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RESUMO 
 

Esta dissertação apresenta como discussão a função dos parques urbanos, aborda 

os processos de planejamento, criação e valorização por parte do poder público e 

dos cidadãos. É resultado de pesquisa pautada no estudo de caso do Parque 

Alvorada – Jorge Backes, na cidade de Francisco Beltrão/PR. No seu 

desenvolvimento, consideram-se os elementos estruturadores do planejamento, 

implantação, gestão, características e atribuições ambientais, com abordagens 

referentes às transformações da paisagem. Registra aspectos da classe 

trabalhadora por tempo livre, a partir da concepção dos visitantes do Parque, que 

buscam o local para estarem com a família, amigos e para cuidar da saúde. Quanto 

ao potencial o Parque Alvorada – Jorge Backes pode ser considerado o reduto para 

práticas de Educação Ambiental, principalmente, pela necessidade crescente de 

criação, valorização e manejo adequado dos parques urbanos, por ser um local 

público e pelos elementos que motivaram sua criação conforme constam na redação 

do texto.  

PALAVRAS CHAVE: Parques Urbanos, Diagnóstico Ambiental, Paisagem e 

Educação Ambiental.  
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ABSTRACT 

THE SEARCH OF ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL LINK IN THE ALVORADA 
PARK - JORGE BACKES OF FRANCISCO BELTRÃO - PR 

 
This dissertation presents as discussion the function of urban parks; it approaches 

the processes of planning, creation and appreciation by the government and the 

citizens. It is the result of a research based on a case study of Alvorada Park - Jorge 

Backes, in the city of Francisco Beltrão/PR. In its development, it is considered the 

structuring elements of planning, implantation, management, characteristics and 

environmental responsibilities, with approaches related to landscapes 

transformations. It registers aspects of the working class for free time, from the 

conception of the park’s visitors, which look for this place to spend time with their 

family, friends and to take care of their health. About the potential of the Alvorada 

Park - Jorge Backes, it can be seen as a stronghold to environmental education, 

mainly due to the increasing necessity of creation, appreciation and proper 

management of urban parks, for being a public place and because of the elements 

that motivated its creation as set forth in the writing of the text.   

 

KEYWORDS: Urban parks, environmental diagnosis, landscape and environmental 
education.  
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INTRODUÇÃO 
 
  

Vários, são os elementos que despertam a atenção para a questão ambiental 

no mundo. Sobretudo, para aqueles que evidenciam a relação dialética sociedade-

natureza. Existe grande demanda de sistematizações e análises sobre o modo como 

esta relação é estabelecida. Porém, pouco conhecemos na prática. 

Acreditando que os recursos naturais nunca se esgotariam, o homem acabou 

cometendo desacertos. O crescimento urbano e a industrialização aceleraram a 

degradação ambiental. E, a partir disso, constroem-se áreas adjetivadas “naturais” 

para que a população tenha melhor qualidade de vida. 

 Há séculos, grande parte dos espaços chamados naturais são transformados 

pelo homem. Com o escasseamento contínuo destes espaços, áreas como as de 

parques efetivam-se tendo como justificativa a necessidade da sociedade 

contemporânea. 

 Ao considerar que a ocupação do ambiente urbano sofreu um aumento com a 

Revolução Industrial, e as fábricas passaram a lutar por mão de obra localizada no 

campo, este processo fez com que a população migrasse para o meio urbano e 

modificou o estilo de vida das pessoas.  

 Assim os parques continuam como alternativa encontrada para amenizar a 

falta de áreas verdes no espaço urbano, além de irromper como alternativa para a 

população utilizar o tempo livre, pois a urbanização reduziu os espaços livres que 

poderiam servir de lazer. Com essa discussão percebe-se que nem sempre, a 

criação destes espaços está voltada ao interesse de preservar e/ou conservar o 

meio natural, tendo em vista que o processo de valorização econômica está acima 

de qualquer questão. Um parque urbano por vezes está inteiramente ligado a sua 

localização agregando valor econômico. 

A sociedade busca por áreas verdes públicas como opção para o lazer, e do 

ócio após período exaustivo de trabalho. Tal aspecto constitui-se em tema de 

relevante interesse para a compreensão da construção e/ou transformação em 

paisagem contemporânea. 

