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RESUMO

A praça, quanto espaço público, deve se apresentar de forma compatível com a 
demanda existente na cidade e também com qualidade e acessibilidade. Nota-se a 
importância da realização de estudos voltados para a praça pública, diante disso, o 
objetivo geral do trabalho foi avaliar as praças centrais de Campo Mourão-PR nos 
quesitos acessibilidade, vegetação e mobiliários. As praças centrais São José, 
Getúlio Vargas e Bento Munhoz da Rocha Neto, foram escolhidas pela sua 
localização e facilidade de acesso.Para isso, foi utilizado o método adaptado deDe 
Angelis, que permite levantar, cadastrar, diagnosticar e avaliar as praças públicas, a 
partir de dois enfoques: a praça enquanto estrutura física e a praça vista pela 
população. A metodologia utilizada caracterizou-sepela realização de levantamento 
qualiquantitativo do mobiliário, estruturase equipamento, levantamento 
qualiquantitativo da arborização e foi diagnósticode inconsistências nas praças de 
estudo em relação à ABNT NBR 9050:2015. Para entender como a praça é inserida 
no meio urbano, foi realizado também entrevistas com a população para conhecer 
quem são seus usuários e quais as opiniões dos citadinos sobre elas. Chegou-se 
então, às seguintes constatações: em relação ao mobiliário, há escassez de alguns 
itens como bancos e lixeiras. Pela avaliação qualitativa, é possível concluir que 
limpeza, segurança, mobiliários como bancos e lixeiras, são os que receberam 
menores notas em todas as praças, isso influencia diretamente a maneira com que 
os citadinos vão frequentar esses locais. A Praça Bento Munhoz é a que apresenta 
pior situação, com sua infraestrutura precária. O levantamento quantitativo da 
vegetação mostrou que há 95 espécimes na Praça São José, distribuídas em oito 
espécies. A espécie P. pluviosa var.peltophoroidescompõe quase 33% das espécies 
presentes nesta praça. Na Praça Getúlio Vargas foram encontrados 273 indivíduos 
arbóreos, distribuídos em 15 espécies. L. indica compõe a maior parte da população, 
perfazendo 23,9%. Há a presença de Pinus sp. considerada uma espécies exótica 
invasora. Na Praça Bento Munhoz foram encontrados 187 indivíduos, distribuídos 
em 16 espécies. A espécie com maior número de indivíduos foi P.
pluviosavar.peltophoroides, seguida das espécies H. heptaphyllus, A. angustifoliae
H.chrysotrichus. Também há a presença de uma éxotica invasora, L. lucidum. O
diagnóstico qualitativo da vegetação mostrou interferência de raízes no calçamento, 
principalmente na Praça Bento Munhoz. Em relação à acessibilidade, as calçadas e 
mobiliários respeitam a ABNT NBR 9050 (2015) nas praças São José e Getúlio 
Vargas, porém não há nenhuma sinalização tátil. A Praça Bento Munhoz apresentou 
uma avaliação ruim nos quesitos calçadas e mobiliários, e não possuía sinalização. 
Das entrevistas realizadas, 192 no total, 64% visitam alguma das praças centrais, 
usuários, em sua maioria, de 20 a 39 anos. Os entrevistados solicitaram melhorias e 
foram levantados itens faltantes nas praças, como atrativos, segurança, quadras 
esportivas, banheiros e bebedouros. Das opiniões positivas, a São José é a que 
recebe maior destaque.A falta de tempo e até mesmo de costume acabam 
impedindo inúmeras pessoas de visitar esses locais, além da falta de atrativo e 
segurança. Ao relacionar o que foi obtido com os levantamentos de mobiliários, 
estruturas, equipamentos e vegetação, percebe-se o que itens que estavam 
depredados ou em falta, e os itens que receberam uma avaliação qualitativa ruim, 
são os que foram mais criticados também pela população. Desse modo, o presente 
estudo e seus resultados servem de subsídios para outros estudos relacionados às 



7

praças e contribui com informações concretas para que os gestores públicos 
possam intervir positivamente nestes espaços públicos. 

Palavras-chave: Espaços públicos, Cidade, Centro. 
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ABSTRACT 

The square, as a public space, shall present in a compatible fashion to meet the demand 
in a city, and also with quality and accessibility. One can see the importance of carrying 
studies focusing on the public square, thus the overall goal of this research is to assess 
downtown squares in the city of Campo Mourão, state of Paraná, Brazil, as for 
accessibility, landscaping, and equipment. The following downtown squares: São José, 
Getúlio Vargas, and Bento Munhoz da Rocha Netto were selected as downtown is the 
area with largest traffic of people and as downtown provides these squares with easy 
access. To achieve this, an adaptation of De Angelis model was used as it allows for 
surveying, record, diagnose and assess public squares as for their physical structure 
from two perspectives: the square as a physical structure and the square as perceived 
by the population. The methodology used a qualitative-quantitative survey for overall 
equipment and structures, another qualitative-quantitative survey for landscaping and a 
diagnosis was performed for the inconsistencies in the squares studies in terms of 
Brazilian standard ABNT NBR 9050:2015. To understand how the square fits within the 
urban context, interviews were conducted with the population in order to comprehend 
who users are and what are their opinions on the squares they use. These are the 
following findings: as for equipment, trash bins and seats are lacking. Through a 
qualitative assessment, it is possible to find that cleanliness, security, and equipment 
such as seats and trash bins were items worst assessed by users in all squares, which 
has a direct impact on how the population will use these squares. Bento Munhoz Square 
is the one in worst condition due to its poor infrastructure. The quantitative survey on 
landscaping found 95 specimens in São José Square, distributed into eight species. The 
P. pluviosavar.peltophoroidesspecies comprise almost 33 percent of species found in the 
square. At Getúlio Vargas Square, 273 trees were found, distributed into 15 species. The 
L. indica species comprises most of the trees with 23.9 percent. There is the presence of 
the Pinussp. species, which is considered as foreign. In Bento Munhoz square, 187 trees 
were found distributed into 16 species. The most common species is P. pluviosa var. 
peltophoroides, followed by H. heptaphyllus, A. angustifoliaand H. chrysotrichus species. 
It was also found the presence of an exotic foreign species, L. lucidum. Qualitative 
diagnosis of vegetation found large interference of roots in the sidewalk, especially in 
Bento Munhoz Square. As for accessibility, sidewalks and equipment, both São José and 
Getúlio Vargas squares respect Brazilian standard ABNT NBR 9050 (2015), however no 
signage for visually impaired people was found. Bento Munhoz square was poorly 
assessed both for sidewalk and equipment, and also it does not have signage. From the 
192 interviews conducted, 64 percent visit one of these downtown squares, mostly 
people from 20 to 39 years old. Interviewees requested improvements and items lacking 
in the squares, such as attractions, security, sport courts, restrooms and taps. The São 
José square received mostly positive opinions. Lack of time and even habit prevent 
many people to visit these squares, as well as lack of attractions and security, as many 
interviewees said. By correlating findings from equipment, structure and landscaping 
surveys, one can realize that items were lacking or in poor conditions, and items which 
received poor qualitative assessment were also those worst assessed by the population. 
Thus, this research and its findings can subsidize other research related to squares and 
also contribute with hard-fact information for public managers can positively intervene in 
these public spaces, as their duty is to plan and manage these squares. 

Key-words: Publics spaces, City, Downtown. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ambiente urbano é o local de convívio da população e onde ocorrem suas 

atividades rotineiras. No entanto, nem sempre ele oferece infraestruturas adequadas 

para que seus habitantes tenham qualidade de vida e desfrutem de seus usos, ou 

seja, não propicia a integração e equilíbrio dos elementos que compõem o ambiente, 

no que se referem ao seu bem-estar físico, combinados com aspectos naturais e 

aspectos de abrangência social e psicológica. 

Dentro do espaço urbano, a praça sempre se fez presente na história das 

cidades, desempenhando funções diversas, que foram alterando-se e renovando-se 

frente às transformações da sociedade. Atualmente, muitas dessas funções acabam 

não sendo exercidas, mas o papel de espaço público, do encontro, do convívio 

social que sempre a caracterizou, permanece intrinsecamente no seu papel. As 

praças, além de serem os locais da convivência comunitária e do cotidiano urbano, 

não só se caracterizam como área de lazer, mas também como espaço verde, 

contribuindo como importante elemento indicador da qualidade ambiental nos 

centros urbanos.

Contudo, observa-se um descaso com algumas praças, representado pela 

falta de acessibilidade, ou ainda pelos problemas na infraestrutura que muitas vezes 

ocorrem frente à inobservância, ausência de manutenção por parte do poder público 

e a falta de comprometimento e envolvimento da população. Abidinet al. (2010) 

definiram que as características que atraem os usuários para as praças são: 

localização, instalação e serviços, características do espaço, atividades opcionais, 

paisagem, conexão entre as pessoas e seu entorno, relação entre o contexto social 

e cultural do espaço público e acessibilidade, sendo que cada uma destas 

características vai atrair determinado tipo de público, segundo os interesses  

destinados a cada praça.  

Nota-se, desta forma, a importância da realização de estudos voltados para a 

praça, visando contribuir para que esta se faça presente na cidade de forma 

compatível com a demanda existente e também com qualidade e acessibilidade.

O estudo das praças localizadas na área central de Campo Mourão foi 

motivado pela importância deste espaço públicona malha urbana e pelo fato de o 

centro ter maior fluxo de cidadãos. É necessário que a população possa usufruir das 

funções da praça e em razão do trabalho e tribulações do dia-a-dia, precisam de um 
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espaço que proporcione lazer e conforto. Como o centro é uma área de máxima 

concentração de atividades econômicas dentro do tecido urbano, com densidade de 

estabelecimentos comerciais e de serviçose alto volume de pessoas, a localização 

das praças nestas áreas é fundamental para o descanso dos citadinos e para que 

posam espairecer.

A formação do centro pode ser entendida como ponto de convergência de 

uma grande parcela da população que diariamente circula por seu espaço. Dessa 

forma, desencadeiam-se fenômenos como larga expansão e maior acessibilidade 

dentro da cidade. 

Além da importância do centro no meio urbano, em Campo mourão, o bairro 

Centro contém 18,3% da população (IBGE, 2010) apresentando maior densidade 

demográfica que os demais bairros, com 4.334 hab./km². Deste modo, foram 

escolhidas as três praças presentes neste bairro, praças São José, Getúlio Vargas e 

Bento Munhoz, pois as praças na área central das cidades se distinguem pela 

multifuncionalidade de elementos e obras que as compõe, afirmando seu valor como 

centralidade também pelo aglomerado de várias funções distintas que aí se 

encontram (GLUSZEVICZ; MARTINS, 2013). Essas praças acabam sendo mais 

vistas em virtude de sua localização, e como há atividades comerciais que ocorrem 

no entorno, há uma locomoção maior de pessoas.

Em virtude disso, surge a dúvida se as praças dessa região realmente se 

encontram em bom estado de conservação, se são acessíveis a todas as pessoas, 

se fornecem alguma atividade de lazer, enfim, se elas estão presentes no meio 

urbano e se há usuários nessas praças. Será que opoder público, ao criar esses 

espaços, pensa em quem vai usufruí-los e promove aos cidadãos o acesso para que 

estes tenham mais qualidade de vida e satisfaçam as suas necessidades de 

usuário?

Portanto, as questõesque norteiam esta dissertação são: as praças centrais 

da cidade de Campo Mourão-PR se apresentam de forma compatível com o meio 

urbano, com as estruturas necessárias, sendo acessíveis a todas as pessoas? Elas 

têm conseguido satisfazer as necessidades dos seus usuários?   

Desta forma, houvea necessidade de conheceras condições reais de cada 

praça em relação à vegetação e ao mobiliário, estruturas e equipamentos, e de 

verificar seestes espaços atendem as normas de acessibilidade exigidas por 
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legislação, visto que a praça enquanto espaço público deve ser acessível, sem 

exceção, a todas as pessoas.Enfatizando a questão da acessibilidade, sabe-se da 

quantidade expressiva da população mourãoense que possui algum tipo de 

deficiência seja ela física, visual ou motora, representando 21,78% dos citadinos, 

resultando em 18.987 pessoas (IBGE, 2015a). Fato que mostra que estes espaços 

públicos não devem apresentar barreiras para os deficientes. 

Diante da problematização, o objetivo geral do trabalho é avaliar as praças 

centrais de Campo Mourão-PR nos quesitos acessibilidade, vegetação e mobiliários 

a partir de observações, levantamentos e entrevistas com citadinos, estudar como 

se apresenta essa dinâmica na cidade de Campo Mourão. Como objetivos 

específicos, tem-se: verificar inconsistências nas praças de Campo Mourão em 

relação à ABNT NBR 9050:2015; analisar qualiquantitativamente o mobiliário; 

analisar qualiquantitativamente a arborização das praças, aplicar uma enquete de 

opinião para conhecer como a população as vê e identificar a tipologia das praças. 

A partir de levantamentos qualiquantitativos, observações de campo e 

entrevistas com citadinos, motiva-se saber quais são as formas de apropriação, as 

relações estabelecidas, enfim, como as praças centrais se apresentam nesse 

contexto urbano.

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se inicialmente por uma 

contextualização sobre espaço público, as praças e o que as compõe, e uma revisão 

sobre calçadas. Na sequência, um capítulo sobre a cidade de Campo Mourão, sua 

evolução e sobre as praças estudadas.

Em metodologia, há descrição dos levantamentos quantitativo e qualitativo 

das estruturas, do mobiliário, dos equipamentos e da vegetação existentes nas três 

praças centrais. Também explicitado como foi feita a análise da acessibilidade, 

segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015). 

Para finalizar a obtenção dos dados necessários ao desenvolvimento do 

presente trabalho, fez-se uma enquete de opinião junto à população da região 

central da cidade, buscando-se, com isto, avaliar o papel das praçasno tocante às 

necessidades de sua população.   

Assim, pretende-se por meio do estudo, conhecer a real situação das praças 

centrais de Campo Mourão, verificar se os mobiliários, estruturas, equipamentos e 

vegetação estão condizentes com as praças, dar subsídios para que outros 
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trabalhos sejam realizados nas demais praças de Campo Mourão e contribuir com 

informações concretas para que gestores públicos possam intervir positivamente 

nestes espaços públicos, adequando-os à cidade de forma compatível com a 

demanda existente e também com qualidade e facilidade de acesso, para toda a 

população. 
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2 REVISÃO 

Nesta seção será apresentada uma revisão de literatura dividida em: espaço 

público e calçadas. 

Ao se tratar de espaço público, dado o enfoque do trabalho,faz-se necessário 

uma abordagem sobre as praças, a arborização e tipologia das praças, e o 

mobiliário urbano. 

Em calçadas, a discussão será direcionada à acessibilidade, pensando em 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

2.1 ESPAÇO PÚBLICO 

O espaço urbano constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si, é um espaço fragmentado e articulado, é um reflexo da 

sociedade, e também é um condicionante da sociedade (CORRÊA, 1989). Tais usos 

definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de atividades 

comerciais, de serviçoe de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas 

em termos de forma e conteúdo social;áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de 

reserva para futura expansão. Este conjunto de usos daterra é a organização 

espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano fragmentado. 

Dentro do meio urbano ocorrem os processos espaciais, ou seja, como uma 

cidade vai se fragmentarsob influencia das forças sociais. Segundo Corrêa (1989, 

p.36) os processos espaciais são “as forças através dos quais os movimentos de 

transformação da estrutura social, o processo, se efetiva espacialmente, refazendo a 

espacialidade da sociedade”.Dentre os processos espaciais estão centralização, 

descentralização, coesão, segregação, dinâmica espacial da segregação e inércia. 

Moore e Smelser (1996) acrescentam que a ação dos processos espaciais 

permeia o crescimento da área urbana e que as formas existentes no presente são 

reflexos do passado e refletem no futuro. Um processo espacial pode sobressair, em 

seus efeitos, com relação a outro e, em seguida, ser afetado por outros processos 

espaciais, cujospadrões de desenvolvimento venham a superá-lo. 

Desse modo, são presentes nas cidades os agrupamentos, sejam de 

residências, comércios, escritórios e indústrias, espacialmente distribuídos e que 

permitem relocalizações, tanto da população quanto das atividades, de forma 
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dinâmica, operando com taxas diferentes de velocidade esob 

diferentescircunstâncias (SCHWENK;CRUZ, 2004).

A caracterização de um espaço urbanopode ser dada por seu uso, e é a 

partir desse uso que o espaço é qualificado transformando-o em um ambiente 

público ou privado. O uso é a forma de se reconhecer um ambiente, e por meio da 

familiaridade e das lembranças conservadas nesse ambiente é que começa a 

relação de proximidade do homem com os espaços de uma cidade (SOUZA, 2009). 

Cabe destacar alguns estudos que relativizam os conceitos de espaço 

público e privado. Hertzberger (1999), por exemplo, defende uma 

diferenciaçãogradual entre estes pólos – público e privado -, centrando suas 

discussões em questões comoacessibilidade, forma de uso e população usuária. 

Damatta (1997) cuja abordagem centra-senas diferenciações entre o privado e o 

público a partir de estudos antropológicos entre a casa ea rua, considerando a 

espacialidade física e moral, admite, no entanto, o estabelecimento deuma relação 

dinâmica e complementar entre eles. 

Dentre os usos que se pode ocorrer num dado ambiente da cidade, o 

espaço público é onde há a vivência pública da maioria das pessoas, pois engloba 

as áreas entorno das habitações, ruas, praças, parques, onde diariamente os 

cidadãos se deslocam, convivem e desenvolvem grande parte das suas atividades 

ao ar livre. A expressão espaço público, surge na França, pela primeira vez em 

meados dos anos 1970, e apesar do termo espaço público ser recente, ele designa 

espaços e intervenções que não são inteiramente novos, já que têm uma certa 

história devido ao planeamentourbanístico (ASCHER, 1998). 

A cidade oferece espaços públicos e privados. Embora quase todas as 

cidades brasileiras tenham espaços públicos como praças, parques e outras áreas, 

poucas possuem esses espaços organizados, tornando-os apenas espaços abertos 

ao ar livre sem nenhuma proposição ambiental e de uso público (GRIFFITH; SILVA, 

1987; CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992). 

Os usos mais frequentes atribuídos aos espaços públicos são: sentar, parar, 

caminhar, comer, ler, escutar a reunir-se, enfim são espaços de convívio e lazer. 

Lugar não apenas de trocas comerciais, mas também se socialização que 

estabelece a diferença urbana, a urbanidade.  Espaço público é o lugar na cidade 

para o desenvolvimento do sentido de coletividade e construção de identidade. 
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Os espaços públicos são definidos, como áreas de permanência ou 

circulação coletiva de pessoas ou o local onde se instalam equipamentos e sistemas 

de serviços urbanos. São nesses espaços que o tipo e a forma de modelo espacial 

denunciam a presença de sub-culturas diversificadas, expressas nas estruturas 

simbólicas da obra coletiva e que no conjunto conferem personalidade a uma cidade 

(MACEDO, 1999). 

Atualmente, os espaços públicos podem ser definidos como espaços 

abertos, externos ou coletivos, de modo a refletir as características do modelo de 

urbanização adotado nas grandes cidades brasileiras, principalmente no período de 

intensa urbanização e desenvolvimento econômico acelerado, é possível assistir a 

uma série de ações urbanísticas de modo a transformar a identidade e estrutura 

urbana das cidades (CAVALARO, 2013). 

São espaços tradicionais de uso comum das cidades, como as ruas, praças, 

avenidas, parques públicos, calçadas, enfim, espaços para uso de lazer, convívio, 

circulação e até mesmo atividades formais.Como faz parte do ambiente urbano e da 

vida cotidiana das pessoas, é importante que o espaço público tenha qualidade, e 

para obtê-la Prado (2002) relata a importância da realização de projetos urbanísticos 

que atuem sobre a estrutura física, permitindo que cidadãos exerçam, sobre o 

espaço público, suas respectivas apropriações, de forma mais adequada e segura. 

Araújo (2007) afirma que a qualidade destes espaços depende de vários 

fatores, dentre eles estéticos, físicos, culturais, históricos e relacionados com a sua 

envolvente, estando simultaneamente ligados à qualidade de vida dos citadinos, pois 

grande parte das suas vidas é passada nestes locais. 

Desde o planejamento até a construção, há negligências na construção dos 

espaços públicos, quando nem sempre são levados em consideração: 

funcionalidade, eficiência, durabilidade, resistência, estética, segurança, conforto. 

Por isso é fundamental que os espaços sejam bem planejados atendendo às 

necessidades dos usuários, considerando as funções urbanas e respeitando os 

aspectos ambientais (SOUZA, 2009).

Ao mesmo tempo em que os espaços públicos permanecem ambientes 

desejados pela população e reivindicados por ela ao poder público, este desejo por 

vezes acabareprimido ou neutralizado, por uma série de situações controversas, tais 

como a própriaqualidade dos espaços públicos, e as formas de planejamento e 
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gestão sobre estes locais. Cabe ressaltar que há outros aspectos que também 

contribuem às reais apropriações dos espaços públicos, como a difusão do medo, 

associado à violência urbana. 

Assim, a utilização de áreas de diversões em ambientes fechados e 

controlados por aparato de segurança e consequentemente seletos e excludentes, 

como shoppings e clubes de lazer, vem alterando costumes, repercutindo em 

mudanças nas relações sociais relacionadas aos espaços públicos (MENDONÇA, 

2007).

Para valorar os espaços públicos, são necessários ambientes agradáveis 

para quem frequenta, para isso o meio físico deve atender às necessidades dos 

usuários, considerando, no presente trabalho, fatores negativos como sujeira, 

desconforto, degradação, inadequação de usos, falta de manutenção; e positivos 

como arborização, equipamentos conservados, segurança, acessibilidade. 

A arborização não só contribui para um ambiente agradável, mas também 

cria um ambiente que socialmente e psicologicamente interfere no comportamento 

humano e no seu bem-estar. São as praças arborizadas e outros espaços verdes 

que permitem que a natureza esteja presente no quotidiano urbano. E do ponto de 

vista estético, contribui através das qualidades plásticas das suas cores, formas e 

texturas para a ornamentação do espaço público (PEREIRA, 2008). 

Assim, as praças podem ser vistas como espaços de oportunidade para a 

implementação de áreas verdes tão necessárias ao equilíbrio ambiental (PEREIRA, 

2008). Também são consideradas espaços livres, pois apresentam uma área livre de 

construção. Atualmente, têm-se algumas importantes qualidades dos espaços livres 

urbanos, colocadas por Robba e Macedo (2003). A importância destes espaços 

podem ser referenciados a valores, tais como: valores ambientais, relacionado a 

melhoria na ventilação e aeração urbana, melhoria da insolação de áreas com 

grande quantidade de imóveis, controle da temperatura, melhoria na drenagem de 

águas pluviais, proteção do solo contra erosão, proteção de mananciais; valores 

funcionais, referente ao espaço de lazer, recreação; valores estéticos e simbólicos, 

relativo a objetos referenciais e cênicos na paisagem e arquitetura urbana, objetos 

que trazem embelezamento.
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Por meio destas qualidades, estes locais acabam atraindo mais a população, 

tornando o local agradável e interativo, desempenhando suas funções como espaço 

público.

2.1.1 Praças 

As praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao 

convívio da população, acessíveis aos citadinos. Segundo Robba e Macedo (2003), 

nas cidades brasileiras, qualquer espaço verde público, seja arborizado ou 

simplesmente gramado, um canteiro central de avenida ou espaço livre entre os 

edifícios, é denominado praça. É o palco da vida pública na cidade, um espaço livre 

de construções onde o terreno permeável e a estrutura verde podem ser entendidos 

como um oásis no tecido urbano (PEREIRA, 2008). 

As praças tem função de convívio social, inseridos na malha urbana como 

elemento organizador da circulação e de amenização pública, com área equivalente 

à da quadra, geralmente contendo expressiva cobertura vegetal, mobiliário lúdico, 

canteiros e bancos (CARNEIRO; MESQUITA, 2000). 

Sousa (2004) afirma que para a sociedade, a cidade é o palco da vida, mas 

dentro da cidade é possível perceber que a praça é o palco onde pulsa a vida que 

converge e sai a partir dela. A praça é um lugar de convivência, de socialização, 

mesmo que não apresente mais como na praça da cidade medieval, no passado. Na 

sua essência, as praças representam um microcosmos da vida urbana, oferecendo 

agitação e repouso, mercados e cerimônias públicas, um lugar para encontrar 

amigos e assistir ao mundo acontecer (WEBB, 1990). Pode-se evidenciar que as 

praças são a base de uma cidade, pois é por excelência o lugar de encontro, ou 

marcam de se encontrar, e onde a população em geral, repousa e convive. 

No decorrer da história, com a crescente urbanização, alterou-se 

significativamente o papel das praças nas cidades, entretanto, o valor social que 

sempre a caracterizou, permaneceu e permanece como sua mais intrínseca 

qualidade (ROBBA; MACEDO, 2003). 

A maioria das praças teve a sua origem na confluência de várias ruas, sendo 

que também era habitual que estas praças surgissem nas proximidades das igrejas 

ou junto das portas das vilas, de modo a satisfazer um conjunto de fatores de caráter 

social, político e econômico, associados à colonização do território, e que levaram à 
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fundação de novas vilas (ARAÚJO, 2007). Atualmente, no que diz respeito à 

estrutura física da praça, é um espaço que se abre espontaneamente no tecido 

urbano e apresenta normalmente uma forma irregular e variada (LAMAS, 2000).

A localização da praça surge na cidade tanto como um acidente ou como 

algo pensado. Em qualquer dos casos, ao longo da sua existência, a função, o 

aspecto e até a dimensão podem alterar-se. Por ser um elemento urbano, a praça 

compõe um dos fragmentos do mosaico espacial que formam a cidade, a praça está 

intimamente ligada às questões sociais, formais e estéticas de uma comunidade 

(ROBBA; MACEDO, 2003). A praça é provavelmente o elemento arquitetônico mais 

marcante na composição da cidade, sendo historicamente o local de excelência para 

a localização dos edifícios cívicos e religiosos bem como de elementos 

arquitetônicos, fontes e de luz, se tornando um espaço de recepção.

Segundo Oliveira e Araújo (2010),a praça, na atualidade, vem assumindo 

muito mais função de área verde e estética no espaço urbano brasileiro do que 

como local de convívio da população. Os autores afirmam que esse fato pode ser 

observado com maior clareza, nos grandes centros urbanos, especialmente, nos 

bairros habitados pelos grupos de mais alta renda, ao contrário dos bairros 

populares. Robba e Macedo (2003) considerando o uso e a acessibilidade do 

espaço, conceitua-se praças como espaços livres públicos urbanos com intuito de 

fornecer lazer e convívio da população, acessíveis aos citadinos e livres de veículos. 

As praças foram se adequando às necessidades e os espaços foram 

evoluindo e se aprimorando com os novos elementos. O convívio social esteve 

presente em todos os momentos da história da praça brasileira e a vegetação marca 

presença desde a praça ajardinada até os dias atuais (PEREIRA, 2008).

Alguns locais são chamados de praças pelos municípios, porém não 

exercem função como tal.Neste caso, se enquadram rotatórias, taludes e encostas 

ajardinadas, canteiros centrais de avenidas, que são espaços livres atuando para 

melhorar a qualidade ambiental urbana, pois permitem melhor circulação do ar, 

insolação e drenagem, além de servirem como referência cênica da cidade. Na 

maioria das vezes, não são acessíveis aos pedestres devido sua localização em 

zonas de conflitos (BOHNER, et al. 2011). 

Por vezes, estes locais são denominados praças pela administração pública 

e acabam não recebendo sua importância e a população não consegue usufruir dos 
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bens que uma verdadeira praça deveria trazer.  As praças escolhidas para o 

presente trabalho são locais que foram criados como praças e receberam toda 

arquitetura e projeto para tais. Dentro disso, pode-se analisar e estabelecer 

parâmetros que deveriam existir dentro destes espaços públicos. 

Em relação à adaptabilidade de uma praça, esta depende da diversidade 

dos usos existentes no local, da forma e da dimensão da praça e da maneira como 

ela se insere fisicamente no contexto do entorno, ou seja, como se relaciona com as 

ruas, com as restantes construções e com a paisagem urbana.Pereira (2008) diz 

que o estudo das praças permite compreender qual o papel dessas unidades 

morfológicas na estrutura das cidades, nomeadamente no que diz respeito à 

intrigante capacidade de atrair as pessoas. A presença humana é imprescindível 

nestes locais, porque sem ela a praça perde a sua função primária de espaço 

público, torna-se num local inseguro e pouco dinâmico. O mesmo autor evidencia 

que a qualidade ambiental é de extrema importância quando se pretende, como é o 

caso das praças, incentivar a apropriação e a vivência nos espaços públicos. 

Montelli (2008) afirma que há um conjunto de fatores físico-espaciais que 

afetam e explicam o maior ou menor nível de satisfação estética dos usuários com 

os espaços abertos nas praças. São eles: presença da vegetação, presença de 

monumentos, manutenção e limpeza. Dentre os citados, ficou evidente através do 

estudo feito por Montelli (2008) que a presença da vegetação é o que mais se 

destaca, pois existe uma tendência de que espaços abertos arborizados, 

principalmente com flores coloridas e locais gramados, proporcionam níveis mais 

elevados de satisfação estética do que aqueles que não possuem essas 

características. Portanto, a vegetação é imprescindível para proporcionar ambientes 

satisfatórios, principalmente no que se refere a praças. 

2.1.2 Arborização de Praças 

Os pilares do planejamento e administração urbana se baseiam no 

conhecimento e analise as estruturas das cidades e suas funções, por meio das 

visões econômica, social e ambiental.Neste contexto, a arborização urbana assume 

importância particular (MILANO; DALCIN, 2000). Com o processo de urbanização 
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brasileira, o reconhecimento das funções da vegetação passa a justificar, ainda 

mais, a sua inserção dentro das cidades. 

A vegetação urbana desempenha funções muito importantes nas cidades. 

As árvores, por suas características naturais, proporcionam vantagens ao homem 

que vive na cidade sob vários aspectos: proporcionam bem estar psicológico ao 

homem; melhoram o efeito estético e a sombra para os pedestres e veículos; 

protegem e direcionam o vento; amortecem o som, amenizando a poluição sonora; 

reduzem o impacto da água de chuva e seu escoamento superficial; auxiliam na 

diminuição da temperatura, pois absorvem os raios solares; refrescam o ambiente 

pela grande quantidade de água transpirada; melhoram a qualidade do ar pelas 

folhas; preservam a fauna silvestre (NETO, et al., 2007). 

Segundo Mascaró e Mascaró (2002), apenas um indivíduo arbóreo não 

provoca influência em termos climáticos, mas quando se tem um grupo ou várias 

árvores espalhadas afetam diretamente o microclima, contribuindo no conforto dos 

citadinos. 

Diante dessas características, as árvores podem desempenhar um papel 

vital para o bem-estar das comunidades urbanas. Milano e Dalcin (2000) colocam 

que a capacidade única das árvores em controlar muitos efeitos adversos do meio 

urbano, contribuindo para uma significativa melhoria da qualidade de vida, determina 

a existência de uma crescente necessidade de áreas verdes urbanas a serem 

manejadas como um recurso de múltiplo uso em prol de toda a comunidade. 

Atualmente, a arborização das cidades é estratégica, atua como elemento 

estético da paisagem urbana mesmo a condições ambientais diversas, buscando 

sua compatibilização com os projetos de renovação do tecido urbano. Segundo 

Soares (1998), uma arborização correta e harmoniosa, ao mesmo tempo em que 

espelha a cultura e o grau de civilização de uma cidade, constitui-se num dos mais 

sólidos elementos de sua valorização. 

A escolha das espécies a serem utilizadas no meio urbano deve levar em 

conta diversos fatores, como o porte dos edifícios e o desempenho paisagístico e 

ambiental urbano que se deseja obter, interligado às características do clima e da 

cultura local (MASCARÓ; MASCARÓ, 2002). 

Em relação às características das espécies a utilizar: além do efeito estético, 

a arborização deve apresentar benefícios como a melhoria microclimática e a 



25

minimização da poluição atmosférica, sonora e visual. Algumas características 

indesejáveis são o rápido crescimento, as folhas grandes e caducas, as flores e 

frutos grandes ou carnosos e as raízes superficiais. Problemas com a qualidade 

física do solo urbano, como a compactação e baixa aeração, podem ser contornados 

com espécies tolerantes a baixas taxas de oxigenação do substrato (MILANO; 

DALCIN, 2000). 

Pouco se vê de planejamento adequado para a arborização urbana, assim 

como a definição de metas quantitativas e qualitativas (SILVA FILHO; BORTOLETO, 

2005). Ainda, segundo esses autores, outro aspecto relevante está relacionado à 

baixa diversidade de espécies encontradas nas cidades brasileiras, prevalecendo a 

homogeneidade, que torna isso um grande risco de ocorrência de pragas e doenças, 

podendo ocasionar uma possível dizimação da população arbórea. Milano (1988) 

coloca que a predominância de poucas espécies na arborização de uma cidade traz 

sérias consequências para a biodiversidade do ecossistema urbano, haja vista que a 

diversidade da vegetação é de suma importância para a ampliação e fixação da 

fauna, a manutenção do equilíbrio biológico e controle de pragas. 

Gonçalves e Paiva (2004) afirmaram que, apesar da enorme variedade de 

espécies nativas de cada região, como é próprio do clima tropical, os planejadores 

utilizam espécies exóticas, tanto de outras regiões do país quanto estrangeiras. Tal 

fato se deve, provavelmente, ao desconhecimento das espécies nativas e à 

comodidade de sugestão de espécies tidas como bem adaptadas em diversos 

lugares. Com isso, ocorre a uniformização das paisagens de diferentes cidades, 

reduzindo a biodiversidade no meio urbano e dissociando-o do contexto ambiental 

em que se insere (MACHADO et al., 2006). 

O processo de planejamento da arborização urbanadeverá se apoiar 

basicamente nos seguintes fatores: o ambiente urbano, o espaço físico disponível e 

as características das espécies arbóreas (MILANO; DALCIN, 2000).Quando se fala 

em planejamento da arborização, embora a arborização urbana constitua um setor 

especial do serviço público, ela pode ser melhor entendida a partir dos dois 

subsetores básicos que a compõe: áreas verdes e arborização de ruas. Para cada 

uma delas, o planejamento e o manejo devem serdiferenciados.  

Em áreas verdes encontram-se as atividades de planejamento e 

administração dos jardins, praças, parques e demais modalidades de áreas verdes 
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públicas, tanto sob foco na distribuição espacial global na malha urbana quanto ao 

nível de projeto paisagístico, execução e manejo de unidades individuais. Na 

arborização de ruas estão as atividades de planejamento, implantação e manejo da 

arborização de ruas e avenidas que constitui a rede de união entre as áreas verdes 

(MILANO, 1988). Milano e Dalcin (2000) afirmam que a criação de praças e parques 

públicos depende da disponibilidade de espaço físico, além de embasamento legal e 

recursos econômicos de cada município. As leis de zoneamento urbano e de 

loteamentos, ao decretarem as condições do parcelamento e o uso e ocupação do 

solo, podem segregar esses espaços, constituindo assim, instrumentos de grande 

eficácia para efetivação de um adequado sistema de arborização urbana. 

As praças configuram como um local estratégico para o planejamento 

daarborização, visto que são locais de menor confronto com as construções urbanas 

ecom as redes de transmissão de energia (RESENDE; SANTOS, 2010). Planejar a 

arborização de uma praça pública é indispensável para o desenvolvimento urbano, 

para não trazer prejuízos ao meio ambiente. A crescente urbanização constitui 

preocupação detodos os profissionais e segmentos ligados às questões ambientais, 

pois as cidades avançam e apresentam crescimento rápido e sem planejamento 

adequado, o que contribui para a maior deterioração do espaço urbano (KRAMER; 

RUPEK, 2012).Sanchotene (1994) coloca que a vegetação em área urbana disposta 

em praças representa um aspecto positivo no âmbito psicológico coletivo, por ter 

relação com a prática de atividades recreativas e pela proximidade com o meio 

ambiente.

A arborização em praças apresenta a vantagem do espaço físico disponível, 

sendo este um fator interferente no planejamento da arborização. Um planejamento 

urbano adequado deve considerar uma maior área gramada reservada para o 

plantio de espécies e garantir que linhas de utilidade aérea e subterrânea não 

obstruíssem os plantios. O diâmetro da copa e a altura da espécie adulta são os 

fatores mais seguros a se considerar no planejamento. A altura e posição da fiação 

aérea e a posição e profundidade das instalações subterrâneas são dados básicos 

para a definição do porte adequado das árvores a ser utilizada, da posição de plantio 

e, mesmo, se é possível realizar a arborização (MILANO; DALCIN, 2000).As praças 

e parques são lugares ideais para o cultivo de espécies de grande porte, pois a 
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amplidão do espaço permite o pleno desenvolvimento de sua copa e a apreciação 

da árvore em sua beleza plena (BACKES; IRGANG, 2004). 

Na busca por leis referentes a questão ambiental no município de Campo 

Mourão encontrou-se: a Lei nº1040/97, que dispõe sobre o Código de Arborização e 

Ajardinamento Urbano do Município de Campo Mourão. A Lei nº 1077/97 que dispõe 

sobre a política de proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente 

no município de Campo Mourão. A Lei nº 1851/2004 que torna obrigatório o plantio 

de espécies componentes do cerrado de Campo Mourão em todos os parques e 

espaços públicos do município. E a Lei nº 1.302/2000 que torna obrigatório o plantio 

de Pinheiro-do-Paraná “Araucariaangustifolia” em todos os parques e praças 

públicas do Município de Campo Mourão.  Contudo, nessas leis existentes não há 

um detalhamento dos procedimentos a serem realizados e nem das exigências 

quanto ao porte das árvores ou quaisquer outros indicadores para manutenção das 

praças públicas. 

2.1.3 Tipologia de praças 

O estudo da tipologia dos espaços públicos implica no conhecimento de sua 

identidade, estrutura, significação e imaginabilidade (LYNCH, 1966).Identidade 

distingue o local como uma entidade diferenciada; a estrutura faz a relação espacial 

entre a praça e seu entorno; a imaginabilidade está relacionada com uma qualidade 

do objeto físico que é despertada pelo observador e a significação, por sua vez, é 

um atributo que comporta valor simbólico para o observador.  

Diversos autores trazem estudos da tipologia das praças. De Angelis, Castro 

e Neto (2004) fazem uma revisão sobre alguns autores. Dodi (1946) propôs a 

tipologia para as praças segundo suas funções: praça de igreja, praça de escola, 

praça cívica e representativa,praça de mercado, praça de feira, praça da estação e 

praça para estacionamento de veículos. Zucker (1959) classifica as praças em cinco: 

que vai da praça fechada em seu próprio espaço à praça envolvida por edifícios, ou 

ainda a praça amorfa onde seu espaço é indefinido. Já Sitte (1992), analisando a 

relação entre as praças e os seus edifícios circundantes, identifica duas categorias 

de praças: as de largura e as deprofundidade.
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Porém, para Moughtin (1992) há somente duas maneiras de se categorizar 

as praças: pela sua função e pela sua forma. Rigotti (1956) também enquadra as 

praças em dois grandes grupos: de descanso e de circulação. As praças de 

circulação dividem-se em praças de estacionamento para carros, praças de estação 

e praças para edifícios públicos. Já as praças de circulação comportam os seguintes 

subtipos: praças de mercado, de igrejas e palácios, de reunião e monumentais, e 

praças para espetáculos. Por sua vez, Matas Colomet al. (1983) classificam as 

praças em quatro categorias: praça de significação simbólica, de significação visual, 

praça com função de circulação e praça com função recreativa.

A praça com significação simbólica é um marco urbano que se recorda com 

claridade. É, quase sempre, de desenho monumental e se relaciona com algum 

acontecimento de importância nacional. A praça com significação visual é aquela 

que não se recorda por si, senão pelo monumento ou edificação, geralmente 

pública, que a define e ao qual ela está subordinada. A praça com função recreativa 

é aquela que se reconhece pelo desenvolvimento de atividades de entretenimento, 

passeio ou encontro. Por fim, a praça com função de circulação é aquela que, 

devido à sualocalização, converte-se em um lugar de passagem obrigatória de 

veículos e/ou pedestres. É importante que se contextualize o momento em que se 

dá a caracterização da praça. Isso porque é provável que um estudo histórico 

ensejaria outra tipologia no passado, da mesma forma que no futuro poderia ser 

uma outra (DE ANGELIS; CASTRO; NETO, 2004). 

Segundo Freire (2012), para classificar a praça quanto a sua tipologia, 

considera o seu caráter funcional, chegando à seguinte categorização: praça de 

passagem – quando utilizada como lugar de circulação de fluxo de veículos e/ou 

pedestres; praça de permanência – quando utilizada para fins de lazer e 

recreacionais; praça de igreja – quando há em seu espaço um templo religioso; 

praça esportiva – quando possui alguma estrutura para a prática de esportes; e 

praça de significação visual – quando há em seu espaço edifícios ou elementos 

arquitetônicos que são como referencial para a praça. Ressalta-se que uma mesma 

praça pode ter vários usos, portanto, não está limitada à somente uma classificação, 

neste caso, para categorizá-la, leva-se em consideração o uso predominante do seu 

espaço.
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2.1.4Mobiliário Urbano 

Para o senso comum, entende-se o mobiliário urbano como aqueles 

elementos que contribuem para o conforto e lazer da comunidade, como bancos, 

coberturas e outros equipamentos similares. Contudo, o conceito é muito mais 

amplo, envolvendo elementos que permitem a utilização dos espaços, fornecendo 

conforto, proteção, serviços, informação, lazer, cultura, etc. (BASSO; VAN DER 

LINDEN, 2010). Analisando sob essa perspectiva mais ampla, Lamas (2000) define 

que o mobiliário urbano é de grande importância para o desenho da cidade e sua 

organização, assim como para a qualidade do espaço e comodidade.

A Lei 10.098/2000 define o termo mobiliário urbano como “conjunto de 

objetos presentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos 

elementos da urbanização ou da edificação” (BRASIL, 2000b, p.2). A NBR 9283 

considera mobiliário urbano “todos os objetos, elementos e pequenas construções 

integrantes da paisagem, de natureza utilitária ou não, implantados mediante 

autorização do poder público em espaços públicos e privados” (ABNT, 1986, p.1). 

De acordo com a referida norma, são exemplos de mobiliário urbano: abrigos de 

ônibus, acessos a metrô, cabines telefônicas, postes e fiação de luz, lixeiras, 

relógios, bancos, chafariz, entre outros. Pode-se inferir, a partir dessa definição, a 

ideia de mobiliário urbano como elementos de diferentes escalas, complementares 

ao conjunto das edificações que constituem a cidade, que estejam incluídos nos 

espaços abertos urbanos. 

A divisão do mobiliário urbano em categorias permite compreender a 

especificidade de cada elemento de acordo com o critério de avaliação escolhido. 

No intuito de classificar o mobiliário de acordo com a função para a qual foi 

projetado, alguns autores empregam diferentes classes e critérios para realizar essa 

categorização. John (2012) elaborou um quadro (Quadro 1) em que sintetiza tais 

critérios e classificações, citando também exemplo de elementos de cada categoria. 

Autores, como Mourthé (1998) e Mascaro (2008), e a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT, 1986), para a categorização, empregam 

exclusivamente a função do mobiliário. Para outros, como Kohlsdorf (1996), é 

importante classificar esses elementos levando em consideração também a escala. 

Guedes (2005), contudo, embasa sua classificação na forma e na escala. 
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Para o presente trabalho, a classificação empregada utiliza apenas o critério 

de função, proposto por ABNT (1986). Este critério divide o mobiliário de acordo com 

suas características funcionais, considerando a utilidade dos elementos no espaço 

urbano. O mobiliário urbano se divide em categorias e subcategorias, dentre elas: 

circulação e transporte; cultura e religião; esporte e lazer; infraestrutura: sistema de 

comunicação, de energia, de iluminação pública e de saneamento; segurança 

pública e proteção; abrigo; comércio; informação e comunicação visual; 

ornamentação da paisagem e ambientação urbana. 

Quadro 1 - Classificações do mobiliário urbano, critérios e autores 

EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO URBANO AUTORES CRITÉRIOS 

Circulação e transporte – abrigos de ônibus, semáforos 
Cultura e religião – coretos, marcos, obeliscos 
Esporte e lazer – playgrounds, mesas 
Infraestrutura – cabines telefônicas 
Segurança pública e proteção – defensas, hidrantes 
Abrigo – quiosques  
Comércio – bancas 
Informação e comunicação visual – sinalização, anúncios 
Ornamentação da paisagem e ambientação urbana – fontes, 
bancos 
Mobiliário de serviço – latas de lixo 

ABNT (1986); 
MOURTHÉ 
(1998); 
MASCARO
(2008) 

Função 

Elementos de informação apostos – elementos de sinalização e 
propaganda 
Pequenas construções – bancas de revista, abrigos e transporte 
Mobiliário urbano – bancos, lixeiras, postes, luminárias 

KOHLSDORF 
(1996) 

Função e 
escala 

Elementos de pequeno porte – dimensão inferior a 1m³ - 
hidrantes, lixeiras 
Elementos de médio porte – mais de 1 m de altura – bancos, 
mesas
Elementos de grande porte – mais de 2 m de altura ou área a 2 
m² - bancas, abrigos de ônibus, quiosques, postes de sinalização 

GUEDES (2005) Escala 

Fonte: John, 2012. 

Segundo Montenegro (2005), nas primeiras décadas do século XX o 

mobiliário até então produzido, possuía um caráter decorativo, visando o estético 

elevado, já que se tratava de um objeto que deveria simbolizar a modernidade 

daquele período decorando a cidade, embelezando-a e servindo aos propósitos 

elitistas da classe dominante de então. Nas décadas que se seguiram, o mobiliário 

urbano passou a ser muito mais que um elemento de decoração e começou a ser 

visto como uma opção de espaço integrador e funcional. A valorização e proliferação 

dos elementos de mobiliário urbano estiveram ligadas às reformas urbanas que 

começaram a ocorrer em várias cidades da Europa a partir da Revolução Industrial. 
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Esse processo de revitalização foi, também, adotado por várias cidades em outros 

continentes. Atualmente, podemos constatar que nas diversas modalidades de 

intervenções urbanas o mobiliário tem uma participação especial (CARLOS, 2005). 

Entendendo a participação que o mobiliário urbano tem em um espaço 

público, um aspecto a se considerar diz respeito à comodidade e ao conforto dos 

usuários, que devem atender as necessidades dos usuários. Porém nem sempre 

tais objetos são utilizáveis pelos citadinos como é o caso de esculturas, postes, 

placas de sinalização, guardo-corpo, já que estes objetos urbanos possuem funções 

específicas como estética e simbólica, satisfazendo os desejos e aspirações dos 

cidadãos relacionados à contemplação da beleza, como as esculturas e as floreiras; 

e necessidades funcionais de localização e segurança como as placas de 

sinalização e guarda-corpo (MONTENEGRO, 2005). 

Montenegro (2005) afirma ainda que o desenvolvimento desses objetos 

urbanos adquire um grau de importância dentro dos projetos de intervenção 

urbanística dos espaços urbanos públicos na medida em que representam um fator 

de valorização no uso do espaço público, através da prestação de serviços, 

atendimento de necessidades e desempenho de funções específicas. 

Carlos (2005) expõe que o mobiliário urbano de cada cidade deve compor 

uma identidade. A função desses objetos deve ser entendida e a estética percebida 

de forma a comunicar sensações ao usuário. A forma do objeto deve de alguma 

maneira se integrar no contexto urbano e ao mesmo tempo ser singular e 

insubstituível.

O surgimento de novas tecnologias de fabricação e novos materiais ao longo 

dos anos contribuiu muito com o desenvolvimento de mobiliários diferenciados e 

expressivos. Inicialmente com o surgimento do ferro e a aplicação do concreto 

armado, depois com o uso do o alumínio, aço e o plástico. Esses materiais 

permitiram maior variedade de formas e estruturas (BASSO; VAN DER LINDEN, 

2010). O mobiliário urbano ao mesmo tempo em que deve representar a história e 

cultura de um povo deve acompanhar a evolução da cidade e ainda manter-se 

expressivo em épocas posteriores. 

O mobiliário urbano é instalado nos espaços públicos com o propósito de 

oferecer serviços específicos, possuindo usos e funções diferenciados que vão 

surgindo paralelamente, de acordo com as novas necessidades de seus cidadãos 
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tais como o descanso, a comunicação, a limpeza, a limitação e a ordenação dos 

espaços para pedestres, entre outros. Montenegro (2005) descreve algumas 

características necessárias para mobiliário urbano em praças, sendo eles: 

versatilidade, apresentando cores, formas, composição com outros materiais: pedra, 

madeira, concreto, etc.; resistência a vandalismo, intempéries, apresentar 

durabilidade, facilidade de manutenção e preço acessível. 

Além disso, o mobiliário deve apresentar acessibilidade. A ABNT NBR 9050 

(2015) traz que para considera-lo acessível, o mobiliário urbano deve: proporcionar 

ao usuário segurança e autonomia de uso; assegurar dimensão e espaço apropriado 

para aproximação, alcance, manipulação e uso, posturae mobilidade do usuário; ser 

projetado de modo a não se constituir em obstáculo suspenso;ser projetado de 

modo a não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 

ou perfurantes; estar localizado junto a uma rota acessível; estar localizado fora da 

faixa livre para circulação de pedestre; ser sinalizado conforme a própria norma 

dispõe. 

Da mesma forma que outros produtos, o mobiliário urbano possui uma vida 

útil e precisa de manutenção. A verificação das condições de resistência, 

acabamento e qualidade dos elementos urbanos pelos usuários, podem determinar 

o nível de prestação de serviços oferecidos pelo poder público bem como o tipo de 

gestão pública praticada para as cidades. Montenegro (2005) afirma que se uma 

área onde estiver implantado o mobiliário sofre depredações, abandono ou 

segregação, ele sofrerá mais rapidamente suas consequências devida sua escala 

reduzida em relação aos edifícios e monumentos, degradando-se mais rapidamente; 

ou seja, ele é um dos indicadores dos processos de gestão e apropriação dos 

espaços pelos usuários. 

No contexto físico, os mobiliários urbanos podem definir o atual estado de 

bem-estar de uma cidade ou de um espaço público. Os equipamentos dentro do 

meio urbano são sempre pensados eanalisados do ponto de vista da funcionalidade. 

No entanto, Minami e Guimarães Junior (2001) acrescentam que os elementos que 

compõem o cenário urbano devem estar ordenados de forma harmônica, para 

quepossa ser apreciada. Neste sentido, os mobiliários urbanos das cidades são 

produtos que devem ser além de funcionais, apreciados pelos citadinos. 
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2.2CALÇADAS

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, em seu anexo I, conceitua 

calçada como “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 

destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins”. Rios 

(2003, p.144) define como calçada a “parte mais alta e lateral da rua, destinada ao 

trânsito de pedestres”. Já Yázigi (2000) conceitua tecnicamente a calçada 

apresentando aspectos físicos e históricos desse espaço. Segundo este autor 

denomina-se calçada, ou passeio, o espaço que há entre o lote do quarteirão e o 

meio-fio, área situada a cerca de 20 centímetros acima das vias.

Desta forma, a calçada é parte integrante de via pública, notadamente dos 

lotes que com ela se delimitam. É um elemento importante que faz parte do sistema 

de transporte urbano, pois já que é parte da via, segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, é ela quem permite o modo de transporte a pé, que pode ser atrelado a 

outros meios de transporte ou não.  Tem como função principal garantir condições 

adequadas de circulação dos pedestres, sendo assim, é necessário que o nível de 

qualidade destes espaços seja avaliado, de forma a oferecer uso adequado a todos 

os indivíduos. 

Como as calçadas fazem parte dos espaços públicos urbanos, deveriam 

oferecer aos usuários ambientes agradáveis, destinados ao caminhar a pé ou à 

prática da caminhada, ou simplesmente relacionados a qualquer atividade diária.  

Duarte, Sanchez e Libardi (2012) identificam que um dos aspectos mais 

importantes na elaboração da calçada pública é que ela garanta amplo acesso aos 

portadores de necessidades especiais. Já Gold (2003) avalia a qualidade das 

calçadas para pedestres em termos de três fatores:

a) Fluidez: a calçada apresenta largura e espaço compatíveis com o fluxo 

de pedestres, que conseguem andar em velocidade constante; 

b) Conforto: apresenta um piso liso e antiderrapante, mesmo em situações 

que esteja molhado. O piso é quase horizontal, com declividade 

transversal para escoamento de águas pluviais de não mais de 2%. Não 

há descontinuidades. Não há obstáculos dentro do espaço livre que há a 

movimentação dos pedestres; 



34

c) Segurança: não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou 

deslize. 

Porém, o que se vê é que muitos desses fatores deixam a desejar. Questões 

de mobilidade urbana foram deixadas de lado devido ao agigantamento dos centros 

urbanos, em um período relativamente curto de tempo, sendo a preocupação 

existente sempre voltada para o trânsito automotivo. O deslocamento feito por 

pedestres por vezes não teve a preocupação que merecia. A caminhada foi 

menosprezada pelos projetos de deslocamento urbano, mesmo sendo que este tipo 

de mobilidade corresponda entre 42% e 58% dos deslocamentos da origem até o 

destino realizados pela população nas cidades brasileiras (VASCONCELOS, 2014). 

Uma avaliação preliminar das calçadas indica que grande parte é imprópria 

para circulação, com obstáculos, e com precariedade nos materiais utilizados em 

sua construção (JUNIOR, 2007). 

Segundo Gondim (2001), no dimensionamento da infraestrutura de 

circulação dos pedestres, é imprescindível considerar as faixas de circulação livre de 

barreiras e as rampas de acesso para se minimizar os desníveis entre a pista de 

rolamento e as calçadas ou canteiros centrais para se obter uma passagem 

confortável das pessoas com necessidades especiais, ou de pessoas que 

necessitam de um espaço livre para se deslocar com carrinhos de bebê, de 

compras.

AABNT NBR 9050 (2015) traz que calçadas, passeios e vias exclusivas de 

pedestres devem incorporar faixa livre que é destinada exclusivamente à circulação 

de pedestres, devendo ser livre de quaisquer obstáculos, ter inclinação transversal 

até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de 

altura livre.

A faixa livre, portanto, deve estar livre de quaisquer desníveis, obstáculos 

físicos, temporários ou permanentes ou vegetaçãobem como qualquer outro tipo de 

interferência ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. Além disso, deve 

possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição e 

ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura (CAVALARO, 2013). 

Eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação, 

toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a umaaltura superior a 

2,10 m (Figura 1). 
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poder oferecer uma ambiente urbano que contemple a mobilidade de todos os 

citadinos. 

2.2.1 Acessibilidade 

A Lei da Acessibilidade, nº 10.098 (BRASIL, 2000) estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Para fins desta lei é dada a definição de 

acessibilidade:

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 
e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida (BRASIL, 2000). 

Já a ABNT NBR 9050:2015 traz a definição:

Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT, 2015, p.2).  

Oliveira e Araújo (2010) definem acessibilidade sendo a condição igualitária 

para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos meios de 

comunicação por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A acessibilidade envolve as possibilidades de deslocamento do indivíduo 

com adequada segurança, depende tanto da mobilidade, quanto do ambiente físico. 

A mobilidade é um aspecto intrínseco do ser humano, está ligada às suas 

sensações, percepções, história pessoal e ao contexto sociocultural (SOITA, 2014).

Soita (2014) expõe ainda que a acessibilidade depende das condições 

ambientais de acesso à informação, das possibilidades de locomoção, desempenho 

nas atividades de vida diária, participação na sociedade e adequado relacionamento 

interpessoal. A acessibilidade arquitetônica se faz mediante análise das condições 

do ambiente em uma perspectiva ampla de inclusão. 
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A acessibilidade tem que ser pensada inclusive naqueles com restrições 

permanentes ou temporárias na sua mobilidade ou na percepção visual, auditiva ou 

cognitiva – de compreender um espaço, integrar-se nele, comunicar-se com os seus 

conteúdos com autonomia e independência permitindo maior conforto e facilidade de 

acesso garantindo a todos os cidadãos o direito de ir e vir com independência 

tornando a questão de acessibilidade ainda mais abrangente do ponto de vista social 

(OLIVEIRA, et al. 2014). 

A acessibilidade como um processo dinâmico, associado principalmente ao 

desenvolvimento da sociedade. Uma sociedade que se preocupa em garantir às 

pessoas com deficiência o direito de participar da produção e disseminação do 

conhecimento certamente contará com a participação dessas pessoas, de forma 

ativa em todos os demais setores da sociedade (SOITA, 2014). 

Há legislações que garantam os direitos de seus cidadãos, incluindo as 

questões voltadas à acessibilidade. Um exemplo disso é o Estatuto da Cidade – Lei 

n° 10.257/2001 (BRASIL, 2015), que estabelece a existência obrigatória de um 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial para município com mais de 20.000 

habitantes; para os situados em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

em áreas de interesse político; ou em áreas sob influência de empreendimentos de 

grande impacto. No Plano Diretor deverão estar todas as diretrizes de ações que 

proporcionem o desenvolvimento do espaço urbano, partindo de uma leitura real 

para a formulação de hipóteses realistas sobre as opções de desenvolvimento e 

modelo de territorialização (BRASIL, 2006), estando incluídas as ações relacionadas 

a melhorias das vias públicas. 

Quando se fala em acessibilidade é nítida a tentativa de se proporcionar a 

melhoria no que diz respeito à circulação das pessoas com deficiência, mas é 

preciso adotar conceitos e procedimentos dentro dos padrões de fluidez, conforto e 

segurança. Graebin (2009) comenta a facilidade de encontrar situações inacessíveis 

a determinadas pessoas no ambiente urbano e, muitas vezes, essas situações 

passam despercebidas no cotidiano de quem não possui nenhuma restrição de 

mobilidade. Estas pessoas são limitadas pelos obstáculos e barreiras que o 

ambiente urbano desconsidera como fato potencial. 

Assim, a deficiência deve ser vista como uma relação específica entre a 

pessoa e o seu ambiente. Há ambiente que cria deficiência e há ambiente que 
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diferencia entre a pessoa deficiente e a sem deficiência assim chamando atenção à 

deficiência, criando barreiras psicológicas e negando a inclusão ou a integração da 

pessoa (NICHOLL, 2001). 

Um espaço público deveria prover uma acessibilidade generalizada e 

irrestrita, um espaço acessível a todos deve significar algo mais do que o simples 

acesso físico a espaços abertos de uso coletivo (SERPA, 2004). Porém, o que se 

percebe são locais que não apresentam alternativas para todos os tipos de 

deficiência, ocorrendo a exclusão de parte da população no acesso de edifícios 

públicos, privados, praças, mobiliários. 

Freire (2012) destaca que a promoção da inclusão no meio físico 

compreende algumas adaptações neste que favoreçam a inserção do cidadão com 

deficiência na sociedade, de forma mais próxima às condições e aos padrões de 

vida no nível considerado normal. A pessoa com deficiência não deve se sentir 

diferente ou desconfortável por frequentar locais públicos. 

Barreiras podem existir seja por desconhecimento técnico na hora de 

projetar, ou pela má execução dos detalhes de projeto na hora de construir; ou 

ainda, pelo mau uso e falta de conservação e manutenção, sendo as mais 

evidentes: desníveis, larguras, alturas e inclinações incorretas, posicionamento 

inadequado do mobiliário urbano e de objetos e falta de manutenção e desgaste 

natural do revestimento. Elas estão presentes em todos os lugares: calçadas, 

banheiros, circulações, impedindo o deslocamento seguro da população com algum 

tipo de limitação, seja física ou mental, ou com mobilidade reduzida. 

As discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade 

apontam para a importância de ambientes acessíveis que lhes permitam exercitar o 

direito de acesso aos diferentes espaços sociais (SOITA, 2014).

A promoção da acessibilidade deve ir além de ruas e avenidas, deve 

englobar todos os espaços públicos. No foco do estudo, praças, devem prover de 

espaços que deficientes possam ter qualidade de vida e aproveitar todas as funções 

dadas às praças. Segundo Freire (2012), a acessibilidade das praças públicas 

compreende: instalação de piso tátil direcional e de alerta; construção de calçadas 

com materiais adequados para circulação de pedestres; rebaixamento de calçadas 

com rampa acessível, ou elevação das vias para travessia de pedestre em nível; 

adequação do mobiliário urbano e das edificações de apoio, como os sanitários 
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públicos; vagas exclusivas para as pessoas com mobilidade reduzida (PMR) em 

estacionamentos.  

Se um passeio ou praça pública é acessível a uma pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida, é possível afirmar que qualquer cidadão conseguirá usufruir 

deste espaço, e isso que um município deve promover a todos os citadinos: 

acessibilidade para todos. 

2.2.1.1 Acessibilidade em Campo Mourão 

Campo Mourão apresenta uma parte da população de pessoas com alguma 

deficiência, por isso se enfatiza a preocupação de locais públicos em promover 

acessibilidade (Tabela 1). 

Tabela 1- População com deficiência em Campo Mourão, PR 
Tipo de deficiência População %

Nenhuma 68.207 78,22 
Pelo menos uma das deficiências investigadas 18.987 21,78 

Visual 14.078 16,15 
Física e/ou motora 6.241 7,16 

Auditiva 4.807 5,51 
Mental e/ou intelectual 1.185 1,36 

TOTAL 87.194 100 
Fonte: IBGE, 2015a. 

No município de Campo Mourão, o Código de Posturas e Obras do - Lei n° 

46/1964 (CAMPO MOURÃO, 1965) prevê critérios específicos para os passeios e 

calçadas e, através da Secretaria do Planejamento desenvolveu um modelo padrão 

para as dimensões das calçadas do município, regulamentado através do Decreto nº 

4.763/ 2010 (CAMPO MOURÃO, 2010). 

O Decreto nº 4.763/2010 regulamenta e estabelece critérios para a 

construção, reconstrução ou reparação de passeio. Considerando a legislação 

nacional pertinente à garantia de condições de acessibilidade, as Leis nº 7.853/1989 

e 10.098/2000 (BRASIL, 2000b), e a normativa ABNT NBR 9050 (2015); este 

decreto dispõe sobre a construção, reconstrução e reparação de passeio em 

logradouro público, em via dotada de pavimentação definitiva, bem como, para 

substituição parcial ou total de revestimento de passeio. 
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Em seu Artigo 3º, coloca que o passeio deverá ter continuidade, não sendo 

admitido, degraus, rampas, desníveis de qualquer natureza, ou faixa transversal que 

caracterize obstrução; e que adequação do passeio relativa à acessibilidade das 

pessoas portadores de deficiência, será efetuada mediante implantação de rampa 

construída em conformidade com a ABNT NBR 9050 (2004), em cada cruzamento, 

devendo ainda, ser implantada faixa de pedestre com tratamento especial para 

circulação (piso tátil), a critério da Secretaria de Planejamento (SEPLA) do 

município.

A cidade foi dividida em três padrões, sendo que o padrão “A”: logradouros 

compreendidos pelo quadrilátero formado entre as Ruas Roberto Brzezinski e São 

José, e Avenidas Goioerê e José Custódio e Oliveira, bem como, toda a extensão da 

Avenida Capitão Índio Bandeira; o padrão “B”: em demais vias do centro; e padrão C 

nos outros bairros (Figura 2). 

Figura 2 - Mapa da zona urbana de Campo Mourão com a localização das 
praças Getúlio Vargas, São José e Bento Munhoz, com a delimitação dos 

padrões A e B 

Fonte: Plano Diretor de Campo Mourão, 2007 (adaptado). 

As praças estudadas localizam-se na área de padrão “A” e “B”, onde deverá 

ser completamente pavimentado com revestimento intertravado (Paver), produzido 
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de acordo com as especificações da norma NBR 9781 (ABNT, 1987), garantindo 

faixa de sinalização direcional tátil para orientação de deficiente visual, na cor 

vermelha, como determina a ABNT NBR 9050 (2004). 
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3 A CIDADE DE CAMPO MOURÃO 

Campo Mourão tem população estimada em 2014 de 92.300 habitantes. 

Localiza-se na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, com uma área territorial 

de 757,875 km² (Figura 3) e densidade demográfica 115,05 hab./km² (IBGE, 2015b). 

É limitado pelos municípios de Peabiru, Araruna, Farol, Mamborê, Luiziana, Barbosa 

Ferraz e Corumbataí do Sul (PONTILI; COLAVITE, 2009).  

Figura 3 - Localização da área de estudo, Campo Mourão-PR 

Fonte: Luz e Parolin, 2014 (adaptado). 

Campo Mourão possui uma posição geográfica privilegiada, devido ao seu 

entroncamento que liga as principais rodovias do estado, fazendo parte da rota do 

Mercosul. É uma cidade com grande atividade econômica, movida principalmente 

pela agricultura. 

Campo Mourão recebeu esta denominação em 1765, ocasião da vinda da 

expedição de Botelho e Morão até Vila Rica Del Espíritu Santo. Ao avistarem os 

campos de cerrado em meio à floresta o batizaram de Campos de Mourão, em 
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homenagem ao governador provincial de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza 

Botelho e Mourão (VEIGA, 1999).

O efetivo povoamento da região de Campo Mourão inicia-se a partir do ano 

de 1903 com a chegada e fixação de moradia da família Pereira (LARA, 2003). Esse 

povoamento constituiu a base inicial da colonização da região. Após a chegada 

desta família, várias outras vieram habitar este local. 

Com o crescimento demográfico da região de Campo Mourão, começa-se a 

luta pela municipalização. Nesse contexto, o primeiro passo do processo de criação 

do atual município de Campo Mourão verificou-se em 28 de março de 1916, através 

da Lei nº 1559, que concedeu à Câmara municipal de Guarapuava, a área ou 

Patrimônio que originou a cidade de Campo Mourão. 

O município de Campo Mourão foi desmembrado de Guarapuava, passando 

a pertencer, em 1943, sob determinação do Decreto nº 199, para o município de 

Pitanga (LARA, 2003). 

Em consequência do adensamento populacional, paralelamente a fatores 

políticos, em 10 de outubro de 1947, Campo Mourão emancipa-se de Pitanga, sendo 

elevado à categoria de município pela Lei nº 2 (CAMPO MOURÃO, 2007).

A demarcação em definitivo da sede urbana do município ocorreu no 

decorrer da década de 1940, realizado pelo topógrafo Eugenio Zaleski ligado ao 

Departamento de Terras e Colonização (SANTOS, 1995). A criação da malha 

urbana da cidade de Campo Mourão foi favorecida pelo relevo suavemente 

ondulado, se projetando ao longo do espigão que separa o rio do Campo e o Rio 

119, com altitudes médias em torno de 540m a 600m s.n.m. Outro fator ambiental 

importante foram as características florestais aqui encontradas, situada numa faixa 

de transição de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista, a 

região possuía um resquício de campos de Cerrado o que facilitou a ocupação 

(BATISTA, 2014). 

O trecho inicial de urbanização da cidade de Campo Mourão possuía 

aproximadamente 1,4 Km², é possível visualizar o início da malha urbana de Campo 

Mourão, na década de 1950 (Figura 4). 

Segundo Simionato (1999), especificamente em 1943, foi iniciada a 

construção de uma vila, que prosperou rapidamente. Neste mesmo período foram 

instaladas as primeirascasas comerciais, pertencentes a Leo Guimarães, Guilherme 
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de Paula Xavier, Francisco deAlbuquerque e Margarida Wakin, pioneiros neste 

setor. Também houve o surgimento de uma praça central, com a presença da Igreja. 

Figura 4 - Malha urbana da cidade de Campo Mourão (1953)

Fonte: Marcotti e Marcotti, 2011 (adaptado). 

A ocupação efetiva da região de Campo Mourão iniciou-se no início do 

século XX, sendo o processo intensificado nas décadas de 1940 e 1950 com a 

instalação de colônias pelo governo estadual e com a implantação de alguns 

projetos de colonização pela iniciativa privada. O Departamento de Geografia e 

Terras e Colonização do Estado realizou diretamente a colonização vendendo lotes 

e principalmente legalizando posses (MONBEIG, 1984). 

Corroborando com isso, Onofre (2005) esclarece que com a finalidade de 

regularizar e controlar a grilagem de terra, o governo do Paraná instala no ano de 

1943 aInspetoria de Terras do Departamento de Geografia, Terras e Colonização, 

na região deCampo Mourão. Este processo possibilitou um controle maior na 

apropriação das terras devolutas, e desencadeou a vinda de um grande fluxo 
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populacional, cujo qual era compostopor agricultores de várias partes do Brasil, 

atraídos por notícias de existência de terrasdevolutas estaduais, que poderiam ser 

pagas em prestações. 

Monbeig (1984) descreve que Campo Mourão parecia ser, em 1949, o 

extremo de uma corrente migratória que vinha do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina.A maior quantidade de migrantes vinha da região sul do Brasil.  

Com relação à população, o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas 

(ITCF) destaca que no ano de 1950, 

(...) quando da área de Campo Mourão, não haviam sido desmembrados os 

atuais municípios, contavam com 32.948 habitantes, com densidade 

demográfica de 2hab/km² e 94% da população estava na zona rural. Na 

cidade de Campo Mourão, havia 836 habitantes (ITCF, 1987, p.20). 

A área urbana ilustrada na Figura 4, em 1953, apresenta quadras no sentido 

longitudinal nordeste/sudoeste, em tamanhos padronizados e formas retangulares 

de dimensões em 100 m x 160m com tamanho total de 16 mil metros quadrados.A 

área tem declividade média de 3,5%. 

Conforme planta original da cidade, as primeiras quadras possuíam 16 

unidades de terras com medidas de 20 metros de frente e 50 metros de 

profundidade, totalizando 1.000m² para cada terreno. As dimensões da estrutura 

viária são marcadas por ruas em sentido noroeste/sudeste com larguras que 

possuem aproximadamente 14 metros e avenidas de duplo sentido, com orientação 

sudoeste/nordeste onde cada faixa mede em média 8 metros, sendo divididas por 

um canteiro central que varia de 2 a 4 metros (MARCOTTI; MARCOTTI, 2011). 

Também é possível observar que a forma urbana do plano inicial da cidade 

de Campo Mourãosegue um traçado reticulado em que osquarteirões são 

retângulos. Nota-se ainda que as ruas e avenidas se cruzam em um ângulo de90º 

graus formando quadrados (tabuleiro de xadrez) ou retângulos (grelhas ou grades). 

Estetipo de malha urbana é chamado de sistema ortogonal ou malha ortogonal, e 

caracteriza-se porbeneficiar o parcelamento do solo, no entanto a sua adaptação 

aos terrenos é mais difícil, poisexige terrenos planos (MORIGI; MORIGI, 2013), o 

que facilitou em Campo Mourão esse traçado devido seu relevo plano a suavemente 

ondulado. 
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No caso da formação inicial da malha urbana de Campo Mourão foi 

projetando-se ao longo da área que separa o Rio 119 e o Rio do Campo. Lembrando 

que estes rios representaram por muito tempo limitadores naturais da expansão 

urbana, todavia, com o passar do tempo, emdecorrência do crescimento da malha 

urbana estes limites foram sendosuperados, principalmente após a década de 1990. 

Segundo Marcotti e Marcotti (2011), já na década de 1960 o crescimento da 

malha urbana de Campo Mourão obedeceu ao sentido e à declividade do relevo 

(Figura 5) se estendendo em sentido sudoeste. 

Figura 5 - Malha urbana da cidade de Campo Mourão (1963) 

Fonte: Marcotti e Marcotti, 2011 (adaptado). 

Entre os anos de 1940 e o final da década de 1960 a região recebeu um 

grande contingente populacional, sendo que a maioria dos migrantes se fixou na 

zona rural. Neste período, a infraestrutura regional era precária, e após o 

desmatamento da densa floresta, praticava-se a agricultura, sendo cultivadas 

lavouras de subsistência, como arroz, feijão, mandioca, bem como lavouras 
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voltadaspara o mercado, como algodão, café, menta; além da atividade de 

suinocultura e bovinocultura (HESPANHOL, 1993). 

Então, a partir do desenvolver da agricultura, por meio da supressão da 

vegetação nativa, houve um crescimento também do centro urbano, visto que 

aumentava os migrantes da região. 

Referindo-se à cidade de Campo Mourão, Bernardes (1952) afirma: 

(...) atualmente [em 1952] esta cidade está em uma das pontas de uma 

enorme pinça, que nesta região, se fecha sobre o Ívai: o povoamento que 

se expandiu no Norte tende a se unir através do Ívai com a que vem se 

alastrando, com ponto de apoio em Guarapuava (...), aí então, nesta 

fronteira do povoamento o Norte e o Sul do estado se encontram 

(BERNARDES, 1952, p.432). 

Nas áreas próximas aos rios do Campo e 119 onde se apresentam 

inclinações mais acentuadas, marca-se o limite do crescimento da urbanização.Na 

Figura 5, comparando-se com o ano de 1953 constata-se um crescimento da malha 

urbana entorno da área central existente, como também a criação de áreas 

localizadas mais próximas ao rio 119 e rio do Campo. 

De acordo com o IBGE no ano de 1960, o município de Campo Mourão 

contava com a população de 140.362 habitantes, sendo que grande parte residia na 

zona rural. 

Procópio (2016) afirma que durante as décadas de 1960 e 1970 a agricultura 

ganha destaque no cenário econômico regional, principalmente com a produção da 

soja. Atraindo a vinda de muitos migrantes sulistas, principalmente descendentes de 

alemães, italianos e ucranianos,interessados em adquirir lotes de terras, três ou 

quatro vezes maiores do que àqueles quepossuíam anteriormente, com solo roxo 

considerado muito fértil e com topografia regular semelhante ao do seu local de 

origem.

A partir da década de 1970, a região tornou-se um centro de repulsão de 

população, devido principalmente à substituição da agricultura tradicional pela 

agricultura moderna, representada na região pela soja e trigo (HESPANHOL, 1993). 

A partir de 1980, nota-se na Figura 6,que o crescimento na área inicial da 

malha ampliou, os novos bairros começam a apresentar quadras de tamanhos não 

uniformes, com terrenos de tamanhos variando de 300m² até o mínimo permitido por 
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lei municipal, que é de 200 m². As dimensões da estrutura viária diminuíram e as 

ruas passam a ter aproximadamente de 6 a 7 metros de largura (MARCOTTI; 

MARCOTTI, 2011). 

Portanto, conforme o adensamento populacional aumentava, menor era a 

preocupação com o tamanho dos lotes e das vias, visava-se uma maior quantidade 

de lotes, para uma maior rentabilidade nas vendas. Além disso, os lotes menores e 

mais afastados detinham de um valor imobiliário menor, sendo acessível para 

pessoas com menor poder aquisitivo. Nesta época, ocorrendo o êxodo rural, muitas 

pessoas queriam sair do campo para tentar a vida na cidade, e por vezes não 

possuíam grande capital. 

Na década de 1970 surgiu outra praça central, além da Praça São José e 

Getúlio Vargas. A quadra da Praça Bento Munhoz já estava alocada. 

Na Figura 7 tem-se a evolução da área urbana da cidade de Campo Mourão 

no ano de 1990. 

Figura 6 - Mapa da cidade de Campo Mourão no ano de 1980 

Fonte: Marcotti e Marcotti, 2011 (adaptado). 
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Com a Figura 7, é possível identificar o crescimento da cidade sentido 

nordeste e sudoeste, acompanhando o relevo e às margens do rio do Campo e rio 

119.

Figura 7 - Mapa da cidade de Campo Mourão no ano de 1990 

Fonte: Marcotti e Marcotti, 2011 (adaptado).

Desta forma, o crescimento da malha urbana foi delimitado ao longo do tempo 

pelo relevo e às margens do rio do Campo e rio 119, sendo que o primeiro rio faz o 

atual abastecimento da cidade (Figura 8).Todavia, muitas características iniciais do 

núcleo urbano foram preservadas. 

Cabe salientar que com o crescimento da cidade, houve a ampliação da 

malha urbana em direção às áreas em que a inclinação e o relevo não eram muito 

favoráveis, ou ainda, nasproximidades dos rios que circundam a cidade. Isto acabou 

modificando o desenho dasquadras, que passaram a apresentar tamanhos não 

uniformes.
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Figura 8 - Mapa da evolução urbana da cidade de Campo Mourão de 1953 à 
1990

Fonte: Marcotti e Marcotti (2011). 

Com o crescimento da cidade, principalmente a partir da década de 1980, 

quando a população urbana ultrapassou a população rural, ocorreram algumas 

modificações na configuração da malha urbana, em decorrência da diminuição e da 

padronização do tamanho dos lotes urbanos que ficaram menores, assim como as 

vias públicas que ficaram mais estreitas, refletindo a influência dos agentes 

produtores na intensificação da produção e da reprodução do espaço urbano de 

Campo Mourão. 

Segundo Morigi e Morigi (2013), o processo de verticalização que vem 

ocorrendo em Campo Mourão tambémevidencia o crescimento da cidade, a 

valorização do solo urbano e a atuação dos agentes de produção do espaço urbano. 
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Ademais, a verticalização é responsável pelas modificações morfológicas e 

funcionais da paisagem urbana, pois ela produz solos adicionais superpostos. 

3.1. PRAÇAS DE CAMPO MOURÃO 

Campo Mourão possui 27 praças, distribuídas entres bairros residenciais e 

comerciais (Tabela 2). O levantamento realizado com dados da Prefeitura Municipal 

em 2015 já considera loteamentos que foram aprovados para construção, mas as 

praças ainda não foram construídas e estruturadas. Quando se coloca “áreas 

destinadas à praça” são lotes que pertencem à Prefeitura Municipal, e que esta se 

responsabilizará em futuramente transformá-lo em uma praça. 

Tabela 2 - Praças de Campo Mourão-PR, com suas localizações e áreas 
(continua) 

Descrição Localização Área (m²) 

Praça Abelar Gonçalves 
Neto 

Av. Parigot de Souza, esquina com Rua Eucalipto, Conjunto 
Parigot de Souza 

993,50 

Praça Aldo Casali Av. Bellin Carolo, 215, Jardim Aeroporto 7.200,00 

Praça Alice Alves de 
Macena

Av. Guilherme de Paula Xavier esquina com Rua Engenheiro 
Mercer, Jardim Santa Nilce I 

2.830,00 

Praça Alvorada Rua ShuheiUetsuka entre as ruas Akibono e Duque de 
Caxias, Jardim Lar Paraná 

8.640,00 

Praça Ayrton Paulo 
Cerqueira Alves 

Av. Capitão Índio Bandeira entre a Rua Londrina e Rua Paul 
Harris, Jardim Curitiba * 

-

Praça Bento Munhoz da 
Rocha Netto** 

Av. Irmãos Pereira entre as Ruas Santa Catarina e Rocha 
Pombo, Centro 

11.250,00 

Praça Casemiro Biaico Av. Pref. Pedro Viriato de Souza Filho, esquina com Rua 
João Claudino, Jardim Paulista * 

-

Praça da Amizade Rua Ney Braga, esquina com Rua Lourival Borba, Jardim 
Izabel 

665,92 

Praça da Juventude Rua Robson DaciukPaitach, 267, Jardim Paulista 24.884,54 

Praça do Japão Rua Sanhaço, esquina com Rua Damasco e Rua Tomaz 
Edison de Andrade Vieira, Conj. Montes Claros 

1.515,13 

Praça Esportiva 
Maurício Fruet 

Rua Francisco Beltrão esquina com Rua Vicente Domanski, 
Jardim Batel 

10.288,56 

Praça Getúlio Pereira 
Salermo

Av. José Tadeu Nunes, esquina com Av. Paraná, Jardim 
Nossa Senhora Aparecida 

4.604,08 

Praça Getúlio Vargas Rua Francisco Albuquerque, esquinas com Avs. Cap. Índio 
Bandeira e Irmãos Pereira, Centro 

15.000,00 

Praça
GovernadoMoysesLupio

n

Rua Pássaro Lira, 141, Conj. Hab. Dr. Milton Luiz Pereira 1.645,69 

Praça MasacoKaneda Rua Turquesa, esquina com Rua Jaburu e Rua das Oliveiras, 
Conj. Montes Claros 

400,60 

Praça Pedro Paulo 
Walker 

Rua Yvan Bittencour entre as ruas Carlos Massareto e 
Germano Bathke, Jardim Santa Cruz 

6.650,00 

Praça Rotary Verdes Rua Miguel Luiz Pereira esquina com Rua Mamborê, Jardim 1.082,54 
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Campos Zoraide 

Tabela 2- Praças de Campo Mourão-PR, com suas localizações e áreas 
(conclusão)

Descrição Localização Área (m²) 

Praça São José Rua Harrison José Borges, esquinas com Avs. Cap. Índio 
Bandeira e Irmãos Pereira, Centro 

8.574,00 

Área destinada a praça Rua da Liberdade, esquina com Rua Esperança, Conjunto 
Mendes 

3.205,30 

Área destinada a praça Av. dos Álamos, 251, Jardim Araucária 3.850,00 

Área destinada a praça Rua Engenheiro Mercer, 430, Jardim Conrado 600,00 

Área destinada a praça Av Prefeito Viriato de Souza Filho, Jardim Tropical I * - 

Área destinada a praça Av. Irmãos Pereira, Novo Centro 1.963,49 

Área destinada a praça Av. Irmãos Pereira, Novo Centro 1.963,49 

*praça ainda não construída. 
**A partir daqui praça será denominada Bento Munhoz 

Fonte: Autor, 2016.

Em relação à localização, três praças se encontram no bairro centro, 

enquanto as outras vinte e quatro pertencem a bairros residenciais. Destas vinte e 

quatro, seis ainda não foram construídas pela Prefeitura, embora o lote já pertença 

ao poder público.  

Pesquisa realizada por Santos e Bovo (2013) revela que as praças do 

município revelam a discrepância que há nos investimentos feitos por parte do poder 

público em relação às praças centrais e as periféricas, sendo que as centrais vêm 

satisfazer as necessidades de lazer e convívio social de um público de maior renda, 

por isso recebem maiores investimentos, eventos e servem também como área de 

comércio para ambulantes e camelôs. Já as praças periféricas vêm atender ao 

público local de determinado bairro ou região da cidade, sendo que a população que 

frequenta em sua maioria não tem condições de se deslocar frequentemente as 

praças da região central, e tais praças periféricas não recebem investimentos e 

também em geral não apresentam condições de segurança para os usuários.  

3.2. PRAÇAS CENTRAIS 

As praças pesquisadas são em número de três: Praça São José, Getúlio 

Vargas e Bento Munhoz. Encontram-se distribuídas pela área central da cidade de 

Campo Mourão (Figura 9 e 10). 
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Figura 10 - Área central delimitada com as localizações das praças São José, 
Getúlio Vargas e Bento Munhoz 

Fonte: Autor, 2016.

A localização de cada praça estudada dentro damalha urbana da cidade 

influencia fortemente no caráter de seu uso, sua apropriação e seu zelo por parte do 

poder público. Assim é que duas das três praçasestudadas (Praça São José e 

Getúlio Vargas) ganham mais atenção do poder público do que a Praça Bento 

Munhoz (quese situa numa região mais periférica da área central). 

As praças São José e Getúlio Vargas comprovam que alterações na 

infraestrutura do espaço público ocorrem no decorrer do tempo impulsionadas pela 

sociedade, pois as mudanças ocorridas em ambas praças aconteceram pela 

maneira com que os citadinos utilizaram as praças desde a criação até os dias de 

hoje. Tais praças compartilham uma história peculiar desde que foram criadas, 

especialmente pelo caráter histórico de proximidade das mesmas, sendo separadas 

atualmente apenas por uma rua, Rua Brasil (ANDRADE; BOVO, 2011a). 
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onde ocorriam afirmações sociais, políticas, econômicas, cívicas, atividades estas 

que fugiam do sentido religioso. 

Na década de 1980, iniciou-se a construção de um novo templo religioso, a 

Igreja São José iria apresentar um local maior para dar forma à Catedral. Após a 

construção da nova Catedral São José, a construção de um calçadão entre as duas 

praças centrais fechou a antiga Rua Brasil. Deste modo, tinha-se a impressão de 

que se tratava apenas de uma única praça, porém oficialmente havia dois 

logradouros públicos (ANDRADE; BOVO, 2011a). 

Andrade e Bovo (2011b) colocam que o calçadão, construído em 1980, entre 

as duas praças centrais, as uniu fisicamente, gerando uma nova dinâmica social. 

Porém, por volta da segunda metade da década de 1990, ocorreu o abandono das 

duas praças, afastou as famílias e consequentemente estimulou a apropriação dos 

espaços por prostitutas, mendigos, andarilhos. Assim, em 2004, o poder público, na 

perspectiva de resgatar o sentido histórico dos logradouros, resolveu revitalizá-los, 

reabrindo a Rua Brasil.

Após a revitalização, os mobiliários de ambas as praças foram substituídos, 

seguindo os mesmos modelos de bancos e luminárias. A Rua Brasil, após a 

reabertura, foi pavimentada com piso intertravado, ou seja, com o mesmo piso das 

praças, dando a ilusão de que se tratam de um mesmo logradouro. Em relação ao 

desenho, as duas de diferem. A Praça Getúlio Vargas que recebeu a revitalização 

por completo, apresenta traços ecléticos1 (Figura 14), onde se tem um coreto e os 

caminhos são ortogonais, findando no chafariz que está no centro da praça (Figura 

15). Ocorreu a troca de mobiliário e a arborização foi totalmente substituída por 

outras espécies (Figura 16). 

A Figura 14 ilustra as praças São José e Getúlio Vargas, na década de 

1970, com a visualização da Catedral São José, a Rua Brasil segmentando as duas 

praças e os traçados da Praça Getúlio Vargas. O terminal rodoviário chamado 

Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes, situava-se na Praça Getúlio Vargas e 

iniciou sua construção em 10 de junho de 1966 na administração do prefeito Milton 

Luiz Pereira. O projeto foi de autoria do engenheiro Maurício Impelisier P. de Moura 

1Segundo Robba e Macedo (2003, p.57) as praças chamadas ecléticas se subdividiam em 
linha clássica e romântica. As clássicas possuíam caminhos dispostos em cruz, conduzindo 
a um estar central marcado por um ponto focal, como chafariz, monumento, fonte, coreto, 
tudo isso envolto por um passeio perimetral, caracterizando a chamada tríade clássica 
básica.
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O antigo terminal rodoviário deixou de funcionar na Praça Getúlio Vargas e 

passou a se localizar na zona leste da cidade. A Biblioteca Municipal se instalou na 

Estação da Luz no ano de 2006.O nome “Estação da Luz”, além de uma 

homenagem ao primeiro bispo Dom Eliseu Simões Mendes, foi uma sugestão 

apresentada pelo historiador Nelson Bittencourt Prado em 1971, através de um 

artigo publicado pelo jornal ‘Folha de Campo Mourão’. A ideia de Prado era 

perpetuar a histórica solenidade da inauguração da luz elétrica, ocorrida em 1950 

naquele local (SANTOS JUNIOR, 2015). 

Na Figura 16 é possível observar da Praça Getúlio Vargas em 1982 a 

arborização mais presente, porém todas essas espécies foram substituídas na 

revitalização em 2004. 

A Praça Bento Munhoz detém de poucas informações sobre sua história. 

Teve sua construção planejada no Plano Prioritário de Obras do Prefeito 

RosallnoMansuettoSalvadori em 1967. A execução da obra foi realizada na 

administração do prefeito Horácio Amaral entre 1969 a 1972. Na época o projeto de 

autoria do professor José Carlos Spasnuolo era considerado "audacioso", com 

canchas esportivas, bar e playground (CAMPO MOURÃO, 2005).

Figura 16 - Imagem aérea das praças São José e Getúlio Vargas em 1982

Fonte: Sydlowski, 2016. 
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No início da década de 1970 há o surgimento daCooperativa Agropecuária 

Mourãoense (Coamo) e nesta época ocorria a abertura das primeiras áreas de terras 

agricultáveis para implantação de lavouras de trigo; se falava em conscientização, 

orientação e introdução de práticas conservacionistas para evitar a erosão que fazia 

parte do cenário agrícola da época.Diante disso, a cidade onde a economia era 

baseada na agricultura, foi a escolhida para o lançamento do Plano Nacional de 

Conservação de Solos (PNCS), no dia 4 de setembro de 1976, na Praça Bento 

Munhoz. No local foi construído e está exposto um monumento alusivo à 

conservação de solos (COAMO, 2015).

Para registrar este ato histórico foi inaugurado o Monumento Pro-Solo 

(Figura 17). Nesta época, ainda não havia vegetação arbórea na praça. Anos 

depois, no final da década de 1970 foi edificado o prédio do Fórum da Comarca 

(Figura 18). 

A praça só recebeu esta denominação em março de 2005 por meio 

doProjeto de lei nº 23/2005 em que nomeava"Bento Munhoz da Rocha Netto" o 

logradouro público situado na quadra nº 174 entre as Avenidas Irmãos Pereira e 

José Custódio de Oliveira e as Ruas Santa Cruz e Rocha Pombo da Área Central da 

cidade. 

Figura 17 - Vista parcial da Praça Bento Munhoz no ano de 1976 

Fonte: Museu Municipal Deolindo Mendes, 2015. 
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Figura 18 - Imagem aérea da Praça Bento Munhoz  em 1982 

Fonte: Sydlowski, 2016. 

Após a aprovação do projeto, a Lei n° 1924 de 11 de maio de 2005(CAMPO 

MOURÃO, 2005) denomina "Bento Munhoz da Rocha Netto" o passeio público 

localizado na quadra 174 na Planta Geral do Município. 

O projeto de lei visou regularizar a nomenclatura do passeio público 

existente na quadra 174, que ao longo dos anos ficou conhecido como "Praça 

Munhoz da Rocha" e "Praça do Fórum". Para a elaboração desta proposição a 

Câmara Municipal de Campo Mourão fez uma pesquisa detalhada nos ementários 

de Leis e de Decretos do Município no período de 1947 a 2004,além deconsulta 

junto aos técnicos da Secretaria Municipal do Planejamento damunicipalidade, que 

apontou a ausência de ato administrativo que especifica adenominação da Praça 

Munhoz da Rocha. 

O nome faz homenagem a um personagem da história do Paraná da década 

de 1970: Bento Munhoz da Rocha Netto. Falecido em 1973, Bento 

trabalhouintensamente pelo Paraná, foi Governador, Ministro, Deputado, Professor, 

Engenheiro, Sociólogo, Escritor, e por estes feitos recebeu a homenagem com a 

titulação da praça (CAMPO MOURÃO, 2005). 

A praça é sede do Fórum Municipal e ocupa toda a quadra, oferecendo 

quadra de areia e quiosques (Figura 19). 

Desde o momento de sua construção até os dias de hoje, a praça não 

recebeu revitalizações. O calçamento, assim como as estruturas com o passar do 

tempo sofreram depredações e desgastes. Apenas em 2012 a praça recebe 10 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolver deste trabalho se deu a partir de um estudo de caso sobre as 

três praças existentes na região central da malha urbana de Campo Mourão:Getúlio 

Vargas, São José e Bento Munhoz(Figura 20).

Figura 20 - Mapa da zona urbana de Campo Mourão com localização das três 
praças centrais

Fonte: Plano Diretor de Campo Mourão, 2007 (adaptado). 

O estudo foi subsidiado por levantamentos quantitativos e qualitativos de 

mobiliário, equipamentos, estruturas, vegetação e acessibilidade. 

4.1. LEVANTAMENTO DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

Para estudar mobiliário e estruturas é preciso que se levante a existência 

dos mesmos. Deste modo, foi utilizada a metodologia proposta por De Angelis 

(2000), que tem por objetivo levantar quantitativamente e qualitativamente os 

mobiliários, equipamentos2 e estruturas das praças. Consiste na aplicação, in loco, 

de dois formulários, sendo um de levantamento quantitativo de estruturas e/ou 

2 Equipamento urbano: todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à 
prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, em espaços públicos e privados 
(ABNT, 2015) 
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equipamentos existentes nas praças (Quadro 2), e outro de análise qualitativa 

(Quadro 3).

Quadro 2 - Formulário de levantamento quantitativo dos equipamentos e 
estruturas

Nome da praça: 
Localização: 
Bairro:
Forma geométrica: ( )quadrangular  ( )retangular  ( )circular  ( )triangular 
( )outra: _____________ 

Área: __________m² 

Data de avaliação: ____/____/_____ 

EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS SIM NÃO Quantidade

01. Bancos – quantidade: material:    

02. Iluminação: ( ) alta ( ) baixa    

03. Lixeiras - quantidade:    

04. Sanitários - quantidade:    

05. Telefone público - quantidade:    

06. Bebedouros - quantidade:    

07. Caminhos – material:    

08. Palco/ Coreto    

09. ( ) monumento ( ) estátua ( ) busto    

10. Espelho d’água/chafariz    

11. Estacionamento    

12. Ponto de ônibus    

13. Ponto de táxi    

14. Quadra esportiva - quantidade:    

15. Para prática de exercícios físicos – equipamentos:    

16. Para terceira idade – estruturas:    

17. Parque infantil – equipamentos:    

18. Banca de revista    

19. Quiosque de alimentação ou similar    

20. Identificação    

21. Edificação institucional    

22. Templo religioso    

23. Outros    
Fonte: De Angelis, 2000. 

No levantamento quantitativo verificou-se a existência ou não de 23 itens, 

quantificando-os e, quando possível, foi determinado o material com o qual foram 

confeccionados.
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Quadro 3 - Formulário de levantamento qualitativo dos equipamentos e 
estruturas

Nome da praça: 
Localização: 
Bairro:
Forma geométrica: ( )quadrangular  ( )retangular  ( )circular  ( )triangular  
( )outra:__________ 

Área: _________m² 

Data de avaliação:____/____/_____ 

ITENS AVALIADOS NOTA 
01. Bancos  
02. Iluminação alta  
03. Iluminação baixa  
04. Lixeiras  
05. Sanitários  
06. Telefone público  
07. Bebedouros  
08. Piso  
09. Traçado dos caminhos  
10. Palco/ Coreto  
11. ( ) monumento ( ) estátua ( ) busto  
12. Espelho d’água/chafariz  
13. Estacionamento  
14. Ponto de ônibus  
15. Ponto de táxi  
16. Quadra esportiva  
17. Equipamentos para exercícios físicos  
18. Estruturas para terceira idade  
19. Parque infantil  
20. Banca de revista  
21. Quiosque para alimentação ou similar  
22. Vegetação  
23. Paisagismo  
24. Localização: ( ) zona residencial ( ) zona comercial ( ) zona industrial 
( ) zona mista 
25. Manutenção das estruturas físicas  
26. Limpeza  
27. Segurança  
28. Identificação  

Fonte: De Angelis, 2000. 

A avaliação qualitativa objetivou avaliar o estado de conservação das 

estruturas e equipamentos existentes. Foi realizada uma avaliação em cada um dos 

28 itens listados no formulário por conceitos - péssimo, ruim, regular, bom e ótimo -, 

aos quais correspondem notas que variam numa escala de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro), 
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sendo que: 0 —| 1,0  ruim; 1,0 —| 2,0  regular; 2,0 —| 3,0  bom; 3,0 —| 4,0 

ótimo (DE ANGELIS, 2005). 

Em qualquer situação, qualquer que seja um elemento a ser avaliado 

qualitativamente é preciso estabelecer, previamente, critérios claros e determinar 

parâmetros rígidos que irão nortear o trabalho.Para evitar que diferentes avaliações 

ocorram para um mesmo equipamento, De Angelis (2000) propõe que se os 

seguintes critérios: 

 Bancos: estado de conservação, material empregado em sua confecção, 

conforto, locação ao longo dos caminhos, se recuados ou não, 

distribuição espacial – se em áreas sombreadas ou não, desenho, 

quantidade, adequação as normas de acessibilidade.

 Iluminação: alta ou baixa – em função da copa das árvores, tipo – poste, 

baliza, holofote, localização, conservação, atendimento ao objetivo 

precípuo.

 Lixeiras: tipo, quantidade, localização, funcionalidade, material 

empregado, conservação.

 Sanitários: condições de uso, conservação, quantidade, adaptação às 

Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR). 

 Telefone público: localização – na praça, próximo ou distante, 

conservação, adaptação às PMR.

 Bebedouros: tipo, quantidade, condições de uso, conservação, 

adaptação às PMR.

 Piso: material empregado, funcionalidade e segurança, conservação 

adaptação às PMR.

 Traçado dos caminhos: funcionalidade, largura, manutenção, desenho 

adaptação às PMR.

 Palco/coreto: funcionalidade, conservação, desenho, uso – frequente, 

esporádico, sem uso, se compatível com o desenho da praça.

 Monumento/estátua/busto: significância da obra de arte, conservação, 

inserção no conjunto da praça.

 Espelho d’água/chafariz: em funcionamento, se inserido ou não no 

contexto da praça, conservação.

 Estacionamento: conservação, sombreamento, segurança.
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 Ponto de ônibus e de táxi: se na praça, próximo ou distante, presença ou 

não de abrigo, conservação.

 Quadra esportiva: quantidade, conservação, material empregado, com 

iluminação, esportes passíveis de serem praticados, cercada.   

 Equipamentos para prática de exercícios físicos: tipo e quantidade; 

material empregado; conservação.

 Estrutura para a terceira idade: estruturas existentes; conservação; 

compatibilidade de uso com os usuários.   

 Parque infantil: brinquedos que o compõem, material empregado e cor, 

se em área reservada e protegida, conservação, compatibilidade de uso 

com os usuários.

 Banca de revistas: localização – periférica ou central, em evidência ou 

não, material empregado em sua construção, desenho, estética – se 

compatível com a praça.

 Quiosque para alimentação e/ou similar: tipo – trailer, carrinho, 

construção em alvenaria, higiene, estética, localização.   

 Segurança: em função da localização, frequência de pessoas, 

policiamento e conservação.   

 Manutenção das estruturas físicas: estado geral dos equipamentos e 

estruturas.

 Limpeza: varrição dos gramados e caminhos.   

 Localização: se próxima ou distante de centros habitados, facilidade de 

acesso.

 Vegetação: estado geral; manutenção, nativa ou exótica, compatibilidade 

com a infraestrutura.   

 Paisagismo: escolha e locação das diferentes espécies, criatividade, 

inserção do “verde” no conjunto.

 Identificação: estado de conservação, local de fácil visualização. 

4.2. ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS 

Para o estudo da acessibilidade das praças, foi realizado um levantamento in 

loco que serviu para relatar todos os detalhes e peculiaridades do espaço do 
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pedestre. Para o levantamento de campo foi elaborado um formulário (Quadro 4), 

adaptado de Graebin (2009), para avaliar se as calçadas atendem às especificações 

da ABNT NBR 9050 (2015) e para observar se o espaço destinado aos pedestres 

está cumprindo com a sua função de proporcionar o deslocamento seguro e atrativo 

para todos os pedestres. Foram também atribuídas notas analisando o nível de 

qualidade dos itens. 

Quadro 4 - Formulário para avaliação dos itens de acessibilidade das praças

ITEM
ATENDE AS 

RECOMENDAÇÕES? 
NOTA 

Calçada

Faixa Livre 

Rampas 

Pavimento 

Inclinação 

Mobiliário

Urbano

Telefone público 

Lixeira

Bebedouros

Assentos fixos 

Vegetação

Sinalização 

Placa de sinalização 

Sinalização tátil direcional 

Sinalização tátil de alerta 

Fonte: Graebin, 2009 (adaptado).

A ABNT NBR 9050 (2015) traz os parâmetros a serem analisados em locais 

de circulação externa, que devem seguir as especificações colocadas. Desta forma, 

os itens foram divididos em calçada, mobiliário urbano e sinalização. Para a 

avaliaçãoqualitativa, se fez a atribuição de nota de numa escala de 0,0 (zero) a 4,0 

(quatro), sendo que: 0 —| 1,0  ruim; 1,0 —| 2,0  regular; 2,0 —| 3,0  bom; 3,0 

—| 4,0  ótimo. 

Para a atribuição das notas, os parâmetros foram avaliados segundo os 

critérios e parâmetros já definidosbaseados na ABNT NBR 9050 (2015): 

 Calçada: Existência da faixa livre adequada, existência do pavimento 

adequado, quando existir a inclinação que esta seja menor que 3%, 

existência de recuos na calçada, espaços destinados para implantação de 
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equipamentos para suprir as necessidades do pedestre, existência de rampas 

adequadas, esquina livre de obstáculos. 

 Mobiliário urbano: Mobiliários e equipamentos implantadosfora da faixa livre 

para circulação de pedestre, existência e quantidade de sanitários, telefone 

público, equipamento de autoatendimento, bicicletário, lixeira, abrigo de 

ônibus, árvores e iluminação pública, com exceção da sinalização que será 

avaliada separadamente, assegurar dimensão e espaço apropriado para 

aproximação, alcance, manipulação e uso, postura e mobilidade do usuário. 

 Sinalização: Existência de sinalização tátil adequada no pavimento da 

calçada e se necessário nos equipamentos do mobiliário urbano. Sinalização 

vertical implantada adequada no percurso da calçada. 

Para avaliação das recomendações de cada item foram verificados os 

seguintes parâmetros: calçadas, mobiliário urbano e sinalização, descritos a seguir. 

-Calçadas

Faixa livre: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser 

livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínua entre 

lotes e ter no mínimo1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre; 

Rampas: Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção 

do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 

8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais. 

Para o cálculo da inclinação de rampas, tem-se a equação (1): 

             (1) 

Em que: 

i: é a inclinação, em porcentagem; 

h: é a altura do desnível, em metros; 

c: é o comprimento da projeção horizontal, em metros. 

A largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamentonão pode 

diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada.A largura da 
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rampa central dos rebaixamentos deve ser de no mínimo 1,50 m. Recomenda-se, 

sempre que possível, que a largura seja igual ao comprimento das faixas de 

travessia de pedestres.Os rebaixamentos em ambos os lados devem ser alinhados 

entre si. 

Pavimento: Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície 

regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, 

sob qualquer condição (seco ou molhado).Deve-se evitar a utilização de 

padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por 

exemplo, estampas que pelo contraste de desenho ou cor possam causar a 

impressãode tridimensionalidade). 

Inclinação: A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou 

das vias exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %. 

- Mobiliário urbano 

Telefone público: Pelo menos um telefone de cada conjunto deve atender 

estar a uma altura de 1,20 m. Quando instalados nas calçadas, os telefones não 

podem interferir na faixa livre de circulação de pedestres. O telefone acessível deve 

atender à ABNT NBR 15250 (2005). 

Lixeira: Quando instalados em áreas públicas, devem ser localizados fora 

das faixas livres de circulação. Deve ser garantido espaço para aproximação de 

pessoas de cadeira de roda (P.C.R.) e altura que permita o alcance manualdo maior 

número de pessoas. 

Bebedouros: Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas 

diferentes de bica, sendo umade 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação 

ao piso acabado. O bebedouro de altura de bica de 0,90 m deve ter altura livre 

inferior de no mínimo 0,73 mdo piso acabado, e deve ser garantida a aproximação 

frontal.

Assentos fixos: Os assentos devem apresentar: a) altura entre 0,40 m e 0,45 

m, medida na parte mais alta e frontal do assento;�b) largura do módulo individual 

entre 0,45 m e 0,50 m; �c) profundidade entre 0,40 m e 0,45 m, medida entre a 

parte frontal do assento e a projeção vertical do ponto mais frontal do encosto; �d) 
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ângulo do encosto em relação ao assento entre 100° a 110°.Os assentos devem 

estar implantados sobre uma superfície nivelada com o piso adjacente. 

Vegetação: O plantio e manejo da vegetação devem garantir que os 

elementos (ramos, raízes, plantas entouceiradas, galhos de arbustos e de árvores) e 

suas proteções (muretas, grades ou desníveis)não interfiram nas rotas acessíveis e 

áreas de circulação de pedestres. Outras características serão analisadas mais 

detalhadas posteriormente na seção 4.4. 

-Sinalização

Placa de sinalização:A sinalização deve ser localizada de forma a identificar 

claramente as utilidades disponíveis dos ambientes. Devem ser fixadas onde 

decisões são tomadas, em uma sequência lógica de orientação, de um ponto de 

partida ao ponto de chegada. Devem ser repetidas sempre que existir a 

possibilidade de alterações de direção. A sinalização deve estar instalada a uma 

altura que favoreça a legibilidade e clareza da informação, atendendo às pessoas 

com deficiência sentadas, em pé ou caminhando. A sinalização suspensa deve ser 

instalada acima de 2,10 m do piso. 

Sinalização tátil direcional: A sinalização tátil e visual direcional no piso deve 

ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou 

descontinuidade de linha-guia identificável, em ambientes internos ou externos, para 

indicar caminhos preferenciais de circulação. As dimensões recomendadas são: 

largura da base do relevo com 30 mm, largura do topo com 25 mm e altura do relevo 

com 4 mm (Figura 21). 

Sinalização tátil de alerta: A sinalização tátil de alerta no piso deve ser 

utilizada para orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual 

para o uso de equipamentos; informar as mudanças de direção ou opções de 

percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a 

existência de patamares nas escadas e rampas e indicar as travessias de pedestres.  

As dimensões recomendadas são: Diâmetro da base do relevo com 25 mm, 

Distância horizontal entre centros de relevo com 50 mm, Distância diagonal entre 

centros de relevo com 72 mm, Altura do relevo com 4 mm (Figura 22). 
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Por meio desta avaliação técnica foi possível presumir ascondições reais 

existentes das calçadas que compreendem as praças da área central da cidade. 

4.3. LEVANTAMENTO QUALIQUANTITATIVO DA VEGETAÇÃO DAS PRAÇAS 

O levantamento quantitativo da vegetação das praças foi realizado fazendo-

se a contagem individual das espécies arbóreas e de palmáceas. Os grupos 

vegetais foram classificados de acordo com a família, consoante APG III (2009) e 

espécie a que pertencem. Foram contados e identificados todos os indivíduos 

vegetais presentes nas praças.

O inventário da vegetação arbórea considerou apenas os indivíduos com 

circunferência acima do peito (CAP) acima de 10 cm, usando-se de fita métrica para 

as medições. Harder (2002) afirma que as plantas com CAP inferior àquele valor não 

devem ser consideradas por apresentarem risco de morte, principalmente por 

eventuais depredações. 

A coleta do material botânico foi realizada para a identificação das espécies 

presentes nas praçasde estudo. As coletas foram realizadas ao longo do ano de 

2015, coletando apenas amostras com flor e/ou fruto para auxiliar na identificação. 

Para as coletas foram utilizadas técnicas usuais de levantamentos florísticos. Em 

campo, eram coletadas três amostras da espécie. Para o corte utilizava-se tesoura 

de poda manual, e caso o dossel fosse alto, utilizava-se a tesoura de poda alta 

(podão). Para auxiliar as coletas, foram utilizados os equipamentos fornecidos pelo 

Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Campo Mourão – 

PR (HCF), sendo eles: fichas de campo, tesoura de poda alta (podão), tesoura de 

poda manual, sacos plásticos para depositar o material botânico em campo, cordel 

(para alcançar o dossel), câmera fotográfica digital para registrar as espécies 

visando auxiliar na identificação da espécie.

Após coletado, o material botânico era armazenado em saco plástico até sua 

prensagem. Todo material foi herborizado nas dependências do Herbário HCF, 

seguindo as técnicas de herborização de Fidalgo e Bononi (1989) e IBGE (2012), 

sendo posteriormente depositadas no HCF. 

A identificação das espécies coletadas foi conduzida com base na 

comparação com material previamente existente no herbário HCF e realizada com a 



75

ajuda do Professor Doutor Marcelo Galeazzi Caxambu, curador do Herbário HCF. As 

plantas seguiram a classificação de famílias botânicas proposta em APG III (2009) e 

os nomes científicos e de seus respectivos autores a Lista da Flora do Brasil (2015) 

e IPNI (2014). 

Após a identificação das espécies, estas foram separadas quanto à 

procedência. Foram classificadas em nativas, exóticas e exóticas invasoras. As 

exóticas invasoras, foramsubdividas em duas categorias: Exóticas Invasoras 

Categoria I (EI1) e Exóticas Invasoras Categoria II (EI2) de acordo com a Portaria 

IAP59/2015 (lista oficial de espécies exóticas invasoras para o Estado do Paraná). 

Aclassificação em espécies nativas, exóticas e exóticas no Paraná baseou-se na 

Lista deEspécies da Flora do Brasil (2015). Assim, foram definidas as seguintes 

categorias:

Nativa (N): espécie ocorrente dentro de sua área de distribuição natural 

presente ou passada; 

Exóticas (E): as espécies introduzidas fora de sua área natural de 

distribuição;

Exóticas Invasoras Categoria I (EI1): espécies invasoras que não devem 

sercultivadas ou criadas ficando seu uso em qualquer uma das formas não 

permitidas;

Exóticas Invasoras Categoria II (EI 2): espécies utilizadas em sistema de 

produção e com valor comercial, que podem ser criadas ou cultivadas em condições 

controladas sob regulamentação específica. 

Para a avaliação qualitativa da arborizaçãoforamdiscutidos os elementos 

que apresentavam incompatibilização com a infraestrutura urbana, assim como 

elementos arbóreos que colocavam em risco a população. 

Os problemas analisados seguiram os critérios da ABNT NBR 9050 (2015). 

A vegetação não deve interferir na faixa livre. Eventuais obstáculos aéreos devem se 

localizar a uma altura superior a 2,10 m. Também não pode apresentar as seguintes 

características: a) espinhos ou outras características que possam causar ferimentos; 

�b) raízes que prejudiquem o pavimento; �c) princípios tóxicos perigosos. 

Desta forma, para definir quais indivíduos arbóreos foram analisados, foi 

verificado se apresentavam interferências no calçamento, como rachaduras, 

quebras, ondulações; na rede de fiação, como galhos próximos às fiações ou 
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cobrindo os postes de luz; ou em qualquer mobiliário, como danos, raízes ou galhos 

dificultando o acesso.

Outro aspecto analisado foi presença de espécies caducifólias. Espécies que 

perdem todas as folhas na estação secaacabam gerando uma quantidade de 

biomassa, o que pode causar entupimento de galerias pluviais, incômodo aos 

moradores das proximidades pela sujeira. Desta forma, para esta análise foram 

elencadas as espécies caducifólias total, ou seja, espécies que perdem todas as 

folhas na estação seca do ano. 

Espécies que apresentam frutos grandes e carnosos também não são 

recomendadas dentro do espaço urbano, mesmo em uma praça. A queda desses 

frutos podem trazer prejuízos aos carros que estão estacionados e a eventuais 

transeuntes.  Além disso, ao cair, o apodrecimento de um grande fruto gera mau 

cheiro, atraindo moscas e animais indesejáveis para a área. Desta forma, as 

espécies que possuíam frutos grandes, foram consideradas indesejáveis na área.  

A toxicidade das espécies foi baseada em Matos et al. (2011) onde os 

autores trazem um estudo de fitotoxicologia química de plantas brasileiras, 

elencando quais espécies são tóxicas. 

4.4. ENQUETE DE OPINIÃO 

Ouvir a opinião da população local com relação às suas praças é de 

fundamentalimportância, visto que, além desses espaços fazerem parte da vida da 

cidade,determinadas atividades ocorrem para o lazer da população. Tem-se ainda 

que a dinâmica do local é dada pelas relações que se estabelecem entre os 

frequentadores e o local/equipamento (DE ANGELIS; CASTRO; NETO, 2004).Assim 

sendo, aenquete permite diagnosticar as características específicas dos usuários, 

onde os mesmos têm um papel fundamental para compreensão do real papel da 

praça dentro do meio urbano. Ainda é possível diagnosticar porque os citadinos não 

frequentam as praças.

A enquete de opinião foi realizada através da aplicação do questionário nas 

proximidades das três praças de estudo (Quadro 5). Foram coletados os dados entre 

os dias 4 e 11 de janeiro de 2016, em diferentes horários, escolhidos aleatoriamente. 
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Quadro 5 - Questionário da enquete de opinião
 QUESTIONÁRIO 

1. IDADE: SEXO: (  )M (  )F  

2. BAIRRO EM QUE MORA:   

3. NÍVEL DE INSTRUÇÃO:   

4. RENDA FAMILIAR:   

5. ATIVIDADE OCUPACIONAL: 

(  )TRABALHADOR (  )APOSENTADO (  ) DESEMPREGADO 

(  )ESTUDANTE (  )DONA DE CASA  

6. VOCÊ FREQUENTA ALGUMA DESSAS TRÊS PRAÇAS: SÃO JOSÉ, GETÚLIO VARGAS E 

BENTO MUNHOZ?

(  ) SIM, QUAL? (  )NÃO, POR QUÊ?  

SE A RESPOSTA À PERGUNTA ACIMA FOR NEGATIVA, PASSE DIRETAMENTE PARA 

QUESTÃO 9

7. QUAIS MOTIVOS QUE O LEVAM A UMA DESSAS TRES PRAÇAS? 

(  )TOMAR SOL (  )LER (  ) PRATICAR ESPORTES  

(  )CAMINHAR (  )DESCANSAR (  ) LEVAR CRIANÇA PARA 

BRINCAR 

8. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA E O QUE MENOS GOSTA NA(S) PRAÇA(S) QUE VOCÊ 

FREQUENTA? 

9. QUAL SUA OPINIÃO SOBRE AS PRAÇAS CENTRAIS DA CIDADE (SÃO JOSÉ, GETÚLIO 

VARGAS E BENTO MUNHOZ)? 

Fonte: De Angelis, 2000 (adaptado). 

O formulário utilizado na enquete, metodologia adaptada deDe Angelis 

(2000).

Para se obter o tamanho da amostra a ser utilizada na enquete de opinião, foi 

utilizada um método estatístico descrito na sequência, sob orientação do Professor 

Doutor Wyrllen Everson de Souza, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Campus de Campo Mourão. 

Primeiramente utilizou-se uma amostra piloto para obter estimativas da 

proporção de entrevistados que frequentam as praças centrais de Campo Mourão. 

Encontrou-se, então, a proporção daqueles que usam e, consequentemente, a 

proporção daqueles que não usam as praças centrais. Foram realizadas 60 

entrevistas iniciais. 
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A aproximação para o tamanho da amostra deu-se a partir da fórmula de 

dimensionamento de amostras para efeito de proporções, segundo Marques e 

Marques (2005) equação (2): 

n0=
z2.p. 1-p .N

z2.p. 1-p +e2(N-1)

(2)

Em que:

 : é a aproximação do tamanho da amostra;

 : é o valor obtido na tabela da distribuição normal padrão de probabilidades, para 

uma confiança de 95%, tal valor é igual a 1,64;

 : proporção de entrevistados que frequentam a praça;

 : proporção de entrevistados que não frequentam a praça;

N:é o tamanho da população envolvida na pesquisa de Campo Mourão, ou seja, 

população urbana a partir dos 10 anos de idade. 

Por meio da aplicação da equação (2), obteve-se um universo de pesquisa de 

192 entrevistas. 

4.5. TIPOLOGIA DAS PRAÇAS 

Para o presente trabalho, as praças foram classificadas segundo Freire 

(2012) em que se tem praça de passagem, praça de permanência, praça de 

igreja,praça esportiva e praça de significação visual. Além disso, foi analisado o 

entorno, que é definido pelas construções que a circundam, podendo ser residencial 

– quando há no entorno somente residências; comercial – quando há no entorno 

somente comércio; e misto – quando há no entorno tanto residências como 

comércio.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nestaseçãoserão apresentados os resultados da avaliação qualiquantitativa 

dos equipamentos, mobiliário e vegetação presentes nas praças centrais de Campo 

Mourão. Também será exposta a análise da acessibilidade, identificação da tipologia 

e a opinião da população mourãoense sobre as praças estudadas. Os 

procedimentos utilizados para esse diagnóstico foram explicitados nas páginas 50 a 

66.

O presente trabalho foi estruturado em cinco itens: Mobiliário, estruturas e 

equipamentos; Vegetação;Acessibilidade; Enquete de opinião e Tipologia das 

praças.

5.1 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

Para o conhecimento dos aspectos dos mobiliários, estruturas e 

equipamentos nas praças centrais de Campo Mourão, foram realizados 

levantamentose atribuídos conceitos segundo uma avaliação qualitativa de cada 

um.A avaliação qualitativa tem em si certa subjetividade, portanto, os resultados são 

dependentes do avaliador. 

Na Praça São José foram encontrados 28 bancos, 38 postes estilo 

republicano, seis lixeiras, um palco, uma estátua de São José, dois quiosques de 

alimentação e a presença da Catedral São José. A praça não possuía sanitários, 

telefone público, bebedouros, ponto de ônibus ou de táxi, nenhuma estrutura ou 

equipamento para prática de exercícios físicos. Também não foi encontrada a 

identificação. O estacionamento está presente no entorno da quadra e dentro de 

parte da praça.

Na Praça Getúlio Vargas foram contabilizados 32 bancos, 30 postes estilo 

republicano, 19 lixeiras, um coreto, três monumentos, um chafariz, um ponto de táxi, 

placa de identificação da praça e uma edificação institucional: a Biblioteca Municipal. 

A praça não tinha sanitários, telefone público, bebedouros, ponto de ônibus, 

estrutura para prática de exercícios nem templo religioso. O estacionamento fica no 

entorno da praça. 

Na Praça Bento Munhoz havia 14 bancos, 34 postes estilo republicano, 10 

postes menores e dois de grande porte, cinco lixeiras, um sanitário feminino e outro 
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masculino, um telefone público, um ponto de ônibus, uma quadra esportiva de areia, 

dois quiosques de alimentação e uma edificação institucional: Fórum Municipal. A 

praça não apresentava bebedouros, ponto de táxi, identificação e templo religioso. O 

estacionamento fica no entorno da praça e em duas laterais do Fórum dentro da 

praça.

Serão discutidos a seguir cada mobiliário e os conceitos atribuídos através 

da avaliação qualitativa. 

-Bancos

A distribuição espacial dos bancos na Praça São José encontra-se ao longo 

do caminho pavimentado, tendo como limite as áreas ajardinadas e são encontrados 

tanto em locais de sombra como ao sol. Em alguns pontos da praça verifica-se um 

grande vazio do mobiliário em questão. Durante as visitas, foi possível perceber que 

um grande número de pessoas utilizava os bancos para descansar ou conversar 

com outras pessoas.Porém havia apenas bancos isolados, distante cerca de 6 

metros um do outro.Qualitativamente constatou-se a praça recebeu conceito bom, 

nota 3,0. É interessante dispor bancos em grupos, pois se torna útil para aquelas 

pessoas que vão se encontrar com amigos e utilizam a área como local de convívio 

social. 

Na Praça Getúlio Vargas, os bancos situam-se ao longo do caminho, porém 

devido ao pequeno porte das árvores, nenhum se localizaàsombra. Isso dificulta 

para a população frequentar e permanecer na praça em dias e horários ensolarados, 

principalmente no verão. Foram encontrados alguns bancos com o assento 

quebrado. O conceito atribuído foi regular, com nota 1,5. 

Tanto a Praça São José quanto a Getúlio Vargas possuemo mesmo modelo 

(Figura 23), confortável e de boa durabilidade. O modelo utilizado também respeita 

as medidas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 (2015). O poder público deve ficar 

atento quanto às depredações, pois quando estes mobiliários estão quebrados, 

ficam sem utilização alguma. 

Na Praça Bento Munhoz havia a presença de bancos dispostos na sombra e 

no sol. Os que tinham encosto de madeira estavam danificados e os outros eram 
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perceber que os equipamentos de iluminação, por serem luminárias baixas, ficam 

abaixo do dossel das árvores, iluminando bem o local.O conceito atribuído foi ótimo, 

com nota 4,0. A praça com iluminação em bom estado favorece a visitação durante 

o período noturno.

Na Praça Getúlio Vargas há 30 postes estilo republicano, variando entre 1, 2 

e 5 globos (Figura 25). Todas as luminárias estão em bom estado de conservação. 

Pela vegetação ser ainda de pequeno porte, o local fica bem iluminado durante a 

noite. O conceito para a praça no quesito iluminação foi ótimo, nota 4,0. 

Ambas as praças são locais amplos e contam com boa iluminação.

A Praça Bento Munhoz possui três diferentes estilos de postes e alguns 

postes com lâmpadas queimadas. A diversidade dos modelos acaba deixando o 

projeto arquitetônico desvalorizado. A praça, sendo muito arborizada, necessita de 

maior luminosidade, principalmente iluminação baixa, pois alguns focos de luz ficam 

acima dos dosséis das árvores ou entre eles, impedindo a luz de atingir o solo.Em 

certos locais, nota-se uma escuridão total, favorecendo o aparecimento de vândalos 

e mendigos na área. O conceito atribuído foi regular, com nota 1,5. Corroborando 

com o que foi encontrado na praça, De Angelis et al. (2005) afirmam que as praças 

públicas, de um modo geral, são mal planejadas quando se trata de iluminação, 

tornando-se um problema mais sério no período noturno. 

-Lixeiras

Há seis lixeiras espalhadas na Praça São José (Figura 26A), o que é uma 

quantidade baixa em relação ao tamanho da praça, pois segundo Demattê (1999), 

estas devem estar espalhadas a distâncias não maiores que 100 m umas das 

outras. E a Praça São José, com mais de oito mil metros quadrados deveria conter 

um número maior de lixeiras. Pode-se notar também uma grande depredação, visto 

que em três casos os recipientes para coleta de lixo tinham sido destruídos. 

Portanto, as lixeiras existentes precisam ser substituídas e novas lixeiras precisam 

ser acrescidas para se adequar à demanda.

Embora haja pessoas responsáveis pela limpeza da praça diariamente, 

verifica-se muito lixo descartado pelos usuários em locais impróprios, dado pela 
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Constata-se descaso da população com estes mobiliários, pois em todas as 

praças foi verificado vandalismo. Corneli (2013) afirma que a utilização eficaz das 

lixeiras demonstra de certa forma a educação e o nível de civilidade de quem 

frequenta os espaços públicos. Oliveira, Veloso e Silva (2009) estudando as lixeiras 

da Praça da Bandeira em Campina Grande-PB, também encontraram um resultado 

parecido: poucas lixeiras e a maioria com depredações. 

Este mobiliário é de suma importância, pois evita que os resíduos sejam 

dispostos em local inadequado no centro urbano. Os resíduos trazem diversos 

problemas para o meio como entupimento de galerias pluviais, geração de odor 

desagradável, vetores de doenças. Por isso, todo resíduo gerado deve ser 

encaminhado para um local adequado, e as lixeiras facilitam para que a população 

não descarte o lixo nos locais públicos. 

