ano de 2018 mais de 500 vagas de empre-
gos foram abertas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO)

Trabalho

População economicamente ativa ocupada

População economicamente ativa desocupada

População economicamente inativa

76,6%

20,7%

2,7%

Gráfi co 04: População de 18 anos ou mais de idade economica-

mente ativa. Francisco Beltrão. 

Fonte: IBGE, 2010. 

O setor de serviços concentra mais de um terço das vagas de emprego do município, 
seguido pela indústria e comércio.

Gráfi co 05: Local de trabalho. Francisco Beltrão. 

Fonte: IBGE, 2010. 

Infraestrutura Urbana

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário

A captação e tratamento de água ocorre no “Morro da Sanepar”, a montante da Sede Munici-
pal, numa altitude de 640 metros (aproximadamente 70 metros acima da maior parte da área 
urbana de Francisco Beltrão, facilitando assim a sua distribuição). 

Segundo dados do IBGE (2010), 22.473 domicílios são abastecidos de água pela rede geral e 
3.204 domicílios possuíam poços ou nascentes. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a maior parcela dos domicílios, 65,3 % (2010), está co-
nectada à rede geral de esgoto, com previsão de ampliação do atendimento para 78% após a 
conclusão da execução da nova unidade de tratamento que atenderá a zona norte do município. 
(Sanepar, 2015)

Atualmente os efl uentes tratados são lançados no Rio Marrecas, a ETE se localiza no bairro 
Presidente Kennedy. 

Energia Elétrica

Todos os domicílios de Francisco Beltrão são atendidos pelo fornecimento de energia elétrica 
através da COPEL - Companhia Paranaense de Energia Elétrica.

Coleta de Resíduos Sólidos

Lixo Orgânico: A coleta de lixo orgânico ocorre de acordo com escala organizada pela Pre-
feitura Municipal, dento do perímetro urbano: 

- Área Central: 6 vezea por semana;

- Bairros: 3 ou 2 vezes por semana. 

Diariamente são coletadas aproximadamente 60 toneladas de lixo que são depositados no 
Aterro Sanitário Municipal que fi ca a 12 km de distância do centro da cidade.

Coleta Seletiva: A coleta seletiva é realizada pela Associação de Catadores de Papel de 
Francisco Beltrão, que recicla em torno de 3.000 toneladas de resíduos por ano. Os resíduos 
recicláveis devem ser previamente separados em cada domicílio.

Resíduos da Construção Civil: Em cidades de médio porte, o entulho construtivo repre-
senta cerca de 64% do volume total dos resíduos sólidos urbanos. A responsabilidade pela des-
tinação correta dos resíduos de construção civil fi cou a cargo da administração municipal, de 
acordo com a Lei Municipal nº 4.534 de 14 de dezembro de 2017, que estabelece diretrizes para 
a instalação de caçambas de lixo de uso comum, destinadas à coleta de resíduos de construção 
civil acima de 30 kg, e determina os princípios para o reaproveitamento, reciclagem, descarte 
racional e organização dos pontos de entrega. (FRANCISCO BELTRÃO, 2017)
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Malha Viária

As vias municipais se desenvolvem obedecendo as possibilidades impostas pelas condicio-
nantes naturais, especialmente o Rio Marrecas e a topografi a ondulada, o que resulta em um 
sistema viário segmentado. 

A confi guração do sistema viário é regulamentada pela Lei No 3352/2007, que defi ne a hie-
rarquização e o traçado básico do Sistema Viário. 

o município  -  Francisco Beltrão

Anel Central

Vias coletoras

Vias estruturais

Via perimentral - Contorno viário

Vias a serem executadas

Anel Central: defi nem a área central da cidade, 

com usos preferenciais de serviços e comércios. 

Vias Coletoras: vias de ligação entre bairros. 

Principais vias onde se organizam as rotas de trans-

porte coletivo.

Vias Estruturais: são as vias destinadas à distri-

buição dos maiores fl uxos de veículos, com incenti-

vo do uso para seviços e comércios.

Via Perimetral - Contorno: são as vias que di-

recionam o tráfego de carga para as rodovias que 

dão acesso ao município.

Mapa 09: Macro Sistema Viário de Francico Beltrão - PR. 

Fonte: PDM - 2017

A frota de veículos registrados em Francisco Beltrão teve um crescimento de mais de 400% 
em 20 anos. Esse dado está alinhado ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas 
e também à melhoria na renda dessa população. Em 2016 o Departamento Estadual de Trânsito 
do Paraná possuía uma frota de 59.590 veículos, o que representa 1,48 hab./veículo. 

Apesar de elevado, esse número de veículos não refl ete a realidade observada diariamente na 
cidade. Além da frota registrada em Francisco Beltrão, a malha viária precisa comportar os  veí-
culos vindos de municípios vizinhos, o que coloca a mobilidade urbana como uma das principais 
preocupações da administração municipal que teme o agravamento de situações como conges-
tionamentos, falta de áreas para estacionamentos e outros que já fazem parte do cotidiano da 
cidade.

Tabela 07: Frota de Veículos de Francico Beltrão - PR. 1990 - 2012.

Fonte: Detran - PR. (LEME)

Transporte Coletivo

O transporte coletivo de passageiros urbano conta com o trajeto de 13 linhas e frota 
operante de 22 ônibus. As linhas se desenvolvem no sentido norte-sul e linhas circulares 
no sentido Leste-Oeste. A partir do Mapa do Transporte Coletivo, observa-se que muitos 
dos itinerários das linhas de ônibus urbano são similares, iniciam seus trajetos em pou-
cos pontos e convergem todas para o Terminal Liberdade, localizado no bairro Centro, 
onde é possível efetuar o transbordo entre linhas. Ao mesmo tempo, várias regiões da 
cidade fi cam desassistidas desse serviço. 

Equipamentos de Saúde 

A área da saúde de Francisco Beltrão se desenvolveu de maneira signifi cativa nos últi-
mos anos. Em 2010 houve a inauguração do Hospital Regional do Sudoeste, com atendi-
mentos de alta complexidade, que contemplam os 42 municípios da região do Sudoeste 
Paranaense. Três anos depois foi implantado no município o curso de Medicina, oferecido 
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esses fatos fi zeram com que Francisco 
Beltrão passasse a ser reconhecido como uma referência na área da saúde. 

O município ainda conta com mais três hospitais, sendo um deles especializado para 
tratamento oncológico, um Centro Regional de Especialidades, o Hemocentro - Hemonú-
cleo Regional de Francisco Beltrão, um CAPS - Centro de Ação Psicossocial, o serviço de 
Órtese e Prótese, que presta assistência em reabilitação à pessoa portadora de defi ciên-
cia física, e a Rede Mãe Paranaense, para atendimento de gestantes que se encontram 

Mapa 10: Rotas de Transporte Coletivo em 

Francisco Beltrão - PR. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do 

PDM - 2017  

N

N
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em gravidez de risco. Essa rede prestadora de serviços médicos atende todos os muni-
cípios que pertencem a 8ª Regional de Saúde, sendo 27 municípios compreendidos no 
total.  

O atendimento primário para a população residente no município acontece nas Unida-
des de Saúde dos bairros, onde são realizados os trabalhos de prevenção e reabilitação 
e doenças menos graves. A área urbana conta com 32 Unidades de Saúde e a área rural 
com 8. 

Os casos de Urgência e Emergência são atendidos pela Unidade de Pronto Atendimen-
to, localizado no bairro Padre Ulrico e pelos setores de emergência dos hospitais. Fran-
cisco Beltrão também conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU. 

o município  -  Francisco Beltrão

Mapas 11: Equipamentos de saúde e raios de abrangência. 

Francisco Beltrão. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do PDM - 2017  

Hopitais

Abrangência: micro regional

Unidade Básicas de Saúde

Raio de Abrangêcia: 1.000 metros

Unidade de Pronto Atendimento

Raio de Abrangêcia: 5.000 metros

Equipamentos de Educação 

A rede pública municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
administra 17 CMEI’s (centros de educação infantil) e 21 escolas, sendo 7 localizados no interior 
do município (escolas de campo) e as outras 14 localizadas na área urbana. 

Cinco escolas ofertam Educação em Tempo Integral, sendo elas:  Higino Antunes Pires (Bairro 
Sadia), Francisco Manoel (Bairro Novo Mundo), Madre Boa Ventura (São Miguel), Nossa Sen-
hora do Sagrado Coração (Bairro Padre Ulrico), Recanto Feliz (Bairro Pinheirinho). O sistema 
integral de ensino atende aproximadamente 900 alunos, esse número é bastante expressivo, 
pois representa aproximadamente 10% do total de alunos atendidos pela rede pública no Ensino 
Fundamental. 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

HOSPITAIS

CMEI’S ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL

CMEI

Raio de Abrangêcia: 300 metros

Escola Municipal

Raio de Abrangêcia: 1.500 metros

Mapas 12: Equipamentos de educação e raios de abrangência. Francisco Beltrão. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do PDM - 2017  

A rede pública estadual, através do Núcleo Regional de Educação, administra 16 estabele-
cimentos de ensino. Segundo dados do IBGE (Censo de 2010) 4.380 jovens deveriam estar 
matriculados no ensino Médio, por estarem na faixa de idade entre 15 e 17 anos. No entanto, 
em 2014, aproximadamente 7% dos jovens não haviam efetuado matrícula em nenhum colégio 
público ou particular.

O ensino superior é um ponto chave no desenvolvimento municipal, infl uenciando os aspectos 
econômicos, sociais e culturais de toda a região. Atualmente, atuam em Francisco Beltrão seis 
IES, sendo quatro de iniciativa privada e duas públicas – UNIOESTE e UTFPR, que oferecem cur-
sos em 27 áreas de graduação e disponibilizam mais de 2.500 vagas anuais. Em levantamento 
realizado em 2015 haviam 6.460 acadêmicos matriculados nessas IES, o que representa um 
aumento de aproximadamente 160% no número de oferta de vagas nos últimos 15 anos. 

Área de intervenção
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ESCOLAS - ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR

Escola Estadual

Raio de Abrangêcia:

 3.000 metros

Ensino Superior

Abrangêcia:

 micro regional

Mapas 13: Equipamentos de educação e raios de abrangência. Francisco Beltrão. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do PDM - 2017  

Equipamentos de Lazer

A implantação de parques na área urbana de Francisco Beltrão tem sido uma estratégia utili-
zada de maneira recorrente para, além de fornecer equipamentos de lazer à população, preser-
var áreas ambientalmente vulneráveis.  

Atualmente o município conta com sete parques urbanos, alguns ainda em processo de im-
plantação.  

- 1967: Parque de Exposições Jayme Canet Jr., foi estabelecido  no bairro Miniguaçu para rea-
lização de feiras e exposições ligadas ao setor agropecuário. Abriga em sua área um centro de 
eventos, com capacidade para 10 mil pessoas, sendo o maior do Sudoeste Paranaense, auditó-
rio com lotação de 250 lugares, o Museu da Colonização, pista para caminhada, pista de kart, 
quiosques, área de camping, chuveiros e um restaurante.

- 1971: Horto Florestal (transformado em Parque Irmão Cirillo em 1997) é uma Área de Pro-
teção Ambiental de Mata Atlântica. Localizado no Bairro Padre Ulrico,  possui uma trilha ecoló-
gica de 2 mil metros e o viveiro municipal onde é realizado cultivo e distribuição de mudas de 
árvores nativas da região.  

- 1999: Parque Mãe Natureza, instalado em uma antiga pedreira de propriedade da Prefeitura, 
tinha por objetivo ser um Centro Regional de Estudos Ambientais, mas encontra-se inutilizado. 

- 2003: Parque Alvorada, foi implantado em uma área que sofre com frequentes inundações 
em épocas de cheia do Rio Marrecas e que estava sendo ocupada de maneira ilegal por dezenas 
de famílias. Sua estrutura contém um lago, dois quilômetros de pista asfaltada para caminhadas 
e ciclismo, uma cancha de bocha, parque infantil, academia para terceira idade e grande área 

de estacionamento

- 2012: Parque Ambiental da Cidade Norte, conta com pista de caminhada, dois lagos 
e campo de futebol suíço. A área onde o parque foi instalado era ocupada por açudes de 
criação de peixes e um banhado. Nesse terreno passa um córrego que desagua no Rio 
Santa Rosa, portanto o objetivo principal na implantação do parque era a recuperação 
ambiental da área.

- 2015: Parque Boa Vista, no Bairro Industrial, foi planejado como medida de controle 
de águas pluviais. O lago central do parque tem a função de reter as águas que vem do 
córrego, a montante, e que fl uem em direção ao Rio Lonqueador no centro da cidade. 

- 2017: Parque Lago das Torres no Bairro Padre Ulrico, está localizado em uma região 
do município que era desprovida de espaços de lazer e recreação. A sua implantação 
recuperou uma área próxima a uma nascente e um pequeno córrego. Contém uma pista 
de caminhada, lagoa e um campo de futebol Society. 

o município  -  Francisco Beltrão

Parques com entrada livre para população

Raio de Abrangêcia: 1.000 metros

Mapas 14: Parques urbanos e raios de abrangência. 

Francisco Beltrão. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do PDM - 2017  

Parques Urbanos 

PARQUES URBANOS

Parque de Exposições

Jaime Canet Junior
Parque Lago Alvorada Parque Lago das Torres
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Além dos parques, a administração municipal possui uma listagem com a localização 
de 18 praças na área urbana de Francisco Beltrão. Entretanto, com exceção da praça 
central em frente a Catedral, as praças se encontram na sua grande maioria em estado 
de abandono, necessitando de manutenção. Uma problemática visível na expansão ur-
bana que ocorreu nas últimas décadas foi a falta de planejamento de espaços de lazer 
público nos novos loteamentos, ponto que está em processo de alteração na nova re-
visão do Plano Diretor. 

Praças em possibilidade de uso

Raio de Abrangêcia: 600 metros

Mapas 15: Praças e raios de abrangência. Francisco Beltrão. 

Fonte: Elaborados pelo autor com dados do PDM - 2017  

PRAÇAS

Praças

Qualidade de Vida

Analisando todos os dados socioeconômicos e de infraestrutura, acima expostos, é 
possível gerar uma análise do contexto no qual se insere a população residente da área 
urbana de Francisco Beltrão.  

A segregação socioespacial do município está presente desde o começo da sua his-
tória. As políticas administrativas que afastaram a população de baixa renda da área 
central, com a criação de conjuntos habitacionais populares em bairros periféricos, é 
reforçada hoje pela diferença de alcance que essa população possui aos serviços, equi-

pamentos e infraestrutura urbana. 

Ghisi (2016), apresenta em sua dissertação os índices relacionados à qualidade de vida e 
como estes se distribuem nos bairros pertencentes ao município de Francisco Beltrão. Através 
dessa análise, que conjuga todos os fatores estudados em um só indicador, é possível ter uma 
visão mais apurada de onde o poder público deve prioritariamente atuar em busca de garantir 
direitos e acessos aos serviços de modo mais igualitário à toda população. 

QUALIDADE DE VIDA URBANA

(GHISI, 2016)

Baixo

Regular

Alto

Muito Alto

Mapas 16: Qualidade de vida urbana por bairros em

Francisco Beltrão - PR

Fonte: Elaborados pelo autor com dados de GHISI,2016 

Planos Diretores e os Vazios Urbanos

As tentativas de regulamentação do desenvolvimento urbano de Francisco Beltrão pela ad-
ministração municipal iniciaram em meados da década de 70 com a promulgação das Leis nº 
503/75 e nº 504/75 e mais tarde o complemento dessas que foi a Lei municipal n° 779/80. 
Essas leis estipularam as primeiras regras para loteamentos, arruamentos e desmembramentos 
de terrenos na cidade, evitando que estes fossem instalados ou ocupados em áreas impróprias, 
como em áreas sujeitas a inundações ou que são atravessados por cursos d’água. Também fi xa-
va a existência de faixa de preservação nas margens dos rios municipais. 

Baseada na lei anteriormente apresentada, foi aprovada a Lei nº 1303/87 que tratava de ma-
neira ainda mais específi ca sobre os loteamentos urbanos, principalmente aqueles locados em 
áreas de expansão urbana. A necessidade dessa lei surgiu pelo fato de novas áreas terem sido 
anexadas ao perímetro urbano devido ao crescimento do número de loteamentos particulares 
para uso residencial e industrial. (MACHADO, 2013)

N

Praça Central Praça dos Pioneiros - 
Cango Praça Vila Nova Pracinha Cango
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 inúmeras novas políticas urbanas en-
traram em vigor, entre elas o artigo nº 182, que em seu primeiro parágrafo estabelece a obri-
gatoriedade da formulação de Planos Diretores para todos os municípios com mais de 20.000 
habitantes. O Plano Diretor “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana”, que tem por objetivo a distribuição ordenada das funções sociais da cidade visando 
um desenvolvimento pleno desta e garantindo o bem-estar de seus habitantes (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988)

Somente em meados da década de 90 o primeiro Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão 
começou a ser elaborado, nesse momento a cidade já contava com aproximadamente 65.000 
habitantes e se expandia rapidamente de maneira desordenada. 

A Lei Nº 2543 de 29 de outubro de 1996, denominada de Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) de Francisco Beltrão foi a primeira legislação que objetivava o desenvolvimento 
e expansão urbana de maneira ordenada, considerando a cidade como um todo, além de ser 
um plano participativo que contou com a participação das Associações de Moradores e das lide-
ranças Comunitárias para sua formulação. (LEME, 2015)

O PDDU tinha o intuito de intensifi car a ocupação da área urbana, de maneira a equilibrar 
os usos da terra, melhorando a distribuição de infraestrutura, de modo que os investimentos 
públicos não sofressem com sobrecarga ou ociosidade na sua utilização, além de buscar uma 
ocupação que respeitasse mais as condicionantes ambientais, como citado no artigo 37 da Lei:

I - A distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equili-
brada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambien-
te, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos; II - a 
intensifi cação da ocupação do solo condicionada à ampliação da capacidade de 
infraestrutura; III - a adequação das condições de ocupação do sítio às caracte-
rísticas do meio físico, para impedir a deterioração e degeneração de áreas do 
Município (FRANCISCO BELTRÃO, 1996).

Em 2001, com a promulgação da Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade, importantes instru-
mentos urbanísticos são introduzidos na legislação brasileira, objetivando garantir que as pro-
priedades urbanas sejam voltadas a atender as demandas sociais acima de interesses privados 
e especulativos. Na reformulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Francisco 
Beltrão, que ocorreu em 2007, esses instrumentos urbanísticos foram incluídos na  legislação 
municipal visando enfrentar duas problemáticas existentes na cidade: a necessidade da des-
ocupação de áreas consideradas de risco, como encostas e margens de rios, e da  ocupação dos 
vazios urbanos que já contavam com infraestrutura e estavam sendo subutilizados.

Logo no primeiro capítulo do Plano Diretor, artigo 86 da Lei, os temas de parcelamento, edifi -
cação ou utilização compulsória dos terrenos urbanos são abordados: 

O Município poderá exigir que o proprietário do solo urbano não edifi cado, 
subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento, sob pena 
de aplicar os mecanismos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 (Estatuto da Cidade) de: I – parcelamento, edifi cação ou utilização com-
pulsória; II – imposto predial e territorial progressivo no tempo; III – desapro-
priação com pagamento da dívida pública. (FRANCISCO BELTRÃO, 2007)

Portanto, a legislação municipal prevê que a ocupação de terrenos ociosos dentro da 
área urbana deve ser incentivada, buscando a utilização efetiva da infraestrutura já im-
plantada no município e contendo o espraiamento do perímetro urbano para áreas onde 
novos investimentos necessitem ser realizados. 

A Prefeitura Municipal possui o cadastro de 7.125 lotes considerados como vazios ur-
banos em Francisco Beltrão, compreendendo uma área total de 10.214.107,68m², valor 
que representa 20% da área total da malha urbana. (GHISI, 2016) 

Apesar da legislação estabelecer como prioridade a ocupação dos vazios urbanos, na 
prática podemos observar o surgimento de novos loteamentos cada vez mais afastados 
das áreas onde estão instalados os equipamentos públicos e a infraestrutura urbana bá-
sica. 

O novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

o município  -  Francisco Beltrão

Atualmente o Plano Diretor Municipal vem passando por readequações. A última déca-
da trouxe grandes mudanças para as dinâmicas da vida urbana em Francisco Beltrão e 
com isso surgiu a necessidade de atualizações na legislação municipal no que se refere 
ao planejamento urbano. Os dados que serão aqui apresentados sobre a nova lei do Pla-
no Diretor, que substituirá a Lei nº 3300/2006, ainda estão em processo de análise pela 
Câmara de Vereadores e portanto ainda não foram sancionadas pelo poder Executivo.

A reformulação do Plano Diretor de Francisco Beltrão tem como objetivo possibilitar 
que o município desenvolva-se de maneira sustentável. Três princípios de sustentabilida-
de urbana são apresentados como sendo os norteadores dessa transformação:   

 1º - CIDADE COMPACTA: otimização do uso das áreas urbanas que já contém in-
fraestrutura, estabelecendo parâmetros urbanísticos para a densifi cação, diversifi cação 
de usos e para o  controle do consumo do solo, de forma a não impactar nas áreas agrí-
colas que circundam o perímetro urbano.  

 2º - POLICENTRISMO EM REDE: propiciar o desenvolvimento de centros secun-
dários e suas interligações através de uma rede de transportes público, investindo na 
infraestrutura de ciclovias, vias para pedestres e linhas de ônibus, além de oportunizar a 
densifi cação de usos em pontos de articulação dos transportes. 

3º - MANUTENÇÃO DA FORMA URBANA E DOS LIMITES URBANOS: buscar man-
ter o perímetro urbano sem expansões horizontais desnecessárias, pois compreende-se 
que cidades com baixas densidades acabam impactando nas áreas verdes e rurais, ele-
vam os custos de implantação e manutenção de infraestrutura e produzem deslocamen-
tos que podem ser evitados e/ou menos longos. 

Para que esses objetivos sejam atingidos a proposta do novo Plano Diretor enfatizou 
três aspectos já existentes na antiga legislação: a priorização do transporte coletivo, 
pedestres e ciclistas na circulação viária, a relevância da implantação das Macrozonas de 
Desenvolvimento Econômico e a importância da participação popular nas decisões e apli-
cações de políticas públicas numa gestão que seja cada vez mais democrática. Ainda, foi 
acrescentado ao Plano Diretor um capítulo a respeito das Zonas Especiais de Interesse 
Social, assunto que não havia sido apresentado pelo plano anterior. 
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o município  -  Francisco Beltrão

Zoneamentos

As Leis de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo urbano são as ferramentas que jun-
tas regulam o tipo de usos e a intensidade de ocupação do território municipal. Essa 
legislação impacta diretamente na maneira como ocorrerá a expansão urbana da ci-
dades, pois infl uencia na valorização imobiliária de cada região de acordo com os usos 
permitidos. (DUARTE, 2011)

Em Francisco Beltrão, a Lei Municipal nº 3.384/2007 que é responsável pelo Zonea-
mento, pelo Uso e pela Ocupação do solo urbano municipal está passando por reformu-
lação, adequando-se a proposta do novo Plano Diretor de 2017 que se encontra em pro-
cesso de aprovação pela Câmara de Vereadores do município. O Plano Diretor de 2006 
agregou a legislação municipal os instrumentos urbanísticos articulados pelo Estatuto 
da Cidade, incluindo aqueles que dizem respeito a sustentabilidade urbana. 

No entanto, analisando a Lei de Zoneamentos de 2017, podemos diagnosticar pro-
blemáticas que se relacionam à sustentabilidade local. Grandes extensões, dentro da 
área demarcada como urbana, aparecem na Lei de Zoneamento delimitadas como Ma-
crozonas de Ocupação Controlada. Esse zoneamento não defi ne quais os usos e indíces 
passíveis de serem empregados naquele local, deixando a cargo da prefeitura analisar 
cada caso de maneira excepcional. No entanto, o que já pode-se constatar é a utilização 
dessas áreas para abertura de novos loteamentos, resultando na continuação do pro-
cesso de espraiamento da área urbana. 

Quanto às áreas verdes do perímetro urbano, o Setor de Parques, existentes nas duas 
Leis de Zoneamento anteriores foi transformada em Área de Preservação Permanente. 
Com isso, os Sistemas de Epaços Livres deixam de ser prioridade na nova legislação.

Portanto, apesar das boas intenções previstas na reformulação do Plano Diretor de 
Francisco Beltrão, observa-se uma dissonância entre o discurso presente nos seus tex-
tos e a aplicação dessas estratégias nos zoneamentos propostos.
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Evolução - Zoneamento Urbano Francisco Beltrão (1996 - 2017)

Mapa de Zoneamento Urbano 1996 - 2006

Fonte: PDM - 2017

Mapa de Zoneamento Urbano 2007 - 2017

Fonte: PDM - 2017

Mapa de Zoneamento Urbano - Atual 

Fonte: PDM - 2017

A Lei de Zoneamento de 1996 não tratava das es-
pecifi cidades de cada bairro do município, enqua-
drando estes em grandes Zonas Residenciais. 

Os usos comerciais e de serviços concentravam-se 
na Zona Central, fortalecedo a dependência dos 
bairros em relação ao Centro. 

Percebe-se, já naquela época, uma preocupação 
com as áreas de preservação e a ideia da implan-
tação de um Parque Linear no entorno do Rio Ma-
rrecas. 

O Plano Diretor de 2007 revê o perímetro urbano 
do município, ampliando suas bordas. 

A Lei de Zoneamento de 2007 passa a incluir Zo-
nas Mistas, permitindo que comércios e serviços de 
pequeno e médio porte surjam dentro dos bairros. 
No entanto, não há preocupação em delimitar áreas 
específi cas ou indíces construtivos diferenciados 
que impulsionem o surgimento desses de forma or-
ganizada e como elemento de urbanidade. 

Também traz a delimitação mais clara das Zonas 
Industriais do município, o que demonstra a ten-
tativa de ordenar e conter as indústrias em pontos 
específi cos, próximos as rodovias.  

A Lei de Zoneamento atual deixa clara a busca pela 
delimitação de corredores de urbanidade em toda a área 
urbana, reduzindo a dependência dos bairros em relação 
ao centro e, ao mesmo tempo, incentivando que comér-
cios e serviços sejam implantados de maneira ordenada 
dentro dos bairros. 

Por outro lado, os bairros da “Cidade Norte” continuam 
sendo priorizados como Zonas Residenciais, mantendo a 
dinâmica observada nas leis anteriores.

Um ponto que merece atenção é a delimitação das 
ZEIS em uma área periférica, com acesso limitado às de-
mais áreas da cidade, serviços e equipamentos públicos, 
reforçando a segregação socioespacial no município.   

A análise das três leis de Zoneamento sancionadas no município de Francisco Beltrão – 1996, 
2007 e 2017 - nos permite compreender como as dinâmicas urbanas atuais se delinearam e se 
fortaleceram com o passar do tempo.

o município  -  Francisco Beltrão
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Bairros - Cidade Norte

Centro

Área de Intervenção

5

1
4

2
3

Aeroporto Municipal

2 Rio Marrecas

3 Rodovia PR-180

1

4 Parque das Torres

5 Área Industrial

Bairro Pe. Ulrico

Bairro Luther King 

Bairro Cango

Bairro Pinheirinho

Bairros Jardim Itália e Floresta

A área de intervenção deste trabalho encontra-se em uma região estratégica dentro da 
zona urbana de Francisco Beltrão. Localiza-se entre a Área Central e a Cidade Norte, ao lado 
da PR-180 e do Rio Marrecas.

Apesar da localização privilegiada, atualmente a área vem sendo utilizada de maneira não  
condizentes aos usos que deveriam ser próprias do perímetro urbano. A porção mais próxima 
à Rodovia PR-180 (A) vem sendo utilizada para plantio de grãos, enquanto o restante da área 
(B) é propriedade do 16º Esquadão de Cavalaria Mecanizada, que utiliza o espaço para treinos 
de campo, tiro, entre outros. 

Mapa 17: Área Urbana de Francisco Beltrão com demarcação da 

Área de Intervenção, Cidade Norte e Centro. 

Fonte: Google Maps, editado pelo autor.

N

B

A

Mapa 18: Contexto da Área de Intervenção: 

Vazio Urbano e elementos de entorno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Área de Intervenção : 

• Área de Vazio Urbano – Terreno privado (A): 
275.800 m² = 27,5 ha

• Área de Uso Militar (B): 277.630 m² = 27,7 ha

• Áreas de Preservação Permanente (de acordo 
com o PDM – 2017): 169.789 m² = 17 ha

Área Total: 723.219 m² = 72,3 ha
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aproximação à área de intervenção

Histórico – Expansão Industrial e Conjuntos Habitacionais

Área de Intervenção e Entorno - 2002

Fonte: Google Maps.

Área de Intervenção e Entorno - 2008

Fonte: Google Maps.

Área de Intervenção e Entorno - 2012

Fonte: Google Maps.

Área de Intervenção e Entorno - 2018

Fonte: Google Maps.

Condicionantes Ambientais

Relevo

Mapa 19: Condicionantes ambientais - Análises do entorno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

Hidrografi a - Rios 

APP - Área de Preservação Permanente

AVL - Área Verde Lazer

Áreas com vegetação preservada

Curvas de Nível

A década de 80 foi marcada pela instalação de gran-
de número de indústrias no município de Francisco Bel-
trão, fator que atraiu a vinda de muitas famílias para 
a cidade. 

A demanda por habitações nesse período, por parte 
dos trabalhadores que não possuiam condições fi nan-
ceiras para adquirirem residências em áreas centrais 
da cidade, acabou levando ao surgimento de vários 
conjuntos habitacionais em regiões, até então, perifé-
ricas do perímetro urbano. 

Soma-se ainda ao fator industrial o fato de muitas 
famílias terem sido desalojadas de suas casas após 
grandes inundações que ocorreram no início da década 
de 80. 

Os “loteamentos populares” que surgem nesse pe-
ríodo foram implantados sem infraestrutura adequada,  
fazendo com que o preço dos terrenos estivesse bem 
abaixo dos valores de mercado praticáveis naquela 
época.

Esse foi o cenário onde inicia-se a ocupação da área  
de estudo deste trabalho, mas é no início dos Anos 
2000 que essa dinâmica de horizontalização do perí-
metro urbano realmente se consolida. Nas imagens ao 
lado, obtidas via satélite, é possível observar como a  
ocupação da área foi sendo reforçada com o passar dos 
anos. 

Vale ressaltar que o poder público, que anteriormen-
te exercia grande controle sobre as decisões que con-
duziam o crescimento territorial da cidade, transfere 
essa responsabilidade para o setor imobiliário, que 
acaba ditando um novo ritmo para a ocupação do solo 
urbano e para sua valorização no mercado.

O relevo na área de intervenção possui declividades que permanecem entre 5% e 
15%, o que pode levar à uma difi culdade no escoamento das águas pluviais. Na porção 
mais baixa do terreno encontra-se o leito do Rio Marrecas. Esses dois fatores em con-
junto fazem com que as áreas de cotas mais baixas do terreno estejam suscetíveis a 
inundações. 

A declividade se acentua na faixa a Oeste do vazio urbano, confi gurando o Morro do 
Aeroporto, que é a única área do entorno com declividades acima de 30%, considerada 
pelo Plano Diretor, inapta à ocupação. 

As condicionantes ambientais presentes na área de intervenção, e no seu entorno ime-
diato, podem ser compreendidas tanto como barreiras para a ocupação da área, como 
potencialidades a serem exploradas no projeto.

0 100 300 500
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aproximação à área de intervenção

Hidrografia  

Vegetação

Áreas de Inundação

O Rio Marrecas cerca todo o perímetro ao Norte e a Oeste do Vazio. O desenho do rio 
delimita a área de intervenção do trabalho, ao mesmo tempo em que é o elemento que 
conecta a área ao restante da cidade, visto que o rio atravessa todo o perímetro urbano.

Há ainda a presença de um pequeno curso d’água dentro do terreno, e uma área de 
banhado onde as cotas do terreno são mais baixas e com pouca declividade. 

Atualmente a vegetação presente na área de intervenção está descaracterizada, sen-
do possível observar espécies exóticas no local. 

A área de propriedade do 16º ECM é recoberta quase que completamente por vege-
tação de grande porte, no entanto não foi possível a análise aproximada da vegetação. 
Através da legislação pode-se constatar que a área não se encontra dentro das APP’s e 
APM’s municipais.

Por outro lado, a porção Leste do terreno, foi totalmente desmatada para o cultivo de 

Fotografi as realizadas no local permitem observar que 

o terreno possui uma ondulação leve, com suas cotas 

mais baixas no trecho próximo ao Rio Marrecas. 

Ao fundo, destaca-se o Morro do Aeroporto, o ponto de 

maior altirude no entorno imediato.

Em seu trecho urbano o Rio Marrecas possui uma 

distância variável entre suas margens de 15 à 30 

metros. 

Sua profundidade, em períodos normais de precipi-

tação, não ultrapassa 1,5 metros. 

Imagem 04: Declividades  na Área de 

Intervenção e entorno imediato 

Fonte: Acervo pessoal

Imagem 05: Rio Marrecas

Fonte: Acervo pessoal

grãos. 

 Na maior parte desse trecho a faixa mínima de Área de Preservação Permanente, nas mar-
gens do Rio Marrecas, é respeitada. 

Mapa 20: Áreas de alto risco de inundação

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Plano de Contingência - 2017-2020, DEFESA CIVIL - FB

Hidrografi a - Rios 

Risco de Inundação - ALTO

Áreas com vegetação 
preservada

Curvas de Nível

N

A área urbana de Francisco Beltrão se desenvolveu em zonas de planície, ao longo de diversos 
cursos d’água. A ocupação das terras foi facilitada devido essa circunstância, no entanto em 
épocas de elevada precipitação a cidade acaba sofrendo com inundações regulares.  

A área do vazio urbano encontra-se adjacente a uma curva do Rio Marrecas, fator que acen-
tua o risco de transbordamento do leito do rio devido a mudança de velocidade da água.  Ainda 
é necessário levar em consideração a baixa declividade do terreno, que também contribui para 
que o escoamento da chuva ocorra mais lentamente. Esses fatores combinados levam as áreas 
no entorno do Rio Marrecas serem consideradas como áreas de alto risco de inundações pela 
Defesa Civil de Francisco Beltrão. 

O mapa acima destaca a faixa demarcada, pela Defesa Civil, como área de alto risco de inun-
dações. Essa faixa é variável em sua largura pois leva em consideração as cotas do terreno. 
Áreas que estejam incluídas em curvas de nível até 7 metros acima do nível mínimo do Rio 
Marrecas devem ser evitadas para ocupação.
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Hierarquia Viária

Mapa 21: Hierarquia Viária  - Análises do entorno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

Hidrografi a - Rios Vias coletoras

Vias locais

Rodovia PR-180. Contorno viário

Curvas de Nível

Mapa 22: Linhas de Ônibus. 

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

Vias locais

Linhas de ônibus Hidrografi a - Rios 

Transporte Coletivo

A análise do sistema viário do entorno nos permite diferenciar 3 hierarquias de vias. 

A Rodovia PR-180, apesar de ser uma estrada estadual, é uma VIA ESTRUTURANTE no con-
texto urbano de Francisco Beltrão. O trecho que atravessa a área urbana recebe a passagem de 
carros de passeio, caminhões de produtores agrícolas locais, caminhões de aves com destino à 
BRF e conecta parte das indústrias locais. 

As VIAS COLETORAS, que recebem o fl uxo de veículos locais e fazem a conexão entre bairros, 
possuem pouco destaque dentro da área de estudo, sendo vias vistas como potenciais para a 
implantação de corredores de vitalidade urbana, com incentivo de usos como comércios e ser-
viços.

As VIAS LOCAIS, pouco conectadas ao restante do sistema viário, são majoritárias dentro da 
área em análise.

Apesar das vias não apresentarem atrativos para os pedestres, as caixas da vias possuem taman-
hos compatíveis aos usos possibilitando melhorias, como a implantação de calçadas com faixa para 
equipamentos urbanos e canteiros. 

Atualmente, 5 linhas de ônibus urbanos 
conectam os bairros do entorno ao Terminal 
Liberdade, localizado no Centro da cidade. 

Não existem linhas que realizem a co-
nexão entre os bairros, e muitas rotas aca-
bam coincidindo parte dos seus trechos.

Rodovia PR-180

Via Estrutural Via Coletora Via Coletora

Via com presença de   
equipamentos públicos 

Conexão - Área Central e 
Cidade Norte

Av. Antonio S. Barbieri Rua Mandaguari

1

1 2 3

2

3

aproximação à área de intervenção
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aproximação à área de intervenção

Gabaritos

Mapa 24: Gabaritos das edifi cações. Proposta do PD-2017.

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

2 pavimentos

4 pavimentos

6 pavimentos

Acima de 6 pavimentos

Áreas com vegetação preservada

No cenário atual, a ocupação da área ocorre predominantemente por edifi cações de até dois 
pavimentos. Esse tipo de ocupação de baixa densidade refl ete em custos para a implantação de 
infraestrutura urbana, pois a ocupação do solo ocorre de maneira longitudinal com apenas uma 
edifi cação em cada terreno. 

Para a proposta deste trabalho levaremos em consideração o zoneamento proposto pelo Plano 
Diretor Municipal, visto que o município de Francisco Beltrão se encontra em processo de cres-
cimento populacional e de expansão vertical. 

O novo Plano Diretor prevê ocupações predominantemente entre  2 e 4 pavimentos nos 
bairros ao Norte da área de intervenção, enquanto na porção Sul, nos bairros mais próximos 
ao Centro, edifi cações de até 6 pavimentos são liberadas. Destaca-se ainda que no entorno da 
Av. Antonio S. Barbieri as edifi cações podem ultrapassar os 6 pavimentos, indicando que essa é 
uma área que tende a se valorizar na cidade. 

Sintaxe Espacial

Mapa 23: Sintaxe Espacial Atual - 

Mapa de Integração Global

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Software DephtMap

N

Integração Baixa

Integração Média

Integração Alta

Área de Intervenção

Buscando uma melhor compreensão da dinâmica espacial dessa área do Vazio Urbano 
dentro do contexto da cidade, optou-se pela geração de um mapa de sintaxe espacial. 
Essa ferramenta permite a análise da integração das vias em relação a toda a malha 
urbana.

O mapa de sintaxe espacial foi gerado através do software DepthMap, onde linhas 
axiais representam as vias de todo o sistema. A variação na escala de cores dessas 
linhas representa o grau de integração de uma via: quanto mais próximo do vermelho, 
melhor é a integração desta, enquanto a cor azul representa as vias mais segregadas. 

Com esse recurso foi possível diagnosticar que o Vazio Urbano se encontra no limite 
entre uma área com boa integração, ao Sul, onde se localiza a área central de Francisco 
Beltrão, e outra área com média a baixa integração, onde se localizam os bairros da 
Cidade Norte. Esse estudo evidenciou que a segregação existente no município não é 
somente social, mas também espacial. 

Com esse diagnóstico é possível propor a implantação de novas vias, que conectem os 
pontos mais integrados a aqueles que atualmente se encontram em áreas segregadas, 
e também avaliar a locação dos usos do solo na área de intervenção.   

1

1

2
2

Bairros da “Cidade Norte” apre-
sentam a pior integração dentro 
da malha urbana.

A integração mais alta ocorre na 
Área Central e nos bairros loca-
lizados na região Sul da cidade. 

0 100 300 500
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Tipologias - Edifícios 

Usos do Solo

Mapa 25: Usos do Solo. Ocupação atual. - Análises do entorno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

Uso Residencial

Uso Misto - Residencial + Comercial

Uso Comercial

Uso Institucional

Uso Industrial

Áreas com vegetação preservada

Hidrografi a - Rios 

Área de Preservação Permanente

Uso Residencial

Uso Misto - Residencial + Comercial 

Uso Misto -  Serviços + Indústrias

Uso Industrial

Uso Controlado - Indefi nido

APP’s e AVL’s

Hidrografi a - Rios 

aproximação à área de intervenção

Atualmente a área está ocupada quase que de maneira homogênea por residências unifami-
liares de até dois pavimentos. As poucas edifi cações de uso misto e comercial se encontram em 
ruas próximas a equipamentos públicos que atendem à demanda local.  

O cenário previsto pelo plano diretor acaba reforçando a ocupação do entorno do vazio urbano 
por residências, além de não estabelecer o uso do solo para grandes extensões de terra possí-
veis de serem ocupadas, enquandrando-as como Macro Zonas de Ocupação Controlada. 

0 100 300 500

0 300 500

Mapa 26: Usos do Solo. Ocupação proposta pelo PD-2017. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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7

1

1

2

2

Edifícios comercias e pequenas 
indústrias, entorno da PR-180.

Edifício misto de 2 pavimentos, 
localizado ao lado do Colégio 
Estadual - Bairro Pe. Ulrico.  

Edifícios mistos de até 2 pavi-
mentos, localizados no Bairro 
Luther King. 

Edifício residencial multifamiliar 
de 2 pavimentos, localizado na 
Av. Antonio S. Barbieri.   

Edifícios comerciais e de serviços, 
entorno da PR-180.

Residência unifamiliar e pequeno 
comérico de até 2 pavimentos, 
localizados no Bairro Cango.

Residências unifamiliares de 1 
pavimento, localizadas no Bairro 
Luther King.

Condomínio de edifícios residenciais 
multifamiliares de 4 pavimentos, 
localizado no Bairro Luther King.

Galpões industriais de proprieda-
de da Prefeitura Municipal, Bairro 
Pe. Ulrico.
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Equipamentos Públicos

aproximação à área de intervenção

Mapa 27: CMEI´s 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 28: Escolas Ensino Fundamental

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 29: Unidades Básicas de Saúde

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 30: Parques

Fonte: Elaborado pelo autor.

0 300 500 0 300 500 0 300 500 0 300 500
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Centro de Educação Infantil

Raio de Abrangência: 300 metros

Escola - Ensino Fundamental

Raio de Abrangência: 1.500 metros

Unidade Básica de Saúde

Raio de Abrangência: 1.000 metros

Áreas Verdes de Lazer - Parques 

Raio de Abrangência: 1.000 metros

São os únicos equipamentos públicos ma-
peados que não conseguem abranger toda a 
área a partir dos seus raios, sinalizando que 
muitas famílias possuem difi culdade para 
acessar esse serviço, precisando realizar des-
locamentos superiores aos considerados ade-
quados.

A área analisada concentra um grande nú-
mero de equipamentos educacionais. A de-
manda por escolas nos bairros no entrono da 
área de intervenção se explica por essa ser 
uma região ocupada majoritariamente por 
famílias de trabalhadores com crianças. A 
observar pelos raios de abrangências toda a 
população local consegue ser atendida pelos 
equipamentos educacionais. 

Os equipamentos de atendimento de saú-
de básica também estão bem distribuídos por 
todo o entorno da área de intervenção. 

Há ainda a UPA, que está localizada dentro 
do terreno em questão, e atende a população 
de todo o município, gerando uma demanda 
por estratégias que facilitem o acesso da po-
pulação a esse equipamento. 

As áreas verdes de lazer que se localizam 
na área de estudo são parques urbanos. Es-
ses parques contam com alguma infraestru-
tura comum a todos como pista de camin-
hada, área para prática de exercícios físicos, 
academia da terceira idade, equipamentos 
para alongamentos. É possível observar que 
esses parques possuem pouco uso durante 
os dias da semana, não estando incluídos a 
rotina da população local, tanto pela falta de 
atrativos e equipamentos urbanos de suporte 
no local como pela difi culdade de acesso para 
aqueles que não residem em seus entornos. De uma maneira geral, os equipamentos públicos estão bem distribuídos no entorno da área de 

intervenção, mas sabe-se que em muitos casos a infraestrutura desses equipamentos é defi ciente 
necessitando de intervenções, reparos, ampliações para atender toda a população que abrange, 
além de mão de obra qualifi cada para que opere de maneira satisfatória. 

Para a proposta de ocupação da área os equipamentos públicos pré-existentes serão levados 
em consideração, favorecendo a densifi cação de áreas que tenham facilidade de acesso a esses 
equipamentos. 
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Cheios e Vazios

Mapa 31: Vazios Urbanos e Espaços Públicos - Análises do entorno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

Vazios

Cheios

Hidrografi a - Rios 

Terrenos Ociosos

Área de Vegetação

Preservada

Sistema Viário 

Espaços Públicos

aproximação à área de intervenção

As camadas do Vazio

0 100 300 500

Para a elaboração desse trabalho não houve o acesso a nenhum material que disponibilizasse 
a planta cadastral das edifi cações de Francisco Beltrão, fato que difi cultou a elaboração do mapa 
de cheios e vazios da área de estudo. Optou-se por produzir um mapa de manchas de vazios, 
onde as áreas desocupadas são representadas por machas pretas, estando elas mais preenchi-
das quando a superfície está totalmente vazia e com manchas mais dispersas quando existem 
poucas ocupações no local. 

Analisando o mapa, é possível observar que nessa região os vazios se sobressaem no desen-
ho da malha urbana, apontando para um potencial crescimento na ocupação da área devido a 
presença de muitos terrenos ociosos.  

Analisando o mapa, é possível observar que nessa região os vazios se sobressaem no 
desenho da malha urbana, apontando para um potencial crescimento na ocupação da 
área devido a presença de muitos terrenos ociosos.  

Foi possível constatar que as machas dos vazios correspondem a diferentes camadas 
que estruturam a morfologia local. Cada uma dessas camadas que compõe o todo exi-
gem um tratamento específi co, possuindo suas próprias potencialidades a serem explo-
radas no partido da ocupação da área de intervenção.  

Os vazios urbanos foram separados em 3 camadas: 

- Camada Ambiental: áreas de preservação de rio e de morro, parques urbanos, áreas 
de vegetação preservada próximo as edifi cações. 

- Áreas Públicas: vias. 

- Áreas desocupadas: terrenos ociosos que possuem potencial de ocupação. 
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No fi nal de 2018 houve o anúncio, por meio de veículos de comunicação local, que o  terreno atualmente uti-

lizado como área de lavoura passaria a ser um condomínio fechado de alto padrão. Tal declaração evidencia a 

importância dessa área dentro do contexto urbano de Franciso Beltrão, seu valor para o mercado imobiliário e 

exemplifi ca como as ocupações do solo no munícipio vêm ocorrendo de maneira desconectada ao restante da 

malha urbana, desconsiderando dinâmicas socioespaciais e isolando-se em si mesmas. 

Análise Síntese - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

aproximação à área de intervenção

O diagnóstico de cada uma das temáticas acima expostas permitiu a compreensão da área de intervenção e de seu entorno. Buscando sintetizar os dados levantados, optou-se pela uti-
lização da metodologia CDP, ordenando as Condicionantes, Defi ciências e Potencialidades para que assim as prioridades de ações na área fossem identifi cadas. 

CONDICIONANTES: Elementos que não podem, ou não devem ser alterados. Geram uma demanda por manutenção. 

DEFICIÊCIAS: Elementos que são obstáculos quantitativos ou qualitativos na área. Geram demanda por melhorias, ou mudanças. 

POTENCIALIDADES: Elementos positivos, que devem ser otimizados trazendo benefícios para a área. Geram demanda por inovação, aperfeiçoamento.  

A proposta atual para a área

Imagem 06 : Recorte de artigo extraído da coluna de Leandro 

Czerniaski para o JdeB. 

 Fonte: Jornal de Beltrão. 19/10/2018
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aproximação à área de intervenção
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Mapa 33 : Resumo do diagnóstico CPD

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 08 : Análise síntese das CPD’s da área de intervenção

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Análise Síntese - Diretrizes para proposta

aproximação à área de intervenção
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aproximação à área de intervenção
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Diretrizes e Estratégias para a Escala Municipal

proposta - estratégias municipais

A partir dos diagnósticos realizados na etapa de análises foi constatada a necessidade de pro-
posições em duas escalas de intervenção. Buscando garantir coerência na estruturação da pro-
posta de ocupação do Vazio Urbano, mostrou-se indispensável o estabelecimento de diretrizes 
para a escala municipal, conectando as dinâmicas do macro e da microescala.  

Sistema de Centralidades

Os lançamentos das diretrizes para a escala municipal recuperam, de forma crítica, as ideias 
apresentadas pelo novo Plano Diretor de Francisco Beltrão, que tem como principal objetivo al-
cançar um desenvolvimento sustentável para sua área urbana. 

As diretrizes que serão apresentadas a seguir baseiam-se nas seguintes estratégias do PD. 

_ SISTEMA DE CENTRALIDADES – POLICENTRISMO: estruturação de centralidades secundárias, 

favorecendo a conexão entre esses centros de bairro com a priorização do transporte coletivo,

pedestres e ciclistas dentro do sistema viário. 

_  MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO – COMPACTO : aumento de densidades, melhor aprovei-

tamentos das infraestruturas urbanas implantadas, diminuição nos deslocamentos da população.

ESTRATÉGIAS DO PLANO DIRETOR: 

Estratégias para a implementação das Centralidades de Bairro

- Implementação de corredores de urbanidade: eixos de comércios e serviços ao longo 
das vias coletoras e/ou estruturantes dos bairros. 

- Conceder incentivos aos proprietários dos terrenos que realizarem a ocupação dos té-
rreos das edifi cações de acordo com os usos que se pretendem garantir no local (térreos 
comerciais e com serviços). 

- Garantir a circulação da população pelos comércios e serviços, facilitando o acesso a 
essas áreas com a implantação de modais alternativos de transportes e calçadas seguras 
e confortáveis para os pedestres. 

•Densidade •Diversidade de Usos •Facilidade de Acesso

Para o Sistema de Centralidades se efetivar camadas de usos, densidade e sistema 
viário precisam estar bem articulados.

Buscando tornar a cidade menos dependente do centro administrativo, proponho o fortaleci-
mento dos centros de bairro. Os centros de bairro se diferem do centro comercial e administra-
tivo por atenderem a população local dos bairros e entorno, com comércios e serviços vicinais. 

Atualmente a população de Francisco Beltrão necessita se deslocar ao centro da cidade para 
ter acesso aos comércios e serviços. Isso gera deslocamentos muitas vezes desnecessários, sen-
do possível até mesmo se deparar com situações como congestionamentos em certos horários 
e dias comerciais, cenário que não deveria ser realidade em uma cidade de porte médio.

Dentro do Sistema de Centralidades, cada bairro atua com uma força diferente dentro do con-
junto. O centro administrativo e comercial exerce infl uência em todo o município, e até mesmo 
em municípios vizinhos de pequeno porte, contando com comércios e serviços diversos, que não 
atendem a uma demanda mais diária. 

Bairros mais populosos também apresentam serviços e comércios que acabam atraindo mo-
radores dos bairros do entorno, enquanto bairros menores desenvolvem comércios vicinais vol-
tados a atender a demanda local. 

É importante salientar que essa proposta não estabelece a criação de novas centralidades de 
bairro para o município, mas busca apontar estratégias que consolidem e qualifi quem o desen-
volvimento das centralidades que já se originam nas localidades.
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Sistema de Centralidades Terminal Urbano Hospital Indústrias 

Universidade Parque Urbano Outros Equipamentos Públicos

T H I

U P

Mapa 34: Proposta escala municipal - Sistema de Centralidades de Bairro

Fonte: Elaborado pelo autor.

N
APP’s e AVL’s

Quadras conectadas ao Sistema de Centralidades

- +

Infl uência exercida pelas centralidades de bairro

Infl uente dentro do sistema

CENTRO

VILA NOVA

PINHEIRÃO

CANGO

SÃO MIGUEL

CENTRO

proposta - estratégias municipais
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proposta - estratégias municipais

Vias de acesso - Rodovias e Contornos Viários 

Vias Estruturantes

Vias Coletoras - Rede de Equipamentos 01

Vias Coletoras - Rede de Equipamentos 02

Terminal Urbano Hospital Indústrias 

Universidade Parque Urbano Outros Equipamentos Públicos

T H I

U P

Mapa 35: Proposta escala municipal - Sistema Viário. Rede de Equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Rede de Equipamentos

N

Os equipamentos públicos possuem a capacidade de promover as relações sociais e 
qualifi carem as áreas urbanas onde estão inseridos, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento sustentável das cidades. Moraes et al. (2008), sustenta que a quali-
dade de vida e o desenvolvimento econômico de determinadas localidades se relaciona 
diretamente com a infraestrutura urbana disponível e acessível à população.  Ainda, os 
equipamentos públicos possibilitam o ordenamento territorial e das dinâmicas sociais 
onde estão inseridos. Portanto, a difi culdade no acesso aos recursos é fator que eviden-
cia as carências e desigualdades sociais na cidade. 

Os equipamentos públicos em Francisco Beltrão se distribuem pela área urbana de 
maneira moderadamente regulada, com equipamentos implantados próximos uns aos 
outros e normalmente nas áreas mais adensadas dos bairros, aspecto que contribui para 
a viabilidade da implantação da Rede de Equipamentos. 

A implantação da Rede de Equipamentos no município compreende dois objetivos:

01) Articulação e integração entre os equipamentos públicos na área urbana

02) Inclusão da população ao acesso desses recursos – democratização 

Compreende-se que os equipamentos públicos devem estar acessíveis a toda a popu-
lação da cidade, preferencialmente localizando-se próximos às residências. No entanto, 
não sendo possível a implantação destes equipamentos em todas as áreas, a locomoção 
da população até estes recursos deve ser garantida de maneira efi ciente. 
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proposta - estratégias municipais
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Via Coletora - Rede de Equipamento 02

Hierarquia Viária
Atualmente o sistema viário do município hierarquiza as vias como: locais, coletoras, arte-

riais e estruturantes. Propõe-se a alteração dessa hierarquia para uma classifi cação que prio-
rize as funções das vias dentro da Rede de Equipamentos, tendo em vista o interesse coletivo 
por esses trajetos. 

As vias se dividiriam então entre vias estruturantes para o município, Rede 01, Rede 02 e lo-
cais. Nas vias que compõe a Rede de Equipamentos Públicos a prioridade é dada ao transporte 
coletivo e a caminhabilidade, enquanto as vias estruturantes devem possibilitar o escoamento 
de grande fl uxo de veículos.  

ESC: 1:300ESC: 1:300
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proposta - estratégias municipais

4,04,0 2,5 2,53,03,0

25,0

6,0

C
A
LÇ

A
D

A

C
A
N

T
E
IR

O
S

C
IC

LO
FA

IX
A

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

FA
IX

A
 E

S
TA

C
IO

N
M

E
N

TO
 

C
A
LÇ

A
D

A

E
S
TA

C
IO

N
M

E
N

TO
 4

5
º 

Via Estruturante - Central

3,251,00,8

Via Estruturante

3,03,0 3,25 3,00,83,25

25,0

3,25

C
A
LÇ

A
D

A

C
A
N

T
E
IR

O
S

C
IC

LO
V
IA

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

C
A
LÇ

A
D

A

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

C
A
N

T
E
IR

O
S

C
A
N

T
E
IR

O
S

FA
IX

A
 V

E
ÍC

U
LO

S

ESC: 1:300

ESC: 1:300



46

Ênfase no Transporte Coletivo e na Caminhabilidade

Transporte Coletivo

Caminhabilidade

Mapa 36: Proposta escala municipal - Transporte Coletivo. Ônibus - 01 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 37: Proposta escala municipal - Transporte Coletivo. Microônibus - 02 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Imagem 07: Proposta escala municipal - Confi guração básica para 

calçadas em vias que compõe a Rede de Equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

N N

proposta - estratégias municipais

Faixa de 

Serviço 

Faixa Livre Faixa 

de Fachada

Incentivar o deslocamento a pé pela cidade requer a adoção de recursos voltados ao bem-estar e segurança dos pedes-
tres: pavimentação adequada, ruas arborizadas, calçadas com dimensionamentos pensados para suportar a demanda de 
usuários, sem obstáculos, presença de equipamentos urbanos acessórios que gerem conforto como bancos, iluminação pú-
blica, lixeiras. 

Recomenda-se a qualifi cação das calçadas presentes nas vias que compõe a rede de equipamentos, com a presença de 
três faixas distintas: 

- Faixa de Serviços: largura mínima 60 cm, para a instalação de mobiliário urbano

- Faixa Livre: largura mínima 120 cm, para a circulação dos pedestres 

- Faixa de Fachada: largura mínima 40 cm, para a locação de expositores dos comércios, paisagismos e aberturas de por-
tas, sem que haja obstáculos na faixa livre.

Juntamente com as melhorias que visam atender 
os pedestres, propõe-se o redesenho das rotas do 
transporte coletivo urbano, priorizando a circulação 
dos veículos pelas vias que compõe a Rede de Equi-
pamentos Públicos. Os novos itinerários interligam 
pontos estratégicos da cidade, como áreas indus-
triais à equipamentos educacionais e equipamentos 
de saúde à universidades. 

Ainda, é estabelecida a implantação de um novo 
Terminal Urbano, que sirva de apoio aos bairros da 
“Cidade Norte”, tendo em vista que atualmente todas 
as rotas passam obrigatoriamente no Terminal Cen-
tral gerando sobreposição de percursos dos ônibus 
em diversos trechos da cidade. Também se sugere a 
adoção de pontos de integração na área central dos 
bairros, onde os usuários do transporte coletivo pos-
sam realizar o transbordo entre as linhas.  

O novo sistema integrado do transporte coletivo 
prevê a circulação de veículos distintos, de acordo 
com a escala das áreas por onde circulam: 

- Linhas Interbairros: micro-ônibus  

- Linhas Principais dos Terminais: ônibus

Permitir que o pedestre assuma a prioridade dentro do sistema viário é uma maneira de democratizar a cidade e estimular 
a permanência das pessoas nos espaços públicos. 

Terminal Urbano Ponto de Integração
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Ciclovias - Urbana

Ciclovias - Áreas Verdes

Mapa 38: Proposta escala municipal - Rede Cicloviária

Fonte: Elaborado pelo autor.

Rede Cicloviária

N

proposta - estratégias municipais

Terminal Urbano Hospital Indústrias 

Universidade Parque Urbano Outros Equipamentos Públicos

T H I

U P

Atualmente a população de Francisco Beltrão conta com pou-
cos trechos de ciclofaixas na cidade, ao mesmo tempo em que é 
possível observar o crescimento dos usuários desse modal, tanto 
para o deslocamento utilitário quanto para o lazer. 

Tendo esse fato como partida, a rede de ciclovias proposta é se-
parada em duas hierarquias: as ciclovias que servirão ao desloca-
mento de usuários dentro da área mais adensada, passando pelas 
centralidades de bairro e as ciclovias que servirão ao sistema de 
espaços livres – equipamentos de lazer.

Como já foi abordado anteriormente, o desenvolvimento do Sis-
tema de Centralidades depende da circulação de pessoas pelas 
ruas, portanto é de grande importância a contemplação de dife-
rentes modais de transporte nas áreas onde as centralidades são 
incentivadas. 



48



49

Dados Gerais - Área de IntervençãoObjetivo da Proposta - Área de Intervenção

Área de Intervenção : 

Área Total: 723.219 m² = 72,3 ha

Previsão de Ocupação : 

Máxima ocupação: 10.620 habitantes

(com o máximo potencial construtivo aplicado a todos os lotes propostos) 

Densidade Média na Área de Intervenção (Bruta): 145 hab/ha

proposta - vazio urbano

Mapeamento das Diretrizes 

Área Central

Cidade Norte

Pe. Ulrico

Lt. King

Cango

Cango

Jardim 

Floresta
Aeroporto

Implantação do Parque Linear do Rio Marre-
cas, como estratégia ambiental - garantia de 
que não ocorram ocupações irregulares próxi-
mos ao leito do rio e em áreas sujeitas a inun-
dações

O objetivo principal da proposta é estabelecer, através da área de vazio urbano, um elo de 
ligação entre a região central e os bairros da “Cidade Norte”, priorizando os usos de caráter 
público e a função social da terra e buscando tornar mais acessível o acesso aos equipamentos 
urbanos e outras facilidades para a população que reside nos bairros periféricos. 

Integrar o rio à paisagem urbana: rio como 
elemento de conexão e não mais como elemen-
to de ruptura na malha urbana

Articular os equipamentos institucionais  atra-
vés das redes de equipamentos públicos, bus-
cando democratizar o acesso da população a 
esses recursos

Desenvolver uma nova centralidade de bairro utili-
zando estratégias como: diversidade de usos, térreos 
ativos, espaços públicos qualifi cados, incentivo a ca-
minhabilidade 

Estabelecer ligações com os bairros do entorno

Conectar a área central do município e os bairros 
da “Cidade Norte” através do vazio urbano

Objetivos Específicos
• Fortalecer as ligações da malha viária, através do vazio urbano, conectando as vias exis-

tentes dos bairros do entorno.

• Implantação do Parque Linear do Rio Marrecas e demais áreas de lazer que promovam a 
qualidade ambiental.

• Prever áreas institucionais para a instalação de equipamentos públicos que atendam a 
população local. 

• Estimular usos diversifi cados nas edifi cações, com térreos ativos, buscando fomentar a 
vitalidade urbana no local. 

• Incentivar modais alternativos de transporte e a caminhabilidade.

• Prever área institucionais para a instalação de equipamentos públicos que atendam a po-
pulação local. 

• Densifi car a área de maneira racional, buscando a utilização efi ciente da infraestrutura 
proposta.

•    Garantir a implementação de Habitações de Interesse Social na área de intervenção. 

N
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Lançamentos Iniciais - Partidos

proposta - vazio urbano

Áreas Verdes Equipamentos Públicos Núcleos de Equipamentos Públicos Eixos de Conexão - Eq. Públicos

Eixos de Conexão - Áreas Verdes PR-180 Eixo de Conexão Viária  - 01 Eixo de Conexão Viária  - 02

01) Para iniciar o lançamento da proposta de ocupação da 
área foram levados primeiramente em consideração as con-
dicionantes naturais e os equipamentos públicos presentes 
no entorno da área de intervenção.

04) As áreas verdes foram conectadas utilizando a mes-
ma estratégia adotada para os equipamentos públicos. Foi 
proposto também uma conexão das APP’s no entorno do Rio 
Marrecas. 

05) O objetivo principal dessa proposta é a conexão entre 
a área central do município e os bairros da “Cidade Norte” 
através do vazio urbano, portanto o principal eixo viário da 
proposta atravessa a área no sentido Norte - Sul.

06) Num segundo momento foram lançadas as propostas 
de conexão com os bairros do entorno. 

02) Os equipamentos públicos podem ser organizados em 
núcleos distintos, de acordo com a área de infl uência onde 
atuam. No entorno da área de intervenção estão instalados 
equipamentos educacionais, de saúde e parques urbanos.

03) Com esses núcleos delimitados, buscou-se realizar a 
conexão entre eles através do sistema viário pré-existente. 
Os equipamentos públicos que se encontravam isolados nes-
se sistema foram conectados através de eixos que atraves-
sam o vazio urbano. 

N

N

N

Cidade Norte

Área Central

N

N

Pinheirinho

Cango
Lt. King

Pe. Ulrico

Jardim Floresta

Aeroporto

N
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Lançamentos Iniciais - Proposta de Ocupação

proposta - vazio urbano

07) Com as defi nições dos principais eixos de conexão viária foi possível 

conceber o traçado viário para toda a área do vazio urbano e o desenho 

das áreas verdes de uso coletivo.  

Eixos Estruturantes da Proposta

Conexões com bairros do entorno

NN

Área Central

Cidade Norte

08) Na intersecção dos principais eixos da proposta propõe-se a implemen-

tação da centralidade do novo bairro. 

Centralidade do Novo Bairro

Áreas Verdes

Equipamentos Públicos
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Áreas Verdes

proposta - vazio urbano

Mapa 39: Proposta - Mapa de Áreas Verdes e Eixos de Conexão 

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

ESC: 1:7500

As áreas verdes pré-existentes no entorno da área de intervenção, assim 
como os elementos da hidrografi a e topografi a local, foram levadas em con-
sideração para a implantação das AVL’s e APP’s da proposta. 

Além do potencial paisagístico embutido na criação das áreas verdes de 
lazer, a preocupação principal foi em utilizar esse recurso para evitar a ocu-
pação de áreas sujeitas a inundações e que pudessem trazer um impacto 
negativo sobre os corpos d’água presentes no terreno. Aliado a estratégia de 
preservação, buscou-se integrar as áreas de parques existentes no entorno 
as novas áreas verdes propostas através da implantação de infraestrutura 
verde, criando eixos de conexão entre os espaços. 

A área de preservação permanente no entorno do Rio Marrecas foi am-
pliada para incluir, para além dos 30 metros obrigatórios em cada uma de 
suas margens, as áreas que se encontram abaixo da cota de 7 metros em 
relação ao nível mínimo do rio, pois de acordo com a Defesa Civil de Francisco 
Beltrão estas são as zonas com maior probabilidade de serem atingidas por 
inundações. Assim, é estabelecida uma faixa para contenção da carga pluvial 
durante períodos de cheia. 

Área de Preservação Permanente - 

Parque Linear do Rio Marrecas 

Área Verde de Lazer - Proposta

Área Verde de Lazer - Existentes

Área de Preservação Permanente - 

APP de Morro

Eixos de Conexão Áreas Verdes

Eixos de Conexão- Parque Linear

Hidrografi a

Parque Linear do Rio Marrecas
Atualmente o Rio Marrecas não se integra a paisagem do município, apesar de ter sido 

o elemento de maior importância para a fundação da cidade e fazer parte do imaginário 
da população local, sendo percebido muitas vezes como um elemento de ruptura na 
malha urbana.

A implantação do Parque Linear do Rio Marrecas já é uma proposta que aparece nos 
estudos do Plano Diretor de 2007. O Parque Linear possui o potencial de interligar toda 
a área urbana de Francisco Beltrão, de Sudoeste a Nordeste, através da implementação 
de áreas verdes e infraestrutura de lazer, sendo ainda uma estratégia para conter ocu-
pações irregulares nas áreas de preservação, afastando a população mais vulnerável 
das áreas de risco de cheias. 
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proposta - vazio urbano

Mapa 40: Proposta - Eixos de Drenagem através do sistema viário

Fonte: Elaborado pelo autor.

Imagem 07: Seção transversal - Canteiro Pluvial

Fonte: Pinterest. https://br.pinterest.com/

pin/299489443953187461

N

Os canteiros pluviais recebem o escoamento superfi cial da água 

da chuva. Esses canteiros auxiliam na contenção e fi ltragem da 

água e podem ser implantados em áreas densamente cons-

truídas. Além dos benefícios de drenagem, possuem potencial 

paisagístico. 

ESC: 1:10000

Equipamentos Públicos

Mapa 41: Proposta - Mapa de Equipamentos Públicos e Eixos de Conexão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Equipamentos Públicos

Núcleos de Equipamentos Públicos

Eixos de Conexão Eq. Públicos

N

ESC: 1:10000

A localização da área destinada à implantação dos equipamen-
tos públicos na área de intervenção foi pensada de modo que 
favorecesse a articulação entre as áreas verdes e a Rede de 
Equipamentos proposta para o município. 

Levando em conta o potencial de organização espacial gerado a partir da implantação desses 
recursos, buscou-se locar os equipamentos próximos uns aos outros, criando um núcleo, tal qual 
já ocorre em outras áreas da cidade. Além disso, utilizou-se como partido a existência da UPA no 
terreno, pois esse é um equipamento que atrai um grande número de usuários de todo o município. 

Foram propostos para a área um novo Terminal Urbano e equipamentos voltados ao atendimento 
ao cidadão: 

- CRAS: Centro de Referência e Assistência Social, para atender a população em situação de vul-
nerabilidade que reside nos bairros do entorno. 

Drenagem Urbana

Eixos de Drenagem

Canteiros Pluviais

Hidrografi a - Rios 

A área da proposta localiza-se em um terreno com elementos que difi cultam o escoamento das 
águas pluviais, como a baixa declividade e a localização deste próximo ao rio. Devido ao risco de 
inundações em parte do terreno, é proposto a implantação de infraestrutura verde ao longo das vias 
que compõe o eixo de conexão das áreas verdes, com o objetivo de auxiliar na absorção e escoa-
mento das águas. 
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Sistema Viário

Mapa 42: Proposta Sistema Viário - Mapa de Hierarquia Viária 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 43: Proposta Sistema Viário - Sentido das Vias 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Vias de mão dupla

Binário - Vias de mão  única

Vias Estruturantes

Vias Coletoras - Rede de Equipamentos 01

Vias Coletoras - Rede de Equipamentos 02

Via Entorno do Parque Linear

Vias Locais

N

N

P

P

P

P

P Pontes propostas - Rio Marrecas

ESC: 1:7500

proposta - vazio urbano

O traçado das vias propostas se conecta ao sistema viário do entorno e 
com a Rede de Equipamentos idealizada para o município. A hierarquização 
das vias se propõe a estabelecer relações entre o espaço público e o privado, 
além de garantir a legibilidade da área. 

Via Estruturante – PR-180: assume caráter urbano, com a implantação 
de passagens para pedestres, semáforos e canteiros. Continua sendo uma 
via de passagem para veículos de carga, fundamental para o escoamento de 
produtos agrícolas e indústria local.

Via Coletora - Rede de Equipamentos 01: principal via a atravessar o 
terreno da proposta, conecta a Área Central aos bairros da Cidade Norte. Sua 
infraestrutura compreende cilofaixa, pontos de ônibus, calçadas com faixas 
de serviço e canteiros pluviais. 

Via Coletora - Rede de Equipamentos 02: vias que realizam a conexão 
com os bairros do entorno, por onde circulam as rotas de transporte coletivo. 

Via do Parque Linear do Rio Marrecas: via de caráter local e paisagístico, garante o acesso ao parque 
linear. Conta com a implantação de ciclovia e arborização. 

Vias Locais: as vias presentes nas zonas residenciais foram implantadas em sistema binário, buscando 
garantir um fl uxo menos intenso de veículos. 

Ainda, para uma melhor integração da área de intervenção com 
o entorno, foi necessária a implantação de pontes que conectassem   
as margens do Rio Marrecas. Assim o rio deixa de ser compreendido 
como um elemento de barreira no local, e passa a ser um elemento 
presente na conexão da malha urbana. 
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proposta - vazio urbano

Mapa 44: Proposta Sistema Viário - Ciclovias 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapa 45: Proposta Sistema Viário - Transporte Coletivo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Transporte ColetivoCiclovias

Ciclovias Urbanas

Ciclovias - Parque Linear

Rotas de Ônibus

Rotas de Microônibus

N N

T

T

G Via Marginal e PR-180

Perfis Viários

Conectadas a Rede Cicloviária proposta para o município, as ciclovias presentes na 
área de intervenção se enquadram em duas categorias: as ciclovias urbanas, que são 
utilitárias, implantadas nas vias que estruturam a proposta de implantação e a ciclovia 
de lazer, que acompanha o Parque Linear do Rio Marrecas e possui potencial paisagís-
tico. 

As novas rotas de transporte coletivo propostas para o município acessam a área de inter-
venção através das vias coletoras. Linhas de microônibus realizam a ligação com os bairros do 
entorno, enquanto as linhas de ônibus interligam a região Norte à Área Central e trafegam pelas 
vias estruturantes da malha urbana. 

Na área foi implantado um novo terminal urbano que serve de apoio aos bairros da Cidade 
Norte, diminuindo os deslocamentos de ônibus para o centro da cidade.  

3,5 3,53,0

14,0

4,0RECUO

3,5 3,5 2,5 3,04,01,5

25,0

3,5 3,5

FAIXA LIVRE - TORRES DE ALTA TENSÃO
BAIRRO PE. ULRICO

Terminal Urbano

ESC: 1:10000 ESC: 1:10000
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A

D

B

C

E

F

G

Perfis Viários

N

F Via Entorno do Parque LinearE Via Local - Residencial Unifamiliar

3,0 3,03,0

12,0

3,0RECUO RECUO

D Via Local - Residencial Multifamiliar

3,0 3,03,0

12,0

3,0RECUO RECUO

A Via Coletora - Rede Eqp. 01

4,254,25 2,5

18,0

3,5 3,5

C

3,52,5AVL

Via Coletora - Rede Eqp. 01

4,25

18,0

4,25 3,5

3,0 2,03,0

14,0

3,03,0APP RECUO

C Via Coletora - Rede Eqp. 02

3,253,25 2,52,5 3,25

18,0

3,25RECUO

B

proposta - vazio urbano
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proposta - vazio urbano

Sintaxe Espacial - Melhora na Integração da Malha Urbana

Integração Baixa

Integração Média

Integração Alta

Mapa 46: Sintaxe Espacial Atual - Mapa de Integração 

Fonte: Elaborado pelo autor. Software DephtMap

Mapa 47: Sintaxe Espacial Proposta - Mapa de Integração 

Fonte: Elaborado pelo autor. Software DephtMap

Cenário Atual: As linhas axiais possuem uma integração 
melhor na área sul do mapa, onde se localizam os bairros 
que compõe a área central da cidade, enquanto as linhas 
azuis evidenciam a segregação espacial dos bairros da Cida-
de Norte, que possuem poucas conexões com o restante da 
cidade. 

Cenário Proposto: No mapa axial da proposta é possí-
vel observar um cenário onde todos os bairros no entorno 
da área de intervenção foram benefi ciados pelas novas co-
nexões viárias estabelecidas, com melhorias na integração 
da malha urbana local. 

Com a implantação do sistema viário na área do vazio urbano, conectado ao sistema viário já existente no entorno, foi possí-
vel reduzir a segregação espacial sofrida pelos bairros da Cidade Norte, comprovando que a área de intervenção está localizada 
em um ponto estratégico dentro da área urbana de Francisco Beltrão e, portanto, sua ocupação deve ser planejada garantindo 
um impacto positivo para a sociedade como um todo, e não benefi ciando somente uma parcela da população que detém o aces-
so aos recursos do mercado imobiliário. 

O adensamento da área visa uma utilização compatível aos investimentos realizados em in-
fraestrutura urbana no local. Portanto, as áreas próximas aos equipamentos públicos e áreas 
verdes foram priorizadas para a ocupação de edifi cações com maior número de pavimentos. 

Levando em consideração a ocupação permitida pelo Plano Diretor para a área do entorno, 
optou-se por estabelecer o gabarito máximo de até 6 pavimentos no perímetro da proposta. 

No entorno do Rio Marrecas restringiu-se a altura das edifi cações para no máximo 2 pavimen-
tos, buscando impedir a formação de barreira visual em frente ao Parque Linear do Rio Marre-
cas, contribuindo assim com o potencial paisagístico do local. 

Gabarito

Mapa 48: Proposta - Mapa de Gabaritos 

Fonte: Elaborado pelo autor.

N

2 pavimentos

4 pavimentos

6 pavimentos

Usos do Solo 
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Zoneamento

Mapa 49: Proposta - Mapa de Zoneamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Zona Mista Central

Zona Mista Residencial

Zona Mista Turístico Residencial

Zona Residencial Predominante - 1 (multifamiliar)

Zona Residencial Predominante - 2 (unifamiliar)

Zona de Serviços e Indústrias

Equipamentos Públicos

APP

AVL

N

ESC: 1:7500

ZMC - Zona Mista Central: Zona que se estabelece na intersecção dos eixos prin-
cipais da proposta e no entorno da AVL central (parque), objetivndo a criação de uma 
nova centralidade de bairro. 

Incentivo ao uso comercial e de serviços. 

ZMR - Zona Mista Residencial: Zona de transição, situa-se entre a Zona Central 
e as áreas residenciais propostas. É estabelecida no entorno de vias coletoras que 
integram a Rede de Equipamentos Públicos.  

Incentivo ao uso comercial no térreo e a implantação de Habitações de Interesse 
Social, por estar próximo à equipamentos públicos e possuir fácil acesso ao transpor-
te coletivo urbano. 

ZMTR - Zona Mista Turistíco Residencial: Zona localizada no entorno do Parque Linear do 
Rio Marrecas. 

O objetivo desse zoneamento é estabelecer uma ocupação mais restrita na área próxima à 
APP’s e de zonas sujeitas à inundações. Busca-se com isso garantir um escoamento e permea-
bilidade das águas pluviais mais efi ciente. 

Incentivo à usos que atendam a demanda do parque linear e fomentem o turismo, como res-
taurantes, cafés, pousadas. 

ZRP-1 - Zona Residencial Predominante (Multifamiliar): Zona localizada 
próxima ao Bairro Luther King, buscando o adensamento da área que já possui equi-
pamentos de uso coletivo, como escola, creche, posto de saúde. 

Incentivo a implantação de Habitações de Interesse Social, buscando incluir a po-
pulação de baixa renda em áreas com acesso aos equipamentos públicos.

ZSI - Zona de Serviços e Indústrias:  Zona localizada no entorno da marginal da PR-180. 

O objetivo desse zoneamento é iniciar uma transição gradual para o interior do bairro, le-
vando-se em consideração que ao longo da rodovia estão instaladas indústrias e comércios de 
grande incomodidade.  

ZRP-2 - Zona Residencial Predominante (Unifamiliar): Zona residencial de baixa densi-
dade, localizada no entorno de vias de caráter local.

proposta - vazio urbano

A proposta de zoneamento da área objetiva incentivar o adensamento em 
pontos estratégicos e garantir uma ocupação controlada em áreas de maior 
sensibilidade ambiental. 

Diretrizes: 

Adensamento: Próximo de equipamentos público, nas vias coletoras que in-
tegram a Rede de Equipamentos, na centralidade do bairro. 

Controle na ocupação: No entorno da APP do Rio Marrecas, ocupação com 
maiores taxas de permeabilidade e usos controlados. 

Usos geradores de incomodidade: locados no entorno da PR-180.
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450 m²  / 600 m²

ZMC

ZMR

ZMTR

ZRP - 1

ZRP - 2

ZSI

30% 4 pvtos 0,25 1,5 3,0 70% 70%
(esquina)

600 m²  /  750 m² 20% 6 pvtos 0,25 1,8 4,0 80% 50%
a. 0,0 m

b. 3,0 m

c. 0,0 m

d. 3,0 m

e. 3,0 m

(esquina)

20 m  /  25 m

1000 m² 30% 4 pvtos 0,25 1,5 2,5 60% 60%

a.b. 6,0 m

c. 3,0 m

d. 3,0 m

e. 3,0 m

 25 m

450 m²  /  540 m² 40% 4 pvtos 0,25 1,0 2,5 60% 60%
(esquina)

15 m  /  18 m

390 m²  /  450 m² 40% 2 pvtos 0,25 0,6 1,2 60%

Não se aplica

(esquina)

13 m  /  15 m

500 m² 40% 2 pvtos 0,25 0,6 1,2 60%

Não se aplica

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 3,0 m

15 m

15 m  /  20 m

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín.

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 1.5 m

a.b. 0,0 m

c.d. 0,0 m

e. 3,0 m

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 3,0 m 

a.b. 3,0 m

c.d. 0,0 m

e. 3,0 m 

a.b. 5,0 m

c. 1,5 m

d. 2,5 m 

e. 3,0 m

a. afastamento frontal embasamento

b. afastamento frontal torre

c. afastamento lateral embasamento 

d. afastamento lateral torre

e. afastamento fundos

Térreo Comercial

Térreo Residencial

Até 2 pavtos.

Acima de 2 pavtos.

Tabela de Parâmetros  e Limites para Ocupação do Solo proposta - vazio urbano
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proposta - vazio urbano
Mapa de Implantação 

Corte AA’ 

N

T

A

B

2

UPA

1

P

P1

P

P

P

T

A

B

1

2

P

P1

Novo Terminal Urbano 

Praça de práticas esportivas

Praça Central, integrada ao Parque 

Linear do Rio Marrecas

CRAS - Cidade Norte

Poupa Tempo - Programa 

Prefeitura no Bairro

Novas pontes sobre o Rio Marrecas

Passarela sobre a PR-180, conectando 

o Parque Linear do Rio Marrecas 

Rio Marrecas

ZMR
Parque Linear 

ESC: 1:6000
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Detalhes Viários

proposta - vazio urbano

Corte BB’
ZMC

Praça Central Parque Linear 
Rio Marrecas

ZMR

ZMC
Praça Central

Equip. Públicos ZMR PR-180ZSI

ESC: 1:600

01 02

02) Detalhe Intersecção Viária - PR-180

Via Estruturante e Marginal 

ESC: 1:600
01) Detalhe Intersecção Viária - Zona Mista Central

Praça Central e Via Coletora Rede de Equipamentos 01

CICLOFAIXA

PRAÇA CENTRAL

CANTEIRO PLUVIAL /

FAIXA DE SERVIÇO

CALÇADA

ESTACIONAMENTO

45º

SEMÁFORO -

3 TEMPOS

FAIXA VEÍCULOS -  

MÃO DUPLA

CICLOFAIXA

CALÇADA

SEMÁFORO -

3 TEMPOS

TORRE ALTA 

TENSÃO

MURO DE 

CONTENÇÃO

FAIXA DE VEÍCULOS - 

PR-180

FAIXA DE VEÍCULOS - 

MARGINAL

AVL

ZMC

AVL

AVL

AVL

ZSIZMR

ZMC
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FAIXA VEÍCULOS -  

SISTEMA BINÁRIO

FAIXA DE PEDESTRES

FAIXA VEÍCULOS -  

MÃO DUPLA

FAIXA DE ESTACIONAMENTO

ESC: 1:600

CALÇADA

CANTEIRO

FAIXA DE SERVIÇO

04) Detalhe Viário - Zona Residencial 

Predominante - 2 (unifamiliar)

Detalhes Viários

proposta - vazio urbano

ZMR

ZRPZRP

ZMR

ZMTRZMTR

APP

03

04

05

03) Detalhe Viário - Zona Mista Turístico Residencial

APP - Parque Linear do Rio Marrecas

CICLOVIA

RIO MARRECAS

PARQUE LINEAR

RIO MARRECAS

FAIXA DE SERVIÇO

FAIXA DE VEÍCULOS - 

MÃO DUPLA

FAIXA DE 

ESTACIONAMENTO

CALÇADA

ESC: 1:600

CANTEIRO PLUVIAL /

FAIXA DE SERVIÇO

05) Detalhe Viário - Terminal Urbano 

AVL e Equipamentos Públicos

FAIXA DE VEÍCULOS - 

MÃO DUPLA

CALÇADA

ESC: 1:600

AVL

ZMR
ZMR

TERMINAL

UPA 

EQ. PÚBLICO

EQ. 