A presente pesquisa traz aspectos sobre a função dos parques urbanos, 

aborda os processos preponderantes para o planejamento, criação e valorização 

pelo poder público e sociedade. Pautada no estudo de caso do Parque Alvorada – 
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Jorge Backes, no Bairro Alvorada – Francisco Beltrão/PR, levou-se em consideração 

além dos elementos estruturadores de seu planejamento, implantação e gestão, o 

reflexo de sua criação no processo de revitalização da área urbana na qual está 

inserido.  

Busca-se identificar e analisar a relação entre os aspectos naturais e sociais 

que transformaram a paisagem do Parque com base no método materialista 

histórico e dialético, com ênfase nas categorias geográficas do processo, da forma, 

estrutura e função propostas por Milton Santos. O principal intuito foi compreender 

influência da urbanização como produto social em constantes mudanças propostas 

por meio dos aspectos provindos do trabalho e na busca do lazer, trazendo 

transformação paisagística.  

Há necessidade de entender as funções de um parque urbano, o que ele 

pode desempenhar e com que finalidade é criado. Todavia é notória a necessidade 

de conviver com a aglomeração urbana e com as consequências decorrentes da 

maneira altamente consumista que causa desequilíbrio ambiental. 

Os dados da pesquisa foram obtidos através de visitas a órgãos e entidades 

que auxiliaram na criação do Parque, no resgate de documentos e recursos 

fotográficos. Foram efetuados, também, trabalho de campo com observações e 

diálogos informais, entrevistas com a população do entorno, visitantes e autoridades, 

como o Secretário de Meio Ambiente, Secretário de Urbanismo, o responsável pelas 

Unidades de Conservação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e funcionários da 

prefeitura municipal que desenvolvem atividades no local. Como suporte tecnológico 

utilizou-se o software de Sistema de Informação Geográfica (SIG) o Arc Gis10, para 

análise das imagens de satélite, elaboração de mapas temáticos e foram resgatados 

registros e notícias sobre o Parque Alvorada no Jornal de Beltrão. 

O texto foi estruturado em três capítulos. O primeiro “Parque Alvorada - Jorge 

Backes Contextualização Geográfica e Ambiental” aborda a forma de crescimento 

urbano; as características físicas e naturais do meio, que aliado à falta de 

infraestrutura, geram impactos negativos tanto sociais como naturais. Considerando, 

ainda, que esta área de estudo localiza-se em um fundo de vale. Apresenta-se a 

localização com algumas das características físicas e alguns argumentos 

justificativos para que a área se tornasse um Parque. 

No segundo capítulo, intitulado “Metamorfoses do Parque Alvorada – Jorge 

Backes” procura-se sistematizar a inserção de parques, sua importância no contexto 
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urbano, a partir da história de implementação no Brasil; a complexidade das 

funções, que passaram a se desenvolver conforme o país passou a se urbanizar. 

São abordados aspectos das Leis: nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei nº 9.985 

de 18 de julho de 2000, lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e a Lei do novo 

código florestal nº 12.51/2012. Procura-se verificar em qual categoria está inserido o 

Parque Alvorada – Jorge Backes. Se é apenas um espaço público de uso múltiplo, 

ou Área de Preservação Permanente, se é uma Unidade de Conservação e se 

efetiva o plano de manejo no local.  

Ao relacionar os itens apresentados nos capítulos anteriores, no terceiro 

capítulo com título “Parque Alvorada - Jorge Backes da Centralidade ao Entorno” 

analisa-se a transformação da paisagem; como foi se configurando a criação deste 

Parque. Aborda-se questões sobre o planejamento e gestão ambiental, avalia-se a 

questão dos processos que ocorreram com a paisagem por meio da ação antrópica, 

a necessidade de planejar e gestar ambientalmente principalmente com a 

participação da população, pois o planejamento oferece estratégias para o uso da 

terra associado à proteção de áreas naturais ameaçadas e a qualidade de vida da 

população.  

Considerando tais elementos, bem como a necessidade crescente de criação, 

valorização e manejo dos parques urbanos na contemporaneidade, procura-se 

abordar os aspectos e transformações que levaram ao surgimento do Parque 

Alvorada – Jorge Backes. 
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I - CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO PARQUE ALVORADA 

- JORGE BACKES 
 

1.1  Alguns aspectos a considerar 

 

No município de Francisco Beltrão - Paraná é onde se localiza a área da 

pesquisa apresentada neste trabalho. Situa-se na Latitude de 26º04’52” S e na 

Longitude 53º03’18” O. Numