
CONDICIONANTES CLIMÁTICOS ANÁLISE CRÍTICA DA ÁREA

Atualmente a sede da Prefeitura Municipal de Pato Branco 

(construído em 1964) encontra-se mal conservada e com O Clima de Pato Branco caracteriza-se por fatores como:

espaço insuficiente para abrigar todos os setores 

administrativos. Sua estrutura interna necessita de dimensões · Clima subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e 

físicas maiores e uma melhor organização espacial geadas não muito freqüentes;

(atendimento ao público no térreo) para abrigar as diversas · Maior quantidade pluviométrica nos meses de verão, sem 

secretarias que trabalham em conjunto na administração do estação seca;

município. · Apresenta uma temperatura média de 25° C. O calor inicia no 

mês de novembro e prolonga-se até o mês de março, sendo 

Outro problema encontrado é a falta de rampas ou elevadores, mais intenso nos meses de dezembro a janeiro, quando atinge 

com isso, portadores de deficiência física só conseguem às vezes até 36° C, nas horas mais quentes do dia. Pela manhã 

acessar o pavimento térreo do prédio. e a noite a temperatura média é de 16° C à 18° C, o que 

propícia um clima agradável aos habitantes. 

· O inverno vai de junho a agosto, em cujo decurso, torna-se às 

vezes muito rigoroso, com ocorrências de geadas e 

excepcionalmente neves.

Na área de intervenção os fatores climáticos têm seus efeitos 

amenizados tanto pela malha edificada, quanto pelo relevo. E, 

por ser na parte baixa da cidade, o efeito do vento não é 

relevante. 

Como o gabarito das edificações no entorno não passa de 5 

pavimentos e a área é ampla, a incidência do sol não é barrada, 

possuindo boa insolação ao longo de todo o dia.
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partir disso, percebe-se a importância do prédio para a 

história da cidade.

· Pela sua localização: manter a prefeitura no centro significa Há três motivos pela decisão de manter esta sede, e apenas 
reestruturá-la: uma valorização ainda maior desse espaço.

· Primeiramente, devido sua importância para a história da 

cidade. Para a idade de Pato Branco (início do povoado em Além disso, o edifício não mantém relação direta, através de 

1912, mas teve sua instalação municipal apenas em 1952) este acessos, com a praça onde está inserido, voltando a sua 

é o seu patrimônio e grande referencial da cidade para sua fachada posterior (fundos) para ela. Quanto à praça, esta não 

população. oferece atrativos que justifiquem a permanência no local, 

· Outro motivo foi descobrir que a Câmara Municipal aprovou apesar de ser bastante arborizada, atraindo apenas a 

um projeto de lei (76/2002) que denominou o edifício sede população excluída como mendigos, ciganas, contribuindo 

da administração municipal de Pato Branco de “Prefeito para que as pessoas evitem passar por ali.

Plácido Machado” (primeiro prefeito de Pato Branco). A 

O entorno da prefeitura também não colabora para o seu 

destaque na cidade. Um grande vazio urbano, formado por 

terrenos ocupados parcialmente por instalações inadequadas, 

forma com os espaços sem uso dos terrenos, um visual nada 

agradável e compatível com sua localização (ver foto acima).
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