PÚBLICO

AVL - PRAÇA DO 

TERMINAL

FAIXA DE 

ESTACIONAMENTO

FAIXA DE 

ESTACIONAMENTO

ACESSO TRANSPORTE

COLETIVO

ACESSO USUÁRIO

TERMINAL

CANTEIRO PLUVIAL /

FAIXA DE SERVIÇO
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Níveis de Incomodidade

Infraestrutura Verde 

A importância da relação Edifício - Rua: 
Form Based Codes

Glossário

O controle do uso do solo urbano precisa levar em consideração à interferência que cada um 
dos usos pretendidos a serem implantados na área urbana geram na vizinhança.

Para isso comumente categorizam-se os usos do solo como sendo: 

01. Usos de Pequena Incomodidade: Usos que geram pouco impacto negativo no entorno. 
Exemplos: Comércios varejistas, igrejas, associações de moradores, quadras e campos espor-
tivos.

02. Usos de Média Incomodidade: Usos que geram certo grau de incomodidade no entorno. 
Exemplos: Comércios atacadistas, lojas de departamentos, materiais de construção, postos de 
combustíveis, edifícios de saúde, delegacias, batalhão de polícia e bombeiros.

03. Usos de Grande Incomodidade: Usos que geram um elevado impacto no entorno, ne-
cessitam ser analisados caso a caso antes da implementação. Exemplos: Indústrias, comércios 
de produtos químicos, estádios, cemitérios, presídios, hospitais, terminais rodoviários.

O emprego de infraestruturas verdes na área de intervenção será incentivado, visando o au-
xílio na drenagem urbana.

01. Canteiros Pluviais: Os canteiros pluviais recebem o escoamento superfi cial da água da 
chuva. Esses canteiros auxiliam na contenção e fi ltragem da água e podem ser implantados em 
áreas densamente construídas. Além dos benefícios de drenagem, possuem potencial paisagís-
tico. 

02. Cisternas e poços: Reservatórios que captam, armazenam e conservam a água. A pre-
cipitação pluviométrica é captada por calhas e dutos nos telhados e/ou pisos das edifi cações e 
permanecem armazenadas para posterior reutilização. 

O método tradicional de regularização da ocupação 
do solo é uma ferramenta que muitas vezes possui re-
sultados insatisfatórios, não conseguindo garantir que a 
ocupação de determinadas áreas seja coerente às pro-
postas dos planejadores. Essa norma, que especifi ca al-
guns parâmetros mínimos e máximos a serem adotados 
por aqueles que irão edifi car os terrenos, acaba abrindo 
brechas para múltiplas interpretações de como as áreas 
contidas em determinado zoneamento podem vir a ser 
ocupadas. Como resultado geram-se cidades pouco legí-
veis, refl exos de um planejamento que se mostrou pouco 
preocupado com a relação entre a ocupação que se pro-
põe no interior dos terrenos (espaços de uso privado) e 
o que se espera para os espaços de uso coletivo. 

Os Form Based Codes buscam estabelecer um plano 
de ocupação mais consistente para as áreas urbanas, 
preocupando-se com as relações criadas entre edifícios e 
área públicas. Por meio dele são estipulados quais os pa-
drões obrigatórios ou permitidos para as confi gurações 
dos edifícios que serão implantados no local. Parâmetros 
como: alturas de pé direito, alinhamento das fachadas 
com a rua, porcentagem da fachada ocupada por aber-
turas translúcidas, distâncias entre acessos, usos incen-
tivados, entre outros, dão aos planejadores urbanos uma 
maior certeza de que os objetivos estipulados para o 
desenvolvimento de determinada área serão alcançados.  

Compreende-se que o desenho de edifícios que favo-
recem uma rua a ser dinâmica e ocupada por uma diver-
sidade grande de pessoas difere-se daqueles edifícios de 
uma rua majoritariamente residencial e tranquila. Por-
tanto, para essa proposta optou-se pelo emprego dos 
FBC, aliados aos parâmetros de zoneamentos convencio-
nais, como uma estratégia para garantir que os objetivos 
específi cos deste trabalho sejam alcançados. 

Cota de Solidariedade

Ferramenta de contrapartida empregada em casos onde empreendimentos imobiliários tra-
gam incomodidade ao entorno onde serão implantados. A cota de solidariedade visa arrecadar 
fundos e/ou estimular a implementação de Habitações de Interesse Social no município.
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proposta - interfaces

Zona Mista Central - ZMC

Parâmetros Construtivos

Zona que se estabelece na intersecção dos eixos principais da proposta e no entorno da AVL central (parque), obje-
tivndo a criação de uma nova centralidade de bairro. 

Incentivo ao uso comercial e de serviços. 

DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

540 hab/ha 2.520 hab

Usos

OBRIGATÓRIOS PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS

TÉRREO

Térreo com fachadas 
obrigatoriamente de uso 
comercial ou serviços, 
com acesso livre e abertu-
ras para o logradouro.¹

Uso residencial, co-
mércios e serviços como 
consultórios e escritórios.
Garagens, desde que res-
peitado a profundidade 
mínima estipulada para 
fachada ativa. 

Garagens, desde que 
respeitado a profundidade 
mínima estipulada para 
fachada ativa. 

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade.

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade.

EMBASAMENTO

TORRE

Uso residencial, comér-
cios e serviços como con-
sultórios e escritórios.²

Garagens e demais usos 
incompátiveis com o zo-
neamento.

SUBSOLO: Permitido até dois pavimentos de subsolo para a implantação de garagem e áreas técnicas 
do edifício. Obrigatório apresentação de estudos do solo que garantam a segurança para esse fi m. 

O subsolo não é contabilizado no IA, nem no número de pavimentos.

¹Incentivo fi scal ao uso noturno, como bares, restaurantes e centros de 
ensino. 

² Se, pelo menos 30% da área das torres for destinada a comércios e ser-
viços, adquire-se 0,5 no Índice de Aproveitamento.

- Instalação de infraestrutura verde para captação de água da chuva e reu-
so: redução da Taxa de Permeabilidade mínima em 4%.

Implantação

Torre

Embasamento

Marquise

Área Permeável

A

A

B

C

D

F

E

F

G

B

C

D

E

F

G

Afastamento frontal (Embasamento): 0,0 m 

Afastamento frontal mínimo (Torre): 3,0 m 

Afastamento lateral mínimo (Torre): 3,0 m 

 Afastamento fundos mínimo: 3,0 m

Fachada construída: 100%

Profundidade da marquise obrigatória: 2,5 m

Afastamento lateral (Embasamento): 0,0 m 

Edifi cações até 2 pavimentos seguem indíces do embasamento.

ZMC

600 m²  /  750 m² 20% 6 pvtos 0,25 1,8 4,0 80% 50%
(esquina)

20 m  /  25 m

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

a. 0,0 m

b. 3,0 m

c. 0,0 m

d. 3,0 m

e. 3,0 m

 INCENTIVOS
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Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

Edifi cações até 2 pavimentos seguem indíces do embasamento.

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Térreo: 50%

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Embasamento: 30%

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Torre: 30%

A

B

A

D

E

F

G

H

I

B

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Altura mínima pé-direito - Térreo: 3,5 m

Altura mínima pé-direito - Sobreloja e Embasamento 2º pavto : 2,6 m

Altura mínima pé-direito - Pavto. Tipo : 2,6 m

Altura máxima - Embasamento : 9,0 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 21,0 m

Profundidade mínima da fachada ativa: 10,0 m

Distância máxima entre acessos: 8,0 m

C

C
Marquise obrigatória: 

Profundidade: 2,5 m  /  Altura: 3,0 m

- Não são permitidos fechamentos ou anteparos que gerem impedimento visual, como muros, grades ou 

vegetação alta, entre a fachada das edifi cações e a calçada.

- A fachada térrea deve ser alinhada ao passeio público (sem afastamento frontal). 

- Aberturas translúcidas - Térreo: mínimo de 1m² de abertura a cada 6 metros lineares de testada.

- Marquise obrigatória: as coberturas são elementos de proteção contra intempéries e garantem o conforto 

do pedestre no deslocamento pelas calçadas. 
D

E

E

F

F

F

F

G

H

I

C

Acessos de Veículos

Os acessos de veículos às garagens, nos interiores dos lotes e edifícios, devem obrigatoriamente ocorrer pela 

rua secundária, a fi m de garantir o conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas na centralidade do bairro. 

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 6,0 m 

- Acesso de veículos localizados nas fachadas secundárias: lados ou fundos do edifício

Estacionamentos
- Obrigatória disponibilidade de estacionamentos no interior dos edifícios, ou utilizando o afastamento de 

fundos do edifício para estacionamentos rotativos (comércios). 

Tipo 01 – Subterrâneo: Permitido implantação de até dois pavimentos garagem no subsolo, sob a projeção 

do pavimento térreo. 

Tipo 02 – Embasamento: Permitido implantação de garagem nos pavimentos de embasamento, respeitan-

do a profundidade mínima destinadas para fachada ativa. 

Tipo 03 – Afastamento Fundos: Permitido implantação de garagem rotativa na área destinada ao afasta-

mento de fundos do terreno. 
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Zona Mista Residencial - ZMR

Parâmetros Construtivos

Zona de transição, situa-se entre a Zona Central e as áreas residenciais propostas. É estabelecida no entorno de vias 
coletoras que integram a Rede de Equipamentos Públicos.  

Incentivo ao uso comercial no térreo e a implantação de Habitações de Interesse Social, por estar próximo à equipa-
mentos públicos e possuir fácil acesso ao transporte coletivo urbano. 

DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

280 hab/ha 4.160 hab

Usos

PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS  INCENTIVOS

TÉRREO

EMBASAMENTO

TORRE

SUBSOLO: Permitido até dois pavimentos de subsolo para a implantação de garagem e áreas técnicas 
do edifício. Obrigatório apresentação de estudos do solo que garantam a segurança para esse fi m. 

O subsolo não é contabilizado no IA, nem no número de pavimentos.

ZMR

450 m²  /  600 m² 30%  4 pvtos 0,25 1,5 3,0 70% 70%
(esquina)

15 m  /  20 m

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

a.b. 0,0 m

c.d. 0,0 m

e. 3,0 m

a.b. 3,0 m

c.d. 0,0 m

e. 3,0 m 

Térreo Comercial

Térreo Residencial

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade.

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade. Garagens na 
interface da rua.

Garagens e demais usos 
incompátiveis com o zo-
neamento.

Uso residencial, co-
mércios e serviços como 
consultórios e escritórios.
Garagens, desde que res-
peitado a profundidade 
mínima estipulada para 
fachada ativa.²

Uso residencial, comér-
cios¹ e serviços, como 
consultórios e escritórios.

Uso residencial, comér-
cios e serviços como con-
sultórios e escritórios.

¹ Edifícios com térreo comercial adquirem 0,5 no Índice de 
Aproveitamento.

² Garagens não podem estar localizadas na fachada frontal 
do edifício.

- Incentivo à implantação de Habitações de Interesse 
Social: áreas destinadas para HIS dentro das edifi cações, 
voltados a atender famílias que possuam renda de até 5 S.M. 
(imóveis com até 60m²) não computam no I.A, até o limite 
de 30% da área construída computável total.

- Instalação de infraestrutura verde para captação de água 
da chuva e reuso: redução da Taxa de Permeabilidade míni-
ma em 4%.

Áreas não computáveis nas edifi cações, 

destinadas à HIS - máximo de 30%

Áreas computáveis nas edifi cações, 

independente do uso 
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Implantação

Edifício

Área Permeável

A

A

B
C

D

F

E

E

B

C

D

E

F

Afastamento frontal (Comercial): 0,0 m 

Afastamento lateral: 0,0 m 

Afastamento frontal mínimo (Rua Secundária): 3,0 m 

Afastamento fundos mínimo: 3,0 m  

Fachada construída: 100% Afastamento frontal mínimo (Residencial): 3,0 m 

Indíces do embasamento se aplicam para pavimentos superiores.

Interface - Fachada e Rua

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Térreo: 40%

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Torre: 30%

AB

A

B

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Forma do Edifício
C

D

E

F

Altura mínima pé-direito - Térreo: 3,5 m

Altura mínima pé-direito - Pavto. Tipo : 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 14,0 m

Avanços máxima sobre a calçada com coberturas e sacadas: 2,0 m

Distância máxima entre acessos: 8,0 m

- Não são permitidos fechamentos ou anteparos que gerem impedimento visual, como muros, grades ou 

vegetação alta, entre a fachada das edifi cações e a calçada.

- A fachada térrea deve ser alinhada ao passeio público (sem afastamento frontal). 

- Aberturas translúcidas - Térreo: mínimo de 1m² de abertura a cada 6 metros lineares de testada.

- Marquises ou outras coberturas são facultativas. Esses elementos podem ter uma projeção máxima de 2 

metros sobre as calçadas.

D

D

D

E

F

CTÉRREO COMERCIAL

Acessos de Veículos
Os acessos de veículos às garagens, nos interiores dos lotes e edifícios, devem preferencialmente ocorrer 

pela rua secundária, a fi m de garantir o conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas nas vias coletoras do 

bairro. 

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 6,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote

proposta - interfaces
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Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Térreo: 30%

Área mínima de aberturas translúcidas na 

fachada - Torre: 30%

A

A

B

C

D

E

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Altura mínima pé-direito - Térreo: 3,5 m

Altura mínima pé-direito - Pavto. Tipo : 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 14,0 m

Cercas e muros baixos permitidos somente após o afastamento frontal mínimo: 3,0 m

D

E

C

C

C

TÉRREO RESIDENCIAL

B

Estacionamentos
- Obrigatória disponibilidade de estacionamentos no interior dos edifícios, ou utilizando o afastamento de 

fundos do edifício para estacionamentos rotativos (comércios). 

Tipo 01 – Subterrâneo: Permitido implantação de até dois pavimentos garagem no subsolo, sob a projeção 

do pavimento térreo. 

Tipo 02 – Embasamento: Permitido implantação de garagem nos pavimentos de embasamento, respeitan-

do a profundidade mínima destinadas para fachada ativa. 

Tipo 03 – Afastamento Fundos: Permitido implantação de garagem rotativa na área destinada ao afasta-

mento de fundos do terreno, quando o edifício possuir uso comercial 

-São permitidos fechamentos ou anteparos, desde que translúcidos para que não gerem impedimento visual. 

Muretas em alvenaria e vegetação devem possuir altura máxima de 50 cm. 

Grades espaçadas e vidros podem estar a até 1,20 m de altura.

- Anteparos devem estar localizado após o recuo frontal minímo estabelecido por norma. 

- Aberturas translúcidas - Térreo: mínimo de 1m² de abertura a cada 6 metros lineares de testada.

Acessos de Veículos
Os acessos de veículos às garagens, nos interiores dos lotes e edifícios, devem preferencialmente ocorrer 

pela rua secundária, a fi m de garantir o conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas nas vias coletoras do 

bairro. 

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 6,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote

proposta - interfaces
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Implantação

Edifício

Área Permeável

A

A

BC

B

C

D

Afastamento frontal mínimo: 5,0 m 

Afastamento frontal mínimo (Rua Secundária): 3,0 m 

Afastamento fundos mínimo: 3,0 m 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m 

Zona Mista Turístico Residencial - ZMTR

Parâmetros Construtivos

Zona localizada no entorno do Parque Linear do Rio Marrecas. 

O objetivo desse zoneamento é estabelecer uma ocupação mais restrita na área próxima à APP’s e de zonas sujeitas à 
inundações. Busca-se com isso garantir um escoamento e permeabilidade das águas pluviais mais efi ciente. 

Incentivo à usos que atendam a demanda do parque linear e fomentem o turismo, como restaurantes, cafés, pousa-
das. 

DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

90 hab/ha 425 hab

PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS

EDIFÍCIO

ZMTR

500 m² 40%  2 pvtos 0,25 0,6 1,2 60%

Não se aplica

15 m  

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

D

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 3,0 m

Usos

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como indús-
trias e comércios e serviços 
de média e grande incomo-
didade.

Uso residencial.

Comércios de uso vicinal, 
de pequeno porte e serviços 
que fomentem o turismo 
local: cafés, restaurantes, 
pousadas.¹

¹Incentivo fi scal à usos de prestação de serviço ao turismo

 - Instalação de infraestrutura verde para captação de água da chuva e reuso: 
redução da Taxa de Permeabilidade mínima em 4%.

 INCENTIVOS
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Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

Área mínima de aberturas 

translúcidas na fachada: 30%
AB

A

C

D

B

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Altura mínima pé-direito: 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 9,0 m

Largura máxima acesso de veículos: 4,0 m

D

C

C

Acessos de Veículos

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 4,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote

-São permitidos fechamentos ou anteparos, desde que translúcidos para que não gerem impedimento visual. 

Muretas em alvenaria e vegetação devem possuir altura máxima de 50 cm. 

Grades espaçadas e vidros podem estar a até 1,20 m de altura.
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Zona Residencial Predominante 1 - Multifamiliar

Parâmetros Construtivos

Zona localizada próxima ao Bairro Luther King, buscando o adensamento da área que já possui equipamentos de uso 
coletivo, como escola, creche, posto de saúde. 

Incentivo a implantação de Habitações de Interesse Social, buscando incluir a população de baixa renda em áreas 
com acesso aos equipamentos públicos.

DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

240 hab/ha 2.580 hab

ZRP - 1

40%  4 pvtos 0,25 1,0 2,5 60%

15 m / 18 m

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

60%450 m²  /  600 m²
(esquina)

Usos

PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS  INCENTIVOS

TÉRREO

EMBASAMENTO

TORRE

SUBSOLO: Permitido até dois pavimentos de subsolo para a implantação de garagem e áreas técnicas 
do edifício. Obrigatório apresentação de estudos do solo que garantam a segurança para esse fi m. 

O subsolo não é contabilizado no IA, nem no número de pavimentos.

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de média e gran-
de incomodidade. Gara-
gens na interface da rua.

Garagens e demais usos 
incompátiveis com o zo-
neamento.

Uso residencial.

Garagens, desde que 
respeitado a profundidade 
mínima estipulada para 
fachada ativa.¹

Uso residencial.

 Comércios de uso vici-
nal, de pequeno porte.

Uso residencial.

¹ Garagens não podem estar localizadas na fachada frontal 
do edifício.

- Incentivo à implantação de Habitações de Interesse 
Social: áreas destinadas para HIS dentro das edifi cações, 
voltados a atender famílias que possuam renda de até 5 S.M. 
(imóveis com até 60m²) não computam no I.A, até o limite 
de 30% da área construída computável total.

- Instalação de infraestrutura verde para captação de água 
da chuva e reuso: redução da Taxa de Permeabilidade míni-
ma em 4%.

Áreas não computáveis nas edifi cações, 

destinadas à HIS - máximo de 30%

Áreas computáveis nas edifi cações, 

independente do uso 

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de média e gran-
de incomodidade.

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 3,0 m 

a.b. 5,0 m

c. 1,5 m

d. 2,5 m 

e. 3,0 m

Até 2 pavtos.

Acima de 2 pavtos.
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proposta - interfaces

Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

Área mínima de aberturas 

translúcidas na fachada - 

Térreo: 40%

Área mínima de aberturas translúcidas 

na fachada - Torre: 30%

A B

A

C

D

E

B

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Altura mínima pé-direito - Térreo: 3,0 m

Altura mínima pé-direito - Pavto. Tipo : 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 14,0 m

Largura máxima acesso de veículos: 4,0 m

D

D

D

E

C

Estacionamentos
- Obrigatória disponibilidade de estacionamentos no interior dos edifícios, ou utilizando o afastamento de 

fundos do edifício para estacionamentos rotativos (comércios). 

Tipo 01 – Subterrâneo: Permitido implantação de até dois pavimentos garagem no subsolo, sob a projeção 

do pavimento térreo. 

Tipo 02 – Embasamento: Permitido implantação de garagem nos pavimentos de embasamento, respeitan-

do a profundidade mínima destinadas para fachada ativa. 

-São permitidos fechamentos ou anteparos, desde que translúcidos para que não gerem impedimento visual. 

Muretas em alvenaria e vegetação devem possuir altura máxima de 50 cm. 

Grades espaçadas e vidros podem estar a até 1,20 m de altura.

Edifi cações até 2 pavimentos seguem indíces do embasamento.

Acessos de Veículos

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 4,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote

Implantação

A

A B

D
C

B

C

D

E

E

Afastamento frontal mínimo (Embasamento): 5,0 m 

Afastamento lateral mínimo (Embasamento): 1,5 m 

Afastamento lateral mínimo (Torre): 2,5 m 

Afastamento frontal mínimo (Rua Secundária): 3,0 m  

Afastamento fundos mínimo: 3,0 m

Afastamento frontal mínimo (Torre): 5,0 m 

Torre

Embasamento

Área Permeável
E

F
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Implantação

Edifício

Área Permeável

A

A

BC

B

C

D

Afastamento frontal mínimo: 5,0 m 

Afastamento frontal mínimo (Rua Secundária): 1,5 m 

Afastamento fundos mínimo: 1,5 m 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m 

Zona Residencial Predominante 2 - Unifamiliar

Parâmetros Construtivos

Zona residencial de baixa densidade, localizada no entorno de vias de caráter local.
DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

90 hab/ha 405 hab

ZRP - 2

390 m² / 450 m² 40%  2 pvtos 0,25 0,6 1,2 60%

Não se aplica

13 m / 15 m  

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

(esquina)

D

a. 5,0 m

c. 1,5 m

e. 1.5 m

PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS

EDIFÍCIO

Usos

Uso não residencial.Uso residencial.

 - Instalação de infraestrutura verde para captação de água da chuva e reuso: 
redução da Taxa de Permeabilidade mínima em 4%.

 INCENTIVOS
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Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

Área mínima de aberturas 

translúcidas na fachada: 30%
A

A

B

C

Largura mínima dos acessos de pedestres: 2,0 m

Altura mínima pé-direito: 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 9,0 m

C B

B

Acessos de Veículos

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 4,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote



76

proposta - interfaces

Implantação

A

A

B

D

C

B

C

D

Afastamento frontal mínimo: 6,0 m 

Afastamento frontal mínimo (Rua Secundária): 3,0 m  

Afastamento fundos mínimo: 3,0 m 

Afastamento lateral mínimo: 3,0 m 

Zona de Serviços e Indústrias - ZSI

Parâmetros Construtivos

Zona localizada no entorno da marginal da PR-180. 

O objetivo desse zoneamento é iniciar uma transição gradual para o interior do bairro, levando-se em consideração 
que ao longo da rodovia estão instaladas indústrias e comércios de grande incomodidade.  

DENSIDADE LÍQ. TOTAL HABITANTES

240 hab/ha 530 hab

ZSI

30%  4 pvtos 0,25 1,5 2,5 60%

25 m

ZONAS

PARCELAMENTO DO 
SOLO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE 

MÍN.
GABARITO MÁX.

INDÍCE DE APROVEITAMENTO TX. DE OCUPAÇÃO

RECUOS
mínimo básico máximo embasamento torrelote mín. / testada mín

60%1.000 m²

Edifício

Área Permeável

a.b. 6,0 m

c. 3,0 m

d. 3,0 m

e. 3,0 m

Usos

PERMITIDOS  NÃO PERMITIDOS  INCENTIVOS

TÉRREO

EMBASAMENTO

TORRE

SUBSOLO: Permitido até dois pavimentos de subsolo para a implantação de garagem e áreas técnicas 
do edifício. Obrigatório apresentação de estudos do solo que garantam a segurança para esse fi m. 

O subsolo não é contabilizado no IA, nem no número de pavimentos.

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade.

Usos incompátiveis com 
o zoneamento, como in-
dústrias e comércios e 
serviços de grande inco-
modidade. 

Garagens e demais usos 
incompátiveis com o zo-
neamento.

Comércios, serviços e 
indústrias de pequena e 
média incomodidade. ²

Garagens.

Comércios¹, serviços e 
indústrias de pequena e 
média incomodidade.²

Uso residencial, comér-
cios e serviços de peque-
na incomodidade.

¹ Edifícios com térreo comercial ad-
quirem 0,5 no Índice de Aproveita-
mento.

² Cota de Solidariedade: Empreen-
dimentos de Média Incomodidade es-
tão sujeitos a fi nanciar a construção 
de HIS. Doação de 10% do valor do 
terreno à Secretária de Habitação do 
município. 

- Instalação de infraestrutura ver-
de  para captação de água da chuva e 
reuso: redução da Taxa de Permeabi-
lidade mínima em 4%.
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Interface - Fachada e Rua

Forma do Edifício

A

A

B

C

D

E

Largura mínima dos acessos de pedestres: 3,0 m

Largura máxima acesso de veículos: 6,0 m

Altura mínima pé-direito - Térreo: 3,5m

Altura mínima pé-direito - Pavto. Tipo : 2,6 m

Altura máxima - Total da Edifi cação: 16,0 m

C

D

D

Acessos de Veículos

Estacionamentos
- Obrigatória disponibilidade de estacionamentos no interior dos edifícios, ou utilizando os afastamentos do 

edifício para estacionamentos rotativos (comércios). 

Tipo 01 – Subterrâneo: Permitido implantação de até dois pavimentos garagem no subsolo, sob a projeção 

do pavimento térreo. 

Tipo 02 – Embasamento: Permitido implantação de garagem nos pavimentos de embasamento, respeitan-

do a profundidade mínima destinadas para fachada ativa. 

Tipo 03 – Afastamentos: Permitido implantação de garagem rotativa na área destinada ao afastamento 

frontal e/ou fundos do terreno.

Área mínima de aberturas

translúcidas na fachada -

 Térreo: 40%

Área mínima de aberturas 

translúcidas na fachada -

Torre: 30%

B

D

E

Os acessos de veículos às garagens, nos interiores dos lotes e edifícios, devem preferencialmente ocorrer 

pela rua secundária, a fi m de garantir o conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.

- Permitido apenas um acesso de veículos por edifício. Largura máxima do acesso: 6,0 m 

- O acesso de veículos deve estar à uma distância máxima de 3,0 m da extrema do lote
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