Oliveira, Veloso e Silva (2009) afirmam que a lixeira urbana deve comunicar 

ao usuário sobre o valor da sua responsabilidade naquilo que consome e nolixo que 

produz. A função da lixeira urbana não deve ser deapenas armazenar o lixo dos 

transeuntes, mas de conscientizá-los da sua participação dalimpeza pública. 

-Sanitários e bebedouros 

Apenas a Praça Bento Munhoz contém um sanitário masculino e outro 

feminino. A limpeza do sanitário é feita pelo proprietário do quiosque de alimentação 

que fica ao lado. Os banheiros apresentam o mínimo de higiene, porém não são 

acessíveis às pessoas com deficiências. O conceito atribuído foi bom, nota 2,5. 

Nenhuma das praças possui bebedouro. 

As praças São José e Getúlio Vargas recebembastante visitação e os 

transeuntes quando precisam fazer as necessidades fisiológicas ou beber água, 

precisam procurar no comércio próximo dali.Entende-se que algumas pessoas ao se 

deslocarem até as praças pretendem permanecer nela por algum tempo, por isso 

estas poderiam fornecer equipamentos para suprir as necessidades básicas dos 

visitantes.

 De Angelis et al. (2005) em um estudo das praças de Maringá, encontrou em 

um universo de 102 praças, apenastrês queapresentavam sanitários. Os autores 

colocam que o restrito número de praças com sanitários pode ser entendido como a 
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O coreto é um local usado para abrigar bandas musicais em concertos, festas 

e romarias e também para apresentações políticas e culturais. O coreto da Praça 

Getúlio Vargas, na década de 2000, era utilizado para apresentações da banda 

municipal de Campo Mourão em datas comemorativas, como Dia da Independência 

do Brasil, Aniversário do município.Porém, com o passar do tempo, este deixou de 

ser utilizado. Durante certo período, mendigos e drogados usavam o local para 

dormir, porém por meio de policiamento, o local permanece vazio. 

- Estacionamento 

 A Praça São José contém estacionamento interno e externo. O 

estacionamento interno é pago, R$ 2,00 (dois reais)a hora. A Prefeitura Municipal 

utiliza parte da área da praça como um estacionamento pago, em que o valor 

cobrado dos motoristas é direcionado à Prefeitura. O estacionamento no entorno da 

quadra é gratuito, porém em virtude da praça estar localizada na área mais central 

da cidade, as vagas estão sempre ocupadas e há dificuldade de estacionar no 

horário comercial. O conceito atribuído foi bom, nota de 3,0. 

Os estacionamentos estão em bom estado de conservação, porém não 

possuem vagas para deficientes físicos ou idosos. Com o estacionamento interno, 

parte dos comerciantes que vão trabalhar de carro, o deixam nesta área e pagam o 

valor da diária. As vagas estão localizadas na sombra, próximas das árvores de 

grande porte da praça. Como a praça é um local público, a cobrança é um motivo de 

indignação de alguns citadinos, que afirmam que no local não deveria ser cobrado 

nenhuma taxa. Para quem vai visitar a praça, há dificuldade de utilizar o 

estacionamento para tal. 

Na Praça Getúlio Vargas há um número mais limitado de vagas, visto que 

algumas são reservadas aos taxistas. O estacionamento fica no entorno da quadra. 

O conceito atribuído foi bom, nota 2,5. A situação é a mesma que na Praça São 

José pois, devido a atividades comerciais, as vagas livres são escassas. Também 

não há vagas para deficientes e idosos.

Na Praça Bento Munhoz há estacionamento interno e externo. O externo 

abrange todo entorno da quadra e há duas áreas internas com vagas reservadas 

para deficientes físicos e idosos. A maioria das vagas possui sombra devido às 
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-Quadra esportiva 

Apenas a Praça Bento Munhoz possui uma estrutura para lazer, uma quadra 

de areia, que é frequentemente utilizada para prática de esportes. A quadra tem uma 

rede de vôlei e é cercada (Figura 35). No entorno há bancos de concreto. A 

população a utiliza nos fins de tarde e fins de semana. Devido a seu uso intensivo e 

escassamanutenção, a areia contém bastante lixo e sujeiras. O conceito atribuído é 

bom, nota 3,0. 

Figura 35 - Quadra esportiva de areia na Praça Bento Munhoz

Fonte: Autor, 2016. 

As quadras esportivas possibilitam um melhor aproveitamento desses 

logradouros por parte dos usuários. Como muitos vão às praças à procura de 

atrativos, os espaços destinados à prática de esporte estimulam e possibilitam a 

sociabilização dos frequentadores e atuam como uma opção de lazer. 

-Quiosques

Na Praça São José há dois quiosques de alimentação. Uma lanchonete que 

serve porções, lanches e bebidas em geral, e outra com água de coco e quitutes de 

milho (Figura 36). Os quiosques são construídos em alvenaria e apenas um possui 

cobertura para o público. O conceito atribuído foi ótimo, nota 3,5. 
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como um dos atrativos responsáveis pelamovimentação noturna de usuários à 

praça. Este se localiza na Avenida Irmãos Pereira e nas proximidades do local a 

iluminação é satisfatória. Ao adentrar na praça, percebe-se a ineficiência de 

luminárias, o que restringe os clientes a sentarem e permanecerem mais próximos 

do quiosque.

A presença de locais que ofereçam alimentação e bebidas é indicada nas 

praças visto que, para os usuários, são espaços onde eles podem permanecer por 

mais tempo e também ter convívio social. Isso estimula a presença de 

frequentadores na praça.

-Segurança

Na Praça São José não há nenhuma pessoa zelando pela segurança, e 

devido aquantidade de arborização presente, certos locais parecem 

insegurosdurante a noite. O conceito atribuído foi bom, nota 2,5. 

Alguns locais no interior da praça são frequentados por mendigos e drogados. 

É interessante aos usuários se sentirem confortáveis e seguros na praça, para que 

possam assim frequentar com a família, amigos. Porém se o local não oferece 

tranquilidade, pelo contrário, as pessoas tem medo de ir, e é necessário que haja 

maior policiamento na praça. 

Na Praça Getúlio Vargas há um segurança, que permanece na praça durante 

todo o dia. A praça é bem iluminada o que facilita o caminhar por ela durante a noite. 

Por ser localizada na área central, a Polícia Militar sempre está transitando pela 

praça. O conceito dado foi ótimo, nota 3,0. 

A presença de um segurança seria indicada também no período noturno, pois 

apesar da iluminação e da localização da praça, muitos usuários ainda se sentem 

receosos em visitar a praça depois do anoitecer. 

Na Praça Bento Munhoz há deficiências na iluminação, vários pontos da 

praça ficam escuros. Há policiamento escasso na área e o local não oferece 

segurança. Sempre há a presença de drogados e mendigos. O conceito atribuído foi 

ruim, nota 1,0. 

A praça deveria receber maior atenção no quesito segurança, pois até mesmo 

durante o dia ela não recebe tantas visitações em virtude disso. Se os usuários não 
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Alguns itens não estão presentes em nenhuma das praças, como 

equipamentos para terceira idade e parque para crianças. Estes elementos não tem 

que compor uma praça obrigatoriamente, mas por meio deles há maior visitação. As 

pessoas permanecem mais tempo na praça se esta oferece maior número de 

atrativos. É interessante que haja um local para os avós levarem os netos e ambos 

terem um momento de lazer. Quanto maior a quantidade de equipamentos e boa 

conservação das estruturas, maior será a visitação na praça, desde que esses 

mobiliários estejam de acordo com a sintonia e a essência do local. 

Pela avaliação qualitativa, é possível concluirquelimpeza, segurança, 

mobiliários como bancos e lixeiras são os que receberam menores notas em todas 

as praças. Isso influencia diretamente a maneira com que os citadinos vão 

frequentar esses locais. Se há falta de segurança, provavelmente o local será pouco 

visitado durante à noite; se não há limpeza, o local torna-se desagradável de se 

permanecer.

Nas Figuras 38, 39 e 40, para facilidade de compreensão, serão 

apresentadas na forma de croqui a distribuição dos mobiliários e das estruturas 

existentes nas praças centrais, bem como a vegetação que será a seguir discutida.

5.2 VEGETAÇÃO 

A arborização urbana contribui para garantir níveis satisfatórios de qualidade 

de vida, promovendo benefícios para a população, por isso nota-se a importância 

deste elemento no meio urbano. As praças são locais livres das construções, 

permitindo a utilização ampla da arborização.  

Diante da importância deste elemento no meio urbano, foram conduzidos 

levantamentos para conhecer de que forma a arborização se faz presente nas 

praças de estudo. Através de um levantamento quantitativo, foram identificadas e 

contadas as espécies e, para uma análise qualitativa, foram discutidos os indivíduos 

arbóreos que causavam interferências na infraestrutura das praças e eventuais 

problemas, conforme descrito no item 4.4. 
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Figura 38–Desenho esquemático da Praça São José 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Figura 39 - Desenho esquemático da Praça Getúlio Vargas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Figura 40 - Desenho esquemático da Praça Bento Munhoz 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Os dados referentes às espécies vegetais encontradas na Praça São José 

apresentam oito espécies, distribuídas em três famílias botânicas, num total de 95 

indivíduos (Tabela 3). 

Tabela 3 - Espécies arbóreas encontradas na Praça São José (Q: quantidade 
de cada espécie, FR%: frequência real de ocorrência, P: procedência) 
Família Nome científico Nome Comum Q FR

(%) 
P

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Poincianella pluviosa 
var.peltophoroides(Benth.) 

L.P. Queiroz

Sibipiruna 31 32,6% Nativa 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Libidiaferreavar.leiostachya(
Benth.) L.P. Queiroz 

Pau-ferro 24 25,2% Nativa 

Bignoniaceae Handroanthuschrysotrichus(
Mart. ex DC.) Mattos 

Ipê-amarelo 21 22,1% Nativa 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

CaesalpiniaechinataLam. Pau-brasil 13 13,7 % Nativa 

Bignoniaceae Handroanthusheptaphyllus(
Vell.) Mattos 

Ipê-roxo 2 2,1% Nativa 

Araucariaceae Araucariaangustifolia
(Bertol.) Kuntze 

Pinheiro-do-
Paraná

2 2,1% Nativa 

Fabaceae-Faboideae PterogynenitensTul. Amendoim-
bravo 

1 1,1% Nativa 

Fabaceae-
Mimosoideae

Anadenanthera peregrina 
var.falcata (Benth.)Speg. 

Angico-do-
cerrado

1 1,1% Nativa 

TOTAL  95 100% 
Fonte: Autor, 2016.

A espécie P. pluviosa var.peltophoroidescompõe quase 33% das espécies 

presentes na praça, sendo que somada à L.ferreavar. leiostachya, representam mais 

de 50% das espécies. A espécie H.chrysotrichustambém mostra-se expressiva, com 

22% da composição local.

Em relação às famílias, a Fabaceaecontém cinco espécies, representando 

62,5% das oito encontradas.Segundo Silva Filho e Bortoleto (2005), a maior 

diversidade de espécies napaisagem urbana se faz necessária para garantir o 

máximo de proteção contra pragas e doenças; dessa forma, segundo o autor, 

recomenda-se não exceder mais que 10% da mesma espécie, 20% de algum 

gênero e 30% de uma família botânica.Essa diversidade seria necessária para evitar 

dizimar a população na eventualidade de ocorrência de algum desequilíbrio ou 

introdução de novo agente fitopatológico.

Moll (1987) também adverte que a frequência por espécie não deveria ser 

superior a 10% do total das árvores. JáGrey e Deneke (1986) e Milano e Dalcin 
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(2000) afirmam que cada espécie não deve ultrapassar 15% do total de indivíduos 

da população arbórea, para um bom planejamento da arborização urbana. Mas 

essas proporções normalmente não ocorrem nas cidades brasileiras como foi 

observado por Harder (2002), que fez inventário qualitativo e quantitativo da 

arborização e infraestrutura das praças da cidade de Vinhedo, em praças públicas, 

totalizando 764 indivíduos arbóreos divididos em 23 famílias botânicas, tendo 

verificado que uma única espécie Syagrusromanzoffiana (Cham.) Glassman 

totalizava 31,94% da população total. 

Um exemplo dessa problematização foi em levantamento das espécies 

arbóreas no meio urbano da cidade de Jaboticabal, SP, (GRAZIANO et al., 1987), o 

qual demonstrou que 43% do número total de plantas da arborização de ruas era 

representada pela espécie NectandrasalignaNess(canelinha). Em 1992, foi relatada 

a ocorrência da praga Cratosomuscurassaviensis(coleobroca)(FREITAS et al., 1992) 

nesta espécie. Em decorrência deste problema, em 2002, este valor passou para 

7,88% (SILVA FILHO, 2002), portanto, a cidade perdeu quase 40% de sua 

arborização.

Silva (2000) relata que é comum na arborização urbana, que poucas 

espécies representem a maior parte da população, mesmo não sendo uma situação 

desejável, quer por razões estéticas ou fitossanitárias. Uma concentração maior de 

indivíduos distribuídos num pequeno número de espécies também foi encontrada 

por Lima et al. (1994), Milano (1994) e Silva et al. (2006) em vias públicas. 

A espécie predominante na Praça São José éP. pluviosa var.peltophoroides,

árvore de grande porte com ciclo de vidaperene.É utilizada no meio urbano com fins 

paisagísticos, porém, segundo National Center for BiotechnologyInformation (NCBI, 

2015) apresenta alto índice de morte súbita, o que deve ser considerado para a 

utilização da espécie na arborização urbana.  

Bortoleto et al. (2007)inventariaram 161 espécies na Estância de Águas de 

São Pedro em São Paulo, com maior frequência a espécie P. pluviosa 

var.peltophoroides com 13,66%.Albertinet al. (2011) também encontraram  a espécie 

como predominante, dentre as74 espécieslevantadas na cidade de Nova Esperança 

no Paraná, 63,44% era de P. pluviosa var.peltophoroides. Lorenzi (2014) afirma que 

atualmente é uma das essências nativas mais cultivadas na arborização de vias nas 

cidades das regiões Sul e Sudeste do país. 
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Gomes e Amorim (2003), em um estudo de conforto térmico em praças 

públicas de Presidente Prudente, afirmam que abrigar espécies arbóreas de médio e 

grande porte como P. pluviosa 

var.peltophoroides(Sibipiruna),Handroanthusimpetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 

(Ipê-roxo) e  Delonix regia (BojerexHook.) Raf. (Flamboyant) reduz eficientemente a 

radiação solar devido ao sombreamento que provocam. Em uma praça, é importante 

que ocorra o conforto térmico, visto ser um local que pode fornecer a permanência 

do usuário, proporcionando um local agradável.

A segunda espécie de maior ocorrência na Praça São José foi L. 

ferreavar.leiostachyacom 25,2%. A altura de um indivíduo adulto dessa espécie varia 

entre 20 a 30 m. A árvore é útil para o paisagismo em geral, apresentando 

características ornamentais e proporcionando conforto térmico devido ao fato de sua 

copa ser grande. Entretanto, segundo Lorenzi (2014), por causa da facilidade com 

que seus ramos são quebrados pelo vento, o plantio dessa espécie deve ser evitado 

em áreas de grande circulação. 

 Monico (2001) afirma que nas décadas de 1930 a 1960, existia um 

direcionamento para a utilização de árvores de grande porte como Tipuanatipu,P. 

pluviosa var.peltophoroides, Delonix regia, Libidiaferrea var. leiostachya, entre 

outras. Monico (2001) relata que o uso daP. pluviosa var.peltophoroidesfoi 

predominante em Maringá-PR, Botucatu-SP, Rio Claro-SP, Ilha Solteira-SP. Porém, 

essas árvores começaram a gerar uma demanda maior na manutenção das linhas 

de transmissão elétrica, e assim, mudaram-se as espécies para arbustos e árvores 

de pequeno porte, que seriam ideais para plantio em calçada. 

 No entanto, Lesser (2001) afirma que o porte da árvore não é indicador do 

potencial de danos em equipamentos urbanos; em seu estudo, as maiores 

causadoras de danos eram espécies de médio e pequeno porte. 

Pelos levantamentos efetuados constatou-se que todas as espécies na 

Praça São José são nativas. Espécies nativas, além de benefícios ao meio urbano, 

como adaptação, atração da avifauna e propagação de espécies, também desperta 

a população para a importância da flora nativa. 

Na Praça Getúlio Vargas foram encontrados 273 espécimes, distribuídas em 

15 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Espécies arbóreas encontradas na Praça Getúlio Vargas (Q: 
quantidade de cada espécie, FR%: frequência real de ocorrência, P: 

procedência)
Família Nome científico Nome comum Q FR (%) P

Lythraceae Lagerstroemia indica 
L.

Extremosa 65 23,9 Exótica 

Melastomataceae Tibouchina granulosa 
(Desr.) Cogn.

Quaresmeira 56 20,6 Nativa 

Arecaceae Achonthophoenixalex
andreH. Wendl. 

&Drude

Palmeira-real-
australiana 

54 19,9 Exótica 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

HolocalyxbalansaeMic
heli

Alecrim 38 13,9 Nativa 

Bignoniaceae Handroanthuschrysotr
ichus(Mart. ex A. DC.) 

Mattos

Ipê-amarelo 25 9,2 Nativa 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Libidiaferreavar.leiost
achya(Benth.) L.P. 

Queiroz

Pau-ferro 23 8,5 Nativa 

Bignoniaceae Handroanthusimpetigi
nosus(Mart. ex DC.) 

Mattos

Ipê-roxo 3 1,1 Nativa 

Rutaceae Citrussp.  2 0,7 Exótica 
Araucariaceae Araucariaangustifolia(

Bertol.) Kuntze 
Pinheiro-do-

Paraná
1 0,3 Nativa 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

HymenaeacourbarilL. Jatobá 1 0,3 Nativa 

Fabaceae-Faboideae Cajanuscajan(L.) Huth Andu 1 0,3 Exótica 

Fabaceae-Faboideae Tipuanatipu(Benth.) 
Kuntze

Tipuana 1 0,3 Exótica 

Malvaceae Dombeyawallichii(Lind
l.) K.Schum.

Dombéia 1 0,3 Exótica 

Myrtaceae
Pliniatrunciflora(O.Ber

g) Kausel 
Jabuticaba 1 0,3 Nativa 

Pinaceae Pinus sp.  1 0,3 Exótica 
Invasora

TOTAL  273 100% 
Fonte: Autor, 2016.

 Por meio da Tabela 4 é possível perceber que quatro espécies encontram-se 

com mais de 10% do total de indivíduos.L. indica, com 65 indivíduos presentes na 

praça, compõe a maior parte da população, perfazendo 23,9%. Caso ocorra uma 

praga que provoque prejuízos ou a morte desta espécie, mais de 20% da praça 

perderá sua arborização. A espécie é exótica, originária da China e Índia. Uma 

arvoreta que não possui raízes agressivas e seu porte chega a 6 metros de altura. 

Muito utilizada na arborização urbana por ser uma planta ornamental, com flores 
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rosadas.Ruschel e Leite (2002) também encontraram na arborização urbana de 

Lajeado no Rio Grande do Sul 22,4% da L. indica.

Segundo Biondi e Althaus (2005), a espécie é adequada para uso 

paisagístico, notadamente para a composição de parques e jardins e para 

arborização de vias. 

A segunda espécie com maior população foiT. granulosa com mais de 

20%.Árvore de 8 a 12 m de altura, tronco com bastantes ramificações. Segundo 

Lorenzi (2014), já é amplamente utilizada na arborização urbana, inclusive em ruas 

estreitas e sob redes elétricas.

A maior parte da composição da Praça Getúlio Vargas se dá por árvores de 

médio e pequeno porte, que foram plantadas após sua revitalização em 2005. Esse 

fato pode complementar o que foi afirmado por Monico (2011), que depois das 

interferências observadas na infraestrutura urbana com espécies de grande porte 

que eram utilizadas na década de 1960, se deu uma maior utilização de espécies de 

médio e pequeno porte no Brasil.

A família que tem maior quantidade de espécie é a Fabaceae com 45%, a 

família mais frequente também na Praça São José. O predomínio da família 

Fabaceae reafirma os resultados encontrados em outros trabalhos dessa natureza, 

que também verificaram a predominância desta família em relação à riqueza de 

árvores urbanas. Isto decorre da existência de inúmeras espéciesdesta família, 

amplamente distribuídas pelo país e pelo mundo, com alto potencial paisagístico e 

muito conhecidas pela população em geral (PIRES, et al.,2010; SOUZA, LORENZI, 

2005;KURIHARA et al., 2005). 

Sete espécies são exóticas, num total de 15 espécies.A utilização de exóticas 

em áreas públicas pode revelar certa ausência de preocupação com a conservação 

da flora nativa. Santos e Teixeira (2001) e Lorenziet al. (2003) afirmam que em 

praticamente todas as cidades brasileiras há uma predominância na utilização de 

espécies exóticas na arborização urbana, em detrimento das possibilidades de se 

explorar a riqueza da flora local.  

Destas exóticas, Pinus sp. é considerada uma espécies exótica invasora, 

presente na lista de espécies exóticas invasoras do Estado do Paraná. Espécies 

exóticas invasoras são organismos que, uma vez introduzidos emum novo ambiente 

a partir de outras regiões, se estabelecem e passam a desenvolver populações 
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autorregenerativas a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e proporcionar 

alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a tornar-sedominantes e 

podendo causar impactos ambientais e socioeconômicos negativos (ZALBA, 2006; 

MMA, 2006; PITELLI, 2007). 

As espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de 

extinção de espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia 

e a saúde humana (ZILLER, 2000). Por mais que uma espécie exótica ainda não 

seja classificada como invasora, deve-se ficar atento ao seu potencial invasor. 

O Brasil possui a flora mais diversa do mundo, detém de 22% das espéciesdo 

planeta (PORTAL BRASIL, 2016). Por isso, é interessante que se invista na flora 

nativa para incentivar a população a preservar a riqueza brasileira, visto que a praça, 

como local público, pode ser fonte de educação ambiental. 

Em relação ao levantamento feito na Praça Bento Munhoz, foram encontrados 

187 indivíduos, distribuídos em 16 espéciese 10 famílias botânicas (Tabela 5). Das 

três praças estudadas, a Bento Munhoz foi a que apresentou maior variedade de 

espécies.A diversidade de espécies promove a manutenção da fauna, contribuindo 

para o controle de pragas (SANCHOTENE, 1989). 

Tabela 5 - Espécies vegetais encontradas na Praça Bento Munhoz com 
respectivas quantidades, frequência relativa e procedência 

(continua) 
Família Nome científico Nome

popular
Q FR (%) P

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Poincianella pluviosa 
var.peltophoroides(Be

nth.) L.P.Queiroz

Sibipiruna 60 32,2 Nativa 

Bignoniaceae Handroanthusheptaph
yllus(Vell.) Mattos

Ipê-rosa 40 21,4 Nativa 

Araucariaceae Araucariaangustifolia(
Bertol.) Kuntze

Pinheiro-do-
Paraná

27 14,5 Nativa 

Bignoniaceae Handroanthuschrysotr
ichus(Mart. ex DC.) 

Mattos

Ipê-amarelo 24 12,9 Nativa 

Oleaceae LigustrumlucidumW.T.
Aiton

Ligustro 10 5,4 Exótica 
invasora

    
Tabela 5 - Espécies vegetais encontradas na Praça Bento Munhoz com 

respectivas quantidades, frequência relativa e procedência 
(conclusão)

Família Nome científico Nome
popular

Q FR (%) P

Arecaceae Euterpe edulisMart. Palmito- 6 3,3 Nativa 
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 juçara 
Fabaceae-Faboideae Tipuanatipu(Benth.) 

Kuntze
Tipuana 6 3,3 Exótica 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Libidibiaferreavar.leio
stachya(Benth.) L.P. 

Queiroz

Pau-ferro 4 2,1 Nativa 

Arecaceae Phoenix
roebeliniiO’Brien

Palmeira-
fênix

3 1,7 Exótica 

Agavaceae YuccaguatemalensisB
aker

Iuca 1 0,5 Exótica 

Arecaceae Archontophoenixalexa
ndrae H. Wendl. 

&Drude

Palmeira-
real-

australiana 

1 0,5 Exótica 

Arecaceae Livistonachinensis(Ja
ck.) R. Br. Ex. Mart.

Palmeira-
de-leque

1 0,5 Exótica 

Asparagaceae Dracaenafragans(L.)
Ker.Gawl. 

Dracena 1 0,5 Exótica 

Fabaceae-
Caesalpinioideae

Delonix regia 
(BojerexHook.) Raf. 

Flamboyant 1 0,5 Exótica 

Lythraceae Punica granatumL. Romã 1 0,5 Exótica 
Lauraceae Persea americana 

Mill.
Abacateiro 1 0,5 Exótica 

TOTAL  187 100%  
Fonte: Autor, 2016.

 Das espécies encontradas, quatro estão acima da porcentagem recomendada 

de espécimes,ou seja, 10% de frequência. A espécie com maior número de 

indivíduos foi P. pluviosavar.peltophoroides, seguida das espécies H.

heptaphyllus,A. angustifoliae H.chrysotrichus.

A P. pluviosavar.peltophoroides também foi a mais encontrada na Praça São 

José. As espécies H. heptaphylluse H.chrysotrichus são comumente utilizadas na 

arborização urbana pela beleza.

A espécie H.chrysotrichustem altura de 4 a 10 m, sendo extremamente 

ornamental. É particularmente útil para arborização de ruas estreitas e sob redes 

elétricas em virtude de seu pequeno porte (LORENZI, 2014). Já a espécie H. 

heptaphylluspossui um porte maior, chegando a 20 m de altura. É adequada para 

arborização de locais desprovidos de fiação aérea. 

Em um trabalho desenvolvido por Ruschel e Leite (2002), os 

autoresdiagnosticaram queH. chrysotrichus foi a espécie que apresentou as piores 

condições fitossanitárias e a maior infestaçãode hemiparasitas, revelando problemas 

de adaptação ao ambiente urbano. Além disso, a espécie possui ramificação 

dicotômica, produzindo galhos com direcionamento vertical, necessita da poda de 
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rebaixamento e arredondamento(SÃO PAULO, 2006). Desta forma a espécie requer 

com mais frequência os serviços de poda, a fim de que não interfiram na rede 

secundária de distribuição. 

 A espécie A. angustifoliaestá presente em todas as praças estudadas. Isso se 

deve ao fato de que há uma legislação municipal, Lei nº 1.302(CAMPO MOURÃO, 

2000) que torna obrigatório o plantio da espécie em todos os parques e praças 

públicas do Município de Campo Mourão. 

 A maior parte das espécies encontradas é exótica, nove entre as 16 espécies, 

prática comum nos municípios brasileiros. Ziller (2001) afirma que se deve dar 

prioridade às plantas nativas, pois as espécies exóticas podem causar diversos 

danos ao ambiente, como a perda da biodiversidade, modificações nos ciclos e 

características naturais dos ecossistemas atingidos, alteração fisionômica da 

paisagem natural e, algumas vezes, consequências econômicas. 

A crescente substituição da flora nativa por plantas exóticas altera o ambiente 

natural que resta nos centros urbanos. Agravamento maior ocorre quando algumas 

espécies exóticas introduzidas na arborização são invasoras biológicas (SILVA et 

al., 2008).L.lucidumestá na lista de espécies exóticas invasoras do Estado do 

Paraná.

5.2.1 Avaliação qualitativa da vegetação 

O principal problema encontrado em relação à infraestrutura urbana foi 

quebra de calçamento pelas raízes. Os danos causados pelas raízes das árvores 

nos equipamentos urbanos, como calçadas, guias e encanamentos subterrâneos 

são, em média, 25% do custo de manutenção anual com árvores urbanas (VOLPE-

FILIK, 2009). 

Sobre as espécies que causaram quebra do piso pelas raízes: na Praça São 

José10 indivíduos de P. pluviosa(Figura 41), quatro de L.

ferreavar.leiostachya(Figura 42); na Praça Getúlio Vargas, seis espécimes de L.

ferrea var. leiostachya e na Praça Bento Munhoz, 20 de P. pluviosa(Figura 43), seis 

H. heptaphylluse quatro T. tipu. 

Foi possível observar que a interferência no calçamento teve maior incidência 

nas espécies P. pluviosa e L. ferreavar.leiostachya. Sydnoret al. (2000) afirmam que 
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os afloramentos estão muito mais relacionados com o tamanho da árvore do que 

com a espécie. Nos casos observados, todos os espécimes já eram adultos, com 

alturas variando em 10 a 20 m. 

Figura 41 - Poincianella pluviosa var. peltophoroidescausando interferência no 
calçamento na Praça São José 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 42 - Quebra do calçamento na Praça São José pela espécie Libidia
ferrea var. leiostachya

Fonte: Autor, 2016. 

O potencial conflito entre os equipamentos urbanos, em especial calçada e 

guia, são evidentes quando existem um ou mais dos seguintes fatores: espécie de 

grande porte, árvore de crescimento rápido, volume de solo restrito, solo raso, 

compactação da calçada, irrigação superficial, distância entre a árvores e a calçada 

menor que 2 a 3 m, árvores com idade acima de 15 a 30 anos (RANDRUP; 

McPHERSON; COSTELLO, 2003). No caso dos indivíduos nas praças, eram 

espécies de grande porte com idade acima de 15 anos.  

Figura 43 - Interferência de Poincianella pluviosa var. peltophoroides no 
calçamento da Praça Bento Munhoz 
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Fonte: Autor, 2016. 

Volpe-Filik (2009) colocam que nem todas as calçadas são danificadas por 

raízes, muitas vezes os materiais da base do pavimento diminuem a vida útil da 

mesma. Se no pavimento já houver rachaduras, a calçada pode ser facilmente 

levantada com a expansão das raízes radialmente. Nas praças São José e Getúlio 

Vargas, o piso é feito de blocos intertravados, que se movem facilmente quando 

submetidos a alguma força. Na Praça Bento Munhoz, os blocos de cimentos são 

antigos e, por causa da espessura e do tempo, foram aparecendo rachaduras. 

Não foi possível encontrar interferências na faixa livre das calçadas na Praça 

São José e Getúlio Vargas, visto que a largura das calçadas é maior e mesmo com 

a presença de árvores de grande porte, estas não atrapalham a mobilidade dos 

transeuntes.Na Praça Bento Munhoz, em alguns pontos, há indivíduos arbóreos e 

raízes superficiais ocupando grande parte da faixa livre. Isso se deve pelo plantio da 

espécie ter sido feito em local inadequado, não respeitando a medida de 1,2 m de 

área para circulação de pedestres. 

Só foi possível constatar interferência na fiação elétrica na Praça São José, 

com as espéciesL. ferreavar.leiostachya(Figura 44). Como nas praças há menor 

presença de redes aéreas de fiação elétrica, essas interferências não ocorreram nos 

outros locais. 
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Figura 44- Ramos de Libidia ferrea var. leiostachya interferindo na fiação 
elétrica

Fonte: Autor, 2016. 

Na Praça Getúlio Vargas, devidoa revitalização em 2005, alguns indivíduos 

arbóreos ainda não atingiram sua altura máxima, casos de árvores que não 

ultrapassam 4 m, mesmo sendo árvores de médio e grande porte. Desta forma, 

parte do dossel fica abaixo de 2,10 m, altura mínima de eventuais obstáculos 

aéreos, segundo ABNT NBR 9050 (2015). Isso se dá principalmente pela falta de 

manejo por parte do poder público, visto que deveriam ser realizadas podas 

regularmente para conduzir o crescimento em altura das espécies. Porém, grande 

parte da arborização está situada dentro dos canteiros, não trazendo prejuízo à 

circulação. A espécie T. granulosa está em uma área de trânsito de pedestre, com 

alguns galhos abaixo da altura mínima, evidenciando a falta de poda que deveria ser 

ministrada.

Outro fator analisado foi apresença de espinhos ou acúleos, o que deve ser 

evitado, pois espinhos ou acúleos podem ferir os pedestres. A praça é uma área 

pública que recebe visitações de crianças, adultos, não devendo oferecer riscos à 

população. Foram encontradas cinco espécies com espinhos e/ou folhas 

espinhentas. A. angustifolia possui folhas aciculadas, ou seja, folhas alongadas em 

forma de agulha. C. echinataé uma planta espinhenta que possui tronco, ramos e 

frutos com espinhos. Y. guatemalensis contém a ponta da folha espinescente.Suas 
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folhas surgem em roseta espiral e são acuminadas, rígidas e com bordos 

serrilhados. P. roebelinipossui espinhos na base das folhas que são pinas 

modificadas em espinhos. L. chinensis possui espinhos em seus pecíolos. 

Em relação às espécies caducifólias totais, foram encontradas sete espécies: 

H. chrysotrichus, H. heptaphyllus, H. impetiginosus,P. nitens, A. peregrina 

var.falcata, T. tipue L. indica.Estas espécies perdem todas suas folhas na estação 

seca do ano. Para evitar o problema de entupimento de galerias pluviais pelas 

folhas, é necessário que ocorra a varrição regularmente, principalmente nas 

estações secas. Se o município prover de um bom serviço de limpeza, não há 

problemas na utilização de espécies caducifólias; estas podem até trazer benefícios 

em relação ao conforto térmico, pois na estação fria há maior incidência solar nas 

praças.

Em relação às espécies que possuem frutos grandes e carnosos, foi 

encontrada apenas a espécie P. americana, que produz o abacate.Dias (1996) e 

Santos e Teixeira (2001) não recomendam o plantio de árvores frutíferas comerciais 

em locais públicos e dão preferência para árvores de crescimento rápido, pela 

dificuldade que uma árvore adulta proporciona aos atos de vandalismo. Em contra 

partida, Coletto, Muller,Wolski(2008) e Dias e Costa (2008) afirmam que o uso de 

plantas frutíferas nativas na arborização é recomendado sob o ponto de vista 

ambiental para propiciar a atração da fauna silvestre para a cidade. Porém, a queda 

destes frutos pode trazer possível dano a veículos ou transeuntes, além de tornar o 

piso escorregadio em virtude do apodrecimento. 

É importante conhecer a vegetação da região, da cidade, procurando 

selecionar espécies que são recomendadas para a arborização urbana de acordo 

com seu porte e adequação em cada local, seja em vias sob rede elétrica ou não, 

seja em praças e parques, e que apresentem crescimento evigor satisfatórios 

(TOLEDO FILHO, PARENTE, 1988; TAKAHASHI, 1992; ANGELIS NETO et al., 

2006).

5.3 ACESSIBILIDADE 

Tornar o espaço público acessível é eliminar obstáculos físicos que existem, 

impedem e/ou dificultam a livre circulação das pessoas ao longo das calçadas, dos 
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equipamentos e mobiliários urbanos(SASSAKI, 2003).Muitas pessoas com 

deficiência não podem ter acesso aos logradouros públicos porque existem 

barreirasarquitetônicas a serem vencidas. 

Um ambiente com acessibilidade atende, diferentemente, uma variedade de 

necessidades dos usuários, tornando possível uma maior autonomia e 

independência. Entendendo autonomia como a capacidade do indivíduo de desfrutar 

dos espaços e elementos espontaneamente, segundo sua vontade. E independência 

como a capacidade de usufruir os ambientes, sem precisar de ajuda (PRADO, 

2003).

Desta forma, foi analisado se as praças em estudo oferecem acessibilidade, 

para que pessoas com alguma deficiência ou com mobilidade reduzida possam 

usufruir destes espaços. Os itens avaliados estão baseados na NBR 9050 (ABNT, 

2015) e se dividem em calçada, mobiliário urbano e sinalização. 

A seguir, uma descrição do que foi encontrado em cada item nas praças, 

juntamente com uma avaliação qualitativa. 

-Calçadas

A qualidade das calçadas é um conceito complexo que envolve fatores 

relacionados às condições de fluidez, conforto e segurança, oferecidas durante o ato 

da caminhada (CAVALARO, et al., 2012). Além de oferecer qualidade, esta deve ser 

acessível a todas as pessoas. 

Diante disso, os quesitos avaliados nas calçadas para fornecer as 

informações necessárias em relação à qualidade e à acessibilidade das calçadas 

foram faixa livre, pavimento e inclinação. Como todos os critérios seguiram as 

normas da NBR 9050 (ABNT, 2015), avaliaram-se também as rampas de acesso. 

Na Praça São José, os caminhos são largos, feito de piso intertravado. 

Mesmo com a presença do mobiliário e da arborização, a faixa livre possui mais de 

1,20 m que é o mínimo recomendado pela norma. Os ramos das árvores também 

não interferem, prevalecendo acima da altura mínima de 2,10 m. Para o quesito 

faixa livre, a nota atribuída é 4,0, conceito ótimo, visto que a praça atende todas as 

recomendações.
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As rampas de acesso estão localizadas nas esquinas e todas possuem a 

largura de 1,20 m, menor que o valor recomendado pela norma de 1,50 m (Figura 

45). A inclinação respeita o valor proposto pela norma de 8,33%. A nota dada as 

rampas é 2,5, conceito bom, pois a praça não respeita todas as medidas 

necessárias.

As rampas de acesso dão mobilidade a pessoas de cadeira de roda (PCR), e 

quando não estão adequadas, obriga os cadeirantes a transitar pela via, trazendo 

perigo à vida dessas pessoas.

Figura 45 - Rampa de acesso na esquina da Praça São José

Fonte: Autor, 2016. 

O pavimento tem superfície regular, firme e não é escorregadio. Em alguns 

pontos sofreu quebra e ondulações em virtude das raízes das árvores, porém estas 

não interferem na faixa livre. A nota atribuída foi 3,5, conceito ótimo. 

O pavimento irá interferir assiduamente no caminhar nas pessoas. Idosos ou 

PMR sentem mais dificuldade no andar quando o piso é irregular ou quando contém 

obstáculos. 

Em relação à inclinação transversal da faixa livre, pelo fato do relevo ser 

plano, não há inclinações. 

Na Praça Getúlio Vargas, a faixa livre ultrapassa de 1,20 m de largura. Parte 

da vegetação acaba interferindo na altura livre de 2,10 m. Alguns ramos ficam 

abaixo dessa altura, o que poderia ser solucionado com uma poda de manutenção. 

Em virtude disso, a nota atribuída é 3,0, conceito bom. 
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A interferência na altura livre oferece riscos à população, no sentido de que 

quando um ramo está abaixo da altura permitida, o transeunte pode colidir com ele 

correndo o risco de se ferir. As pessoas com deficiência visual também são 

prejudicadas visto que elas caminham confiantes de que não haverá interferências 

na altura, desta forma pode vir a ocorrer algum acidente.

As rampas de acesso estão localizadas nas esquinas da praça com largura 

de 1,20 m, menor que o valor recomendado pela norma de 1,50 m. A inclinação é de 

8,33%, atendendo a norma. Pelos fatos apresentados, a nota dada as rampas foi 

2,5, conceito bom. Apenas a presença da rampa não é suficiente, esta deve se 

enquadrar conforme as diretrizes da NBR 9050 (ABNT, 2015) para que seja 

efetivamente acessível. 

O pavimento é confeccionado de pisos intertravados, com superfície regular, 

firme e antiderrapante. Em alguns locais ocorreram ondulações pelas raízes das 

árvores, porém não houve prejuízo à faixa livre. A nota atribuída foi de 3,0, conceito 

bom. As interferências provocadas pelas raízes das árvores no calçamento não 

podem intervir na faixa livre, é necessário que ocorra a manutenção desse 

pavimento e que se respeite a área livre de impermeabilização destinada às raízes e 

troncos das árvores.

 Na Praça Bento Munhoz, a faixa livre em alguns locais não é respeitada pela 

presença da vegetação, além destatrazer irregularidades no terreno (Figura 46). Não 

há obstáculos na altura livre. A nota atribuída à faixa livre é de 2,0, conceito regular. 

As interferências na faixa livre limita a área de circulação da praça, pois 

mesmo pessoas que não possuem alguma deficiência, tem dificuldades em transitar 

na área. A faixa livre é importante para o caminhar dos citadinos e quando esta é 

afetada, a praça perde sua qualidade e restringe o número de usuários. 

Em duas esquinas não há rampas de acesso, e nas outras duas a largura da 

rampa é de 1 m, abaixo do valor estabelecido pela norma. A inclinação segue o 

padrão de 8,33%. No estacionamento interno da praça, ao lado do Fórum, há vagas 

para deficientes físicos e próximo a estas vagas, há duas rampas de acesso. As 

rampas têm largura de 1,1 m e inclinação de 8,33% (Figura 47). Porém, o trajeto que 

deve ser usado por cadeirante mostra-se inacessível, pela quebra e irregularidades 

no calçamento. A nota atribuída foi de 1,0, conceito ruim. 
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Figura 46 - Faixa livre com interferência da vegetação na Praça Bento Munhoz

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 47- Rampa de acesso do estacionamento interno da Praça Bento 
Munhoz

Fonte: Autor, 2016. 

Não possuir rampas de acesso é ainda mais grave, ou seja, não há acesso 

para PCR. Das 6.241 pessoas que possui alguma deficiência física e/ou motora em 

Campo Mourão (IBGE, 2010), parte não consegue acesso à praça. O poder público 
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deve intervir nessa situação, pois a praça enquanto espaço público, deve ser 

acessível a todas as pessoas. 

O pavimento na Praça Bento Munhoz está amplamente danificado. Sabe-se 

que o piso é o mesmo desde a criação da praça. Há quebra e ondulações na maior 

parte do calçamento (Figura 48). A superfície é irregular, instável, visto que alguns 

blocos estão soltos, impossível de ser utilizado por cadeirantes ou por PMR. 

Figura 48 - Pavimentos danificados da Praça Bento Munhoz

Fonte: Autor, 2016. 

A nota atribuída ao pavimento é 0, conceito péssimo, pois não atende 

nenhuma característica prevista na norma. Além das quebras nos pisos, no interior 

da praça, as gramíneas estão invadindo o calçamento, dificultando ainda mais o 

caminhar pela área. Cerca de 16% da população mourãoense que possui alguma 

deficiência, seja ela física e/ou motora, mental e/ou intelectual, não conseguem 

usufruir da praça. Os idosos também são prejudicados pela qualidade do 

calçamento.

A inclinação da faixa livre é superior à 3%. A nota dada é 2,0,conceito regular. 

A faixa de circulação para pedestres frequentemente apresenta obstáculos 

para a movimentação de cadeirantes ou de pessoas com alguma deficiência. Os 
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problemas encontrados são, em geral, devidos a um projeto ou 

construçãoinadequados, manutenção deficiente ou mesmo características naturais 

do terreno. Superfícies desniveladas, vegetação e guias sem rebaixamento, muitas 

vezes forçam as pessoas a usar o leito da rua, o que aumenta sua vulnerabilidade 

(FERREIRA; SANCHEZ, 2005).A ausência de calçadas adequadamente 

pavimentadas e mantidas, limita a mobilidade de pessoas com as mais variadas 

deficiências. 

-Mobiliário urbano 

A Praça São José, no quesito mobiliário urbano, tem lixeiras que se 

encontram fora da faixa de circulação, sendo possível a aproximação de PCR. Nota 

atribuída de 4,0, conceito ótimo para acessibilidade. 

As lixeiras devem ter uma altura suficiente para os animais de rua, como 

cachorros e gatos, não terem acesso ao lixo, como também cadeirantes devem 

alcançá-las sem prejuízos. 

 Os assentos fixos são confeccionados de madeira implantados sobre uma 

superfície nivelada. Possuíam as dimensões: 0,4 m de altura do encosto, 0,4 m 

medida entre a parte frontal do assento e o encosto e 0,4 m de altura do piso até o 

assento (Figura 49). Todas as dimensões se estão dentro da norma. A nota atribuída 

é de 4,0, conceito ótimo. 

Os assentos devem ser confortáveis e ergonomicamente corretos. Pessoas 

com alguma deficiência ou idosos devem conseguir utilizar o mobiliário e se 

necessário permanecer nele por um tempo.

A vegetação não interfere nas rotas de acesso nos locais dentro da praça, 

mas há indivíduos arbóreos que trouxeram o quebramento do piso em alguns locais, 

portanto, nota 3,0, conceito ótimo. A vegetação deve estar em harmonia com todos 

os elementos, sem trazer prejuízos à acessibilidade da praça. 

Figura 49- Dimensões dos bancos na Praça São José
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Fonte: Autor, 2016.

Na Praça Getúlio Vargas as lixeiras estão localizadas fora das áreas de 

circulação e a altura permite o alcance de P.C.R. A nota atribuída é de 4,0, conceito 

ótimo. Como os assentos são os mesmos da Praça São José, com as dimensões 

dentro da norma, a nota atribuída é 4,0, conceito ótimo. 

É importante que os mobiliários respeitem o que a norma estabelece, pois, os 

usuários das praças quando fizerem o uso destes, devem ser de forma satisfatória. 

A vegetação não interfere na faixa livre, porém alguns indivíduos arbóreos 

provocaram ondulações no calçamento através das raízes. A nota atribuída é de 3,0, 

conceito ótimo. Recomenda-se a manutenção do calçamento e que se respeite a 

área livre para o plantio das árvores. 

Na Praça Bento Munhoz, o único telefone público presente não atende às 

normas de acessibilidade. A localização dele não interfere na faixa livre de 

circulação dos pedestres (Figura 50). A nota atribuída é de 1,5, conceito regular. O 

telefone público, para ser acessível, deve atender à norma ABNT NBR 15250 

(2005). Uma pessoa cadeirante não consegue utilizar o telefone público disposto 

nessa praça, então acaba restringindo o uso de tal. 

As lixeiras estão localizadas na lateral dos caminhos, não atrapalhando a 

faixa livre. Também possuem altura suficiente que permite o alcance manual da 

maior número de pessoas. A nota dada foi de 4,0, conceito ótimo. 

Por mais que os mobiliários sejam importantes nas praças, estes não podem 

interferir na faixa livre. A área de circulação da praça deve ter um espaço adequado 

para os citadinos transitarem sem problemas. 
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Figura 50- Telefone público na Praça Bento Munhoz 

Fonte: Autor, 2016. 

 Há dois tipos de bancos na praça, um com as mesmas características das 

praças anteriores e outro feito de concreto, sem o encosto. O assento possui 40 cm 

de largura e 40 cm de altura. A nota atribuída aos assentos é de 2,0, conceito 

regular 

A falta de encosto torna o banco desconfortável e inutilizável para pessoas 

com alguma deficiência. Os bancos nas praças devem ser projetados de forma a 

atender a demanda e a necessidade dos usuários, e, se não se apresentam de 

forma acessível, seu uso é prejudicado. 

 A vegetação na Praça Bento Munhoz interfere em alguns pontos na faixa livre 

e a quebra do calçamento pelas raízes também traz prejuízos às áreas de 

circulação. A nota atribuída foi de 2,0, conceito regular. 

 Ao se utilizar espécies arbóreas em uma praça, por mais que haja um espaço 

amplo, é necessário se atentar às espécies e à área destinada ao plantio. Se a 

escolha se der por espécies de grande porte, é indicado dar preferência a locais com 

gramado, em meio aos canteiros, para que estas não interfiram nas áreas de 

circulação nem tragam prejuízos aos calçamentos. 

Por meio dos dados obtidos da avaliação qualitativa das praças, elaborou-se 

o Quadro 7 com o resumo das notas.
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as diversas leis existentes no país que permanecem sem aplicação na prática. De 

fato, a situação de inacessibilidade das cidades se deve não apenas à inadequada 

configuração dos espaços físicos (DUARTE; COHEN, 2005), mas principalmente à 

falta de conscientização de profissionais, de planejadores e gestores urbanos sobre 

as reais necessidades e peculiaridades de acesso de muitas pessoas com 

deficiência (PCD), com dificuldades físicas, motoras e /ou sensoriais. 

5.4 ENQUETE DE OPINIÃO 

Objetivando estudar se as praças centrais da cidade de Campo Mourão 

satisfazem as necessidades dos usuários, buscou-se na população citadina a 

resposta, utilizando-se para isto a aplicação de um questionário. Desta maneira foi 

levado até o público alvo um questionário com nove questões, no período de 

dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

Nas entrevistas aplicadas procurou-se não só identificar a importância das 

praças para a população, mas também verificar se a população realmente faz uso 

destes espaços públicos e o que a leva a essas praças. 

Os resultados obtidos da amostra (n= 192)foram comparados com o perfil da 

população de Campo Mourão, segundo censo demográfico IBGE de 2010. 

- Segundo a idade 

Houve entrevistados de 10 até 91 anos de idade, sendo que os mais 

frequentes se encontravam na faixa de 20 a 29 anos. Quanto às faixas etárias em 

que se encontram distribuídas a população real de Campo Mourão e as 

contempladas na amostra, as variações foram significativas, ocorrendo nas faixas de 

idade de 10 a 19 com diferença de 5,8% a mais na população real, 20 a 29 anos 

com diferença de 12% a mais nas pessoas entrevistadas, de 30 a 39 anos, com 

diferença de 8,2% a mais na amostra, e 60 ou mais com diferença de 5,6% a mais 

na população real (Tabela 6). As entrevistas ocorreram aleatoriamente, com quem 

estava transitando pelo local, por isso não houve preocupação em relação à 

proximidade das amostras com a população real. 
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Tabela 6 - Distribuição por faixas etárias da amostra e da população real de 
Campo Mourão 

Faixas etárias Amostra (%) População real (%) 
0-10 0 13,44 

10-19 11,98 17,72 
20-29 29,16 17,15 
30-39 23,43 15,21 
40-49 15,11 14,58 
50-59 14,59 10,67 

60 ou mais 5,73 11,23 
Fonte: Autor, 2016.

 Por meio da Tabela 8, foi possível observar que mais da metade da 

população entrevistada possui entre 20 a 39 anos. Nesta faixa de idade geralmente 

se tem pessoas mais ativas, eo que se obteve foi que destes 52,6%, 52% 

frequentam alguma das praças centrais, os outros 48% não frequentam. 

 Desta faixa etária, o principal motivo de não frequentar alguma praça central 

foi a falta de tempo, visto que a maioria era trabalhador e alegava não haver tempo 

para desfrutar destes locais. O segundo motivo foi a falta de atrativo nas praças, 

sendo que estas poderiam oferecer locais para a prática de esportes ou até bandas 

musicais.

- Segundo o sexo 

Os entrevistados do sexo feminino totalizaram 50,52%, enquanto os do sexo 

masculino, 49,48% (Tabela 7). A diferença entre a população real mouraõense 

conforme levantamento do IBGE de 2010, foi de 1,3%. 

Tabela 7 - Distribuição por sexo da amostra e da população real de Campo 
Mourão

Sexo Amostra (%) População real (%) 
Feminino 50,52 51,82 
Masculino 49,48 48,18 

Fonte: Autor, 2016.

 Da população entrevistada do sexo feminino, 53,4% frequentam alguma praça 

central, enquanto 46,6% não frequentam. Do sexo masculino, 61,4% frequentam e 

38,6% não frequentam. 
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 Algumas mulheres entrevistadas afirmaram que a presença de homens 

sentados nos bancos torna desconfortável transitar pela área, visto que alguns 

faltam com o respeito. Pode-se perceber que há mais homens que mulheres 

frequentando as praças. 

- Segundo a escolaridade 

 A maior discrepância observada em relação ao nível de instrução da 

população real de Campo Mourão e da amostra foi sem instrução e com 

fundamental incompleto. Na população real de Campo Mourão há 40,73% e na 

amostra apenas 2,6% dos entrevistados tinham esse mesmo nível de instrução 

(Tabela 8). Foi possível observar também que dos entrevistados, quase 70% 

possuíam ao menos o ensino médio completo. 

Tabela 8 - Nível de instrução da amostra e da população real de Campo Mourão 
Nível de instrução Amostra (%) População real (%)

Sem instrução e fundamental incompleto 2,6 40,73 
Ensino fundamental completo e médio 

incompleto 
15,62 15,65 

Ensino médio completo e superior 
incompleto 

48,96 20,73 

Ensino superior completo 32,82 9,10 
Fonte: Autor, 2016.

Dos visitantes da praça, 53% tem o ensino médio completo, 32% nível 

superior, 12% nível fundamental. Dos que possuem apenas o ensino fundamental, 

43% visitam ao menos uma das praças, dos que possuem ensino médio completo, 

62% visitam e com ensino superior completo 54%. 

- Segundo o bairro em que mora 

Havia entrevistados de 31 bairros de Campo Mourão no total, sendo que os 

mais representativos foram: centro com 31,77%, Lar Paraná com 5,72%, 

Copacabana, Jardim Aeroporto, Jardim Paulista, Vila Urupês e Albuquerque com 

3,65% cada, Jardim Flórida com 3,12%, Jardim Nossa Senhora Aparecida e 

Conjunto Avelino Piacentini com 2,6%, Araucária e Tropical com 2,1%. 
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Alguns entrevistados dos bairros Lar Paraná, Jardim Aeroporto, Jardim Nossa 

Senhora Aparecida, Conjunto Avelino Piacentini alegaram não visitar as praças 

devido à distância de suas residências.

Dos moradores do bairro centro,73% visitam alguma praça central e 27% não 

visitam. Os principais motivosque os impedem de ir é a falta de tempo e pelas 

praças não oferecerem atrativos. De todas as pessoas entrevistadas que visitam a 

praça, 23,2% habitam no bairro centro. 

- Segundo a renda familiar 

Percebeu-se certo desconforto dos entrevistados em expor tal informação, 

sendo que em alguns casos o entrevistado se recusou a responder. As maiores 

diferenças dos entrevistos em relação à população real de Campo Mourão foram 

nas faixas de renda, baseados no salário mínimo paranaense, de 2,1 até 3 salários 

mínimos (s.m.), de 3,1 até 5 s.m. e de 5,1 até 10 s.m. (Tabela 9). 

Tabela 9 - Distribuição por faixa de renda da amostra e da população real de 
Campo Mourão 

Faixas de renda Amostra* População real** 
Até 1s.m. 16,27 20,02 

De 1,1 até 2s.m. 22,67 22,60 
De 2,1 até 3s.m. 20,93 8,06 
De 3,1 até 5s.m. 17,44 6,17 

De 5,1 até 10 s.m. 16,86 3,79 
Mais de 10 s.m. 5,23 2,02 

*renda familiar 
**rendimento por pessoa 

Fonte: Autor, 2016.

 Dos entrevistados que visitam alguma praça central, 44% possuía renda de 

até 2s.m., 36,6% até 5 s.m., 12,8% até 10 s.m. e 7% mais que 10 s.m.

Dos que possuíam renda de até 2s.m., 70% visitavam alguma praça, dos que 

possuíam renda de até 5 s.m., 52% visitavam, com renda de até 10 s.m., 56% 

visitavam e com mais de 10 s.m. 78%.
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segurança, visto que as praças são pouco visitadas durante a noite, os usuários não 

se sentem seguro para frequentar o local. Outro motivo foi a presença de prostitutas 

e mendigos na área, contribuindo para a falta de segurança. Alguns apontaram que 

não vão por não ter costume de visitar esses espaços públicos, dando preferência a 

shoppings, locais esportivos. Outros colocaram que a movimentação de carros 

acaba trazendo poluição sonora. 

A Praça São José, a mais visitada das três praças, recebeu bastantes elogios 

em relação à arborização e ao espaço livre que possui. Apenas foi sugerido que 

houvesse mais atrativos como parquinho para crianças, academia de terceira idade 

(ATI) e quadra esportiva. 

A Praça Getúlio Vargas é pouco visitada devido ao desconforto térmico, os 

bancos não estão localizados na sombra, acaba recebendo pouca visitação durante 

o dia. À noite, alguns entrevistados apontaram a praça como local inseguro. 

A Praça Bento Munhoz não recebe muitas visitações devido a sua estrutura, 

como as calçadas e mobiliários em que falta manutenção, o local não traz conforto 

para os usuários. Durante a noite, os entrevistados relataram a presença de 

prostitutas e drogados, tornando o local inseguro. 

- Motivos que levam às praças 

 Dos motivos que levam os usuários às praças centrais, os principais foram 

caminhar (32%) e descansar (32%), sendo as três praças utilizadas para essas 

atividades. Outro motivo recorrente foi levar as crianças para brincar (21%), isso 

acontece principalmente na Praça São José, visto que em alguns finais de semana a 

Fundação de Esporte de Campo Mourão (FECAM) disponibiliza uma área da praça 

para instalar pula-pulas e escorregadores infláveis. A prática de esportes foi 

selecionada por 11,5% dos entrevistados, sendo o principal local a Praça Bento 

Munhoz, em função da quadra de areia. Escolher a praça para ler é comum a 8% 

dos entrevistados e apenas 0,8% toma sol no local (Figura 52). 

Outro motivo colocado foi o trabalho, principalmente na Praça Bento Munhoz 

onde há vendedores de carros autônomos (picaretas). No estacionamento da praça, 

alguns expõem os carros à venda.
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A praça apresenta um traçado que valoriza todo projeto arquitetônico, fazendo 

com que os usuários se encantem com sua beleza. 

Na Praça Bento Munhoz, os aspectos citados pelos visitantes foram: quadra 

de areia, contato com a natureza, local tranquilo, bom para encontrar amigos. A 

quadra de areia é bastante utilizada e caso queira reservar um horário para utilizá-la, 

o usuário deve entrar em contato com a FECAM. É interessante evidenciar que a 

praça foi citada como bom local para encontra-se com amigos. Desta forma, 

percebe-se que este espaço, mesmo com tantas irregularidades em relação à sua 

infraestrutura, ainda participa ativamente exercendo o papel de uma praça. 

O que foi exposto pelos usuários da Praça São José em relação ao que não 

gosta na praça, foi afalta de segurança, presença de cachorros soltos, falta de 

opções de lazer, presença de mendigos, muita movimentação do tráfego ao redor, 

cobrança pelo estacionamento, homens à toa que acabam desrespeitando as 

mulheres que transitam pela área e algumas vezes encontra-se suja. Destas citadas, 

a falta de segurança e falta de atrativos foram as mais recorrentes. Mesmo com a 

presença ocasional da polícia militar, o local ainda mostra-se inseguro nos períodos 

noturnos.

Na Praça Getúlio Vargas, os aspectos que desagradam os visitantes são: 

falta de bebedouros, falta de recreação, chafariz desligado, prostituição e drogas em 

alguns locais, falta de segurança, descaso da população para com a infraestrutura, 

locais com pouca sombra. 

Alguns usuários expuseram sobre a falta de bebedouros na área, visto que a 

praça se encontra na área central e seria de grande utilidade para os transeuntes. É 

importante lembrar que antes da revitalização em 2005, a Praça Getúlio Vargas 

contava com banheiros públicos, porém devido à falta de cuidado e limpeza, o local 

virou ponto de droga e prostituição. Ao se optar por colocar esses equipamentos em 

locais públicos, os gestores devem ficar atentos às depredações e a higiene. 

Na Praça Bento Munhoz, o que desagradaa população que utiliza a praça é a 

falta de manutenção, o abandono, o calçamento irregular, a iluminação insuficiente, 

a presença de mendigos, as estruturas antigas, a falta de segurança, a sujeira do 

local e o gramado abandonado.
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- Opinião geral sobre as praças 

Foi questionado a todos entrevistados a opinião sobre as praças centrais da 

cidade, mesmo àqueles que não frequentavam. Dos entrevistados, 64% deram 

opiniões que expunham algo a ser melhorado nas praças, algumas visões negativas, 

outras apenas colocavam o que deveria ser acrescentado. O restante, 36%, 

consideram as praças boas e não apresentaram nenhuma opinião de desagrado 

com elas. 

As praças centrais acabam sendo bastante utilizadas apenas como 

passagem, pois no trajeto dos citadinos no centro comercial, elas são a ligação entre 

os vários comércios.

Os principais aspectos levantados pelos entrevistados em relação ao que falta 

nas praças foram: atrativos, segurança, manutenção, atividades esportivas, limpeza, 

espaço para andar de bicicleta, bebedouros e banheiros. 

Quando foi citada a falta de atrativos, os entrevistados comentaram que, por 

vezes, não vão às praças, pois não há o que fazer lá. Se houvesse atividades para 

crianças, adultos e idosos, o local teria maior utilidade, segundo eles. A Praça São 

José nos finais de semana é utilizada pela FECAM para locação de brinquedos 

infláveis para as crianças, isso já traz grande movimentação ao local. A Praça Bento 

Munhoz também detém de uma quadra de areia, o que traz mais usuários. Quando 

se melhora a estrutura dessas praças, com presença de playgrounds, quadras 

esportivas, academias de primeira e terceira idade, estas tornam-se, além de um 

local de encontro, um espaço de lazer. Desta forma elas se fazem presente dentro 

do meio urbano.

Agregar um local para prática de atividades esportivas foi bastante citado, 

visto que a maioria dos entrevistados tem entre 20 e 39 anos. Nesta faixa etária, 

quando as pessoas não tem acesso às academias ou locais particulares para prática 

de atividade física, os espaços públicos são amplamente utilizados para tal. 

Também se tornam uma ótima opção para quem quer se encontrar com amigos e ter 

um tempo de descontração. Um exemplo é a quadra de areia da Praça Bento 

Munhoz que é utilizada todas as sextas-feiras à noite para o “vôlei missionário”. Os 

membros de determinada igreja se encontram para jogar e aproveitam para convidar 
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pessoas não cristãs para falar da palavra de Deus. Utilizam a área para lazer, troca 

de experiências e tempo de comunhão. 

Outro ponto levantado foi que o poder público poderia melhorar a 

infraestrutura desses locais, principalmente na Praça Bento Munhoz, que se 

encontra em estado de abandono. Melhorar a infraestrutura está diretamente ligado 

com todos os outros itens faltantes, desde atrativos até calçamento.

O plantio de árvores foi uma sugestão na Praça Getúlio Vargas, porém por 

meio do levantamento quantitativo da vegetação, obtiveram-se 273 indivíduos 

arbóreos já presentes nessa praça. A sugestão deve estar relacionada com a falta 

de sombra na praça pelas árvores de médio porte, e nos locais onde há os bancos, 

a vegetação no entorno é composta principalmente por palmeiras, espécies que não 

se caracterizam por compor grande dossel. 

 A falta de espaço adequado para andar de bicicleta é uma realidade em todo 

a malha urbana, não apenas nas praças centrais. Não há ciclovias no meio urbano, 

o que torna o ato de andar de bicicleta perigoso devido o tráfego de veículos 

automotores. Por mais que as praças possuam uma faixa livre larga, não é indicado 

que se utilize as calçadas para veicular de bicicletas. 

 A falta de segurança foi amplamente mencionada, e afeta as três praças 

centrais. A Praça Getúlio Vargas conta com um segurança no período diurno, mas o 

maior problema encontra-se no noturno. As praças são locais amplos, que não 

recebem muitas visitações após o entardecer, desta forma, pessoas mal-

intencionadasacabam utilizando o local para atividades ilegais, como vender drogas 

e prostituição.A presença de mendigos também ressaltaa insegurança. 

 A sujeira nas praças é algo incomodo aos citadinos. As praças contam com 

uma quantidade pequena de lixeiras e por vezes a população dispõe o lixo em 

qualquer local. A varrição é mais frequente nas praças São José e Getúlio Vargas, e 

a Bento Munhoz recebe menor atenção nesse aspecto. 

 Das opiniões positivas, segundo os entrevistados,as praças são ótimos 

espaços que a comunidade tem para realizar atividades de lazer, locais para sair 

com a família, descansar. “Esses espaços trazem benefícios para população e é 

onde se tem contato com a natureza”, afirma um entrevistado. Foi colocado também 

que são pontos de lazer, educacional e de instrução cultural. 
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 O amplo espaço também por vezes foi mencionado, todas as praças têm uma 

área livre, local onde é possível transitar tranquilamente, ter um tempo para 

descanso e lazer.

Por meio das entrevistas foi possível conhecer o real olhar da população de 

Campo Mourão para com as praças centrais. A falta de tempo, e até mesmo de 

costume, acabam impedindo inúmeras pessoas de visitar esses locais, além da falta 

de atrativo e segurança, como os mais citados. Ao relacionar o que foi obtido com os 

levantamentos de mobiliários, estruturas, equipamentos e vegetação, percebe-se 

que itens que estavam depredados ou em falta, e os itens que receberam uma 

avaliação qualitativa ruim, são os que foram mais criticados também pela população. 

A questão da acessibilidade passa despercebida pelas pessoas que não sofrem com 

alguma deficiência. O calçamento irregular foi apontado por alguns citadinos, porém 

não foi dado o enfoque à dificuldade dedeslocamento de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Das três praças estudadas, a pior em relação à infraestrutura e pela opinião 

da população, foi a Praça Bento Munhoz. Mesmo com a presença de um importante 

prédio, o Fórum, ela não recebe atenção e há grande descaso da população para 

com o lugar. Diversas vezes está com o gramado alto, lixo, e acaba não sendo um 

local agradável de visitar. O espaço é amplo, seus traçados trazem beleza ao local, 

porém o abandono vence todas essas benfeitorias e a praça perde seu encanto. A 

Praça São José, com a presença da Catedral foi a melhor avaliada, e 

consequentemente, é a mais visitada. A população a utiliza tanto para descansar, 

quanto para caminhar e passear com a família. Nota-se que mesmo a Praça Getúlio 

Vargas possuindo boa infraestrutura, com calçamento adequado, luminárias, ela 

acabasendo menos frequentada principalmente em virtude da falta de 

sombreamento.

5.5 TIPOLOGIA DAS PRAÇAS 

Em relação à tipologia, as praças foram classificadas segundo Freire (2012) 

que considera o caráter funcional da praça. As praças centrais mourãoenses 

encontram-se categorizadas da seguinte forma: Praça São José como praça de 

igreja, Praça Getúlio Vargas como praça de passagem, e Praça Bento Munhoz como 

praça de significação visual. 
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A Praça São José, embora nos finais de semana exerça uma função 

recreativa, com a utilização dos espaços abertos para fins de lazer, o uso 

predominante é através do tempo religioso, visto que nela encontra-se a Catedral da 

cidade. A Praça Getúlio Vargas é utilizada principalmente para a circulação de 

pessoas, visto que se localiza em uma área de grande atividade comercial, e há 

poucas pessoas que permanecem no local. A Praça Bento Munhoz é conhecida 

popularmente como Praça do Fórum, pois no local há o Fórum Municipal e é o que 

traz movimentação à praça.  A praça também possui uma quadra esportiva de areia 

que é bastante utilizada, porém o uso predominante se dá pelas visitações ao 

Fórum.

De Angelis, Castro e Neto (2004) citam que essas contextualizaçõesse 

encaixam nos dias atuais e, muito provavelmente, um estudo histórico apresentaria 

outra tipologia no passado, da mesma forma que, certamente, no futuro seria uma 

outra.

 Outro aspecto analisado foi o entorno das praças. Nas praças São José e 

Getúlio Vargas, o entorno é predominantemente comercial, estas se localizam na 

área mais central da cidade, onde há um denso comércio no entorno e 

proximidades.  

A intensa atividade comercial faz com que ambas as praças sejam utilizadas 

para passagem. O que se percebe é na Praça São José, devido ao arejamento do 

local, alguns transeuntes acabam permanecendo no local para o descanso. Na 

Praça Getúlio Vargas, por não possuir muitos locais com sombra, isso já não ocorre 

com tanta frequência. 

 O entorno da Praça Bento Munhoz é misto, o comércio é pouco diversificado, 

contando com academia, pet shop, salão de beleza e restaurante. Em um lado da 

praça, na Rua Santa Cruz há a presença dos estabelecimentos e no outro lado, na 

Rua Rocha Pombo, predomínio de residências. A área é menos movimentada que 

das outras praças citadas, porém devido à presença do Fórum, há maior circulação. 
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6. CONCLUSÃO 

 Por meio dos levantamentos realizados na pesquisa,constatou-se que as 

praças São José e Getúlio Vargas recebem maior atenção que a Praça Bento 

Munhoz. De maneira geral,percebe-se que a praça preferida pela população é a São 

José, que se encontra em boas condições qualitativas, sombreadas, com boa 

visibilidade - espaços contínuos que se comunicam, favorecendo a interação interna 

e externa ao logradouro. 

Quanto à avaliação quantitativa dos equipamentos e estruturas nas praças 

centrais, percebeu-se que alguns não estão disponibilizados em número suficiente 

enquanto outros pela sua inexistência precisam ser implantados em determinadas 

praças. Bancos e lixeiras, além de aparecerem em poucas quantidades, sofrem com 

depredações. Percebe-se o descaso da população com os locais públicos, pois além 

do vandalismo, a sujeira em alguns locais é recorrente. 

As estruturas, equipamentos e mobiliários devem receber constante 

manutenção para que se mantenha a qualidade destes espaços públicos, porém 

conclui-se que isso não ocorre, visto que, além da quantidade escassa, vários 

mobiliários estão quebrados e inutilizados. 

De acordo com o levantamento da arborização, há uma quantidade 

expressiva de espécimes, o que também é apontado como fator positivo pelos 

usuários. É importante que ocorra uma diversidade de espécies na arborização em 

prevenção à ocorrência de alguma praga, além de favorecer a fauna nestes locais. 

Como as praças detêm um espaço amplo, com locais livres de construções e redes 

de fiações aéreas, é interessante que se aproveite esses locais para a inserção de 

uma variedade de espécies, incluindo espécies de grande porte. 

O cuidado deve se dar pela presença de exóticas invasoras, que foi o caso da 

presença de L.lucidume Pinus sp., sendo recomendada a retirada de tais espécies. 

A maior interferência da arborização ocorre nos calçamentos, mais evidente na 

Praça Bento Munhoz. A interferência nas faixas livres ou nas fiações são bem 

menos presentes visto que as praças, por possuírem locais amplos, permitem 

espécies arbóreas de grande porte sem trazer prejuízos.

Em relação à acessibilidade, os mobiliários estão enquadrados na norma 

NBR 9050 (ABNT, 2015) nas praças São José e Getúlio Vargas, assim como o 
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calçamento.Na Praça Bento Munhoz há alguns mobiliários que não respeitam a 

norma e o calçamento não permiteuma boa mobilidade, devido ao quebramento e 

ondulações. Um usuário com cadeira de rodas não consegue se locomover dentro 

da praça. Em todas as praças há necessidade de melhoria no acesso de pessoas 

portadoras de deficiência, pela instalação de dispositivos adequados a este fim, 

como rampas de acesso, piso tátil e outros meios deacessibilidade. 

As praças, como locais públicos, devem se apresentar acessíveis a todos os 

cidadãos, porém não é o que ocorre. Algumas rampas de acesso não estão 

adequadas e a falta de piso tátil e sinalização vertical é um agravante para as 

pessoas com deficiência visual. Há uma lei municipal que prevê a instalação de 

pisos táteis na área central, porém, é claro o descumprimento da lei. 

Das 192 pessoas entrevistadas, 63,5% frequentam alguma praça central, 

sendo a São José a mais visitada. Diversos fatores contribuíram para que a 

população deixasse de fazer uso desses espaços públicos, como a falta de atrativos, 

a falta de segurança no período noturno e até mesmo a falta de tempo dos citadinos, 

pois além do trabalho, as pessoas estão ocupando o seu tempo livre com outros 

afazeres, como cursos e academias. Com isso, percebem-se os fatores que 

influenciam os citadinos a frequentarem ou não uma praça central. 

Na opinião dos citadinos, 36% são inteiramente positivas, enquanto os outros 

64% propõe alguma melhora. Das opiniões positivas se tem que a arborização, a 

localização, o espaço amplo são pontos favoráveis a estas praças. Dos itens 

faltantes, o mais mencionado foiimplementar atividades de lazer e recreação, pois 

faltam atrativos nas praças, como quadras esportivas, academias, área para 

crianças. Outro dos motivos que dificulta a liberdade dos frequentadores das praças 

é a falta de policiamento constante, tornando o local deficitário em termos de 

segurança, principalmente no horário noturno. Foi citada a necessidade de melhoria 

na infraestrutura e nas condições de conforto do usuário, através da instalação de 

bancos com encosto, manutenção periódica das luminárias e nos equipamentos 

disponibilizados, instalação de banheiros, bebedouros e de lixeiras em quantidade 

necessária à demanda. 

Conclui-se que a infraestrutura adequada pode favorecer a maior visitação na 

praça e,como foi levantado por entrevistados, se houvesse maior quantidade de 

atrativos, haveria um maior número de usuários. 
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Por fim, as praças são categorizadas da seguinte forma: Praça São José 

como praça de igreja, Praça Getúlio Vargas como praça de passagem, e Praça 

Bento Munhoz como praça de significação visual. A presença da Catedral na Praça 

São José traz movimentação para a praça, além de deixar o desenho arquitetônico 

harmônico com todos os elementos. A Praça Getúlio Vargas, por contar com pouca 

sombra e poucos bancos, é utilizada apenas para passagem. E a Praça Bento 

Munhoz é também chamada de Praça do Fórum, pois o prédio público caracteriza o 

local. Com isso, é possível perceber o que mais traz visitações às praças e até seus 

usos mais frequentes.

As informações obtidas com a realização da enquete e os levantamentos 

podem servir como orientação para o planejamento e gestão desses logradouros, 

pois revelam os anseios e necessidades dos citadinos em relação às praças centrais 

da cidade, além do diagnóstico da situação real destas praças. Cabe ao Poder 

Público, na busca de ganho na satisfação do usuário, implementarestas melhorias 

sugeridas pelos entrevistados e levantadas pela pesquisa. 

A praça compõe a cidade, traz vida ao meio urbano, dessa forma, a 

importância da praça se justifica por vários fatores. Se não for pelo fator lazer, que 

seja pelo papel de referencial urbano, se ainda não for por este, que seja pela sua 

função ambiental, que por si só justifica a importância de se ter estes espaços em 

quantidades significantes nas cidades. Dar atenção a estes locais, sentir o que eles 

proporcionam à população é vital para um bom planejamento urbano e para uma 

gestão de excelência. 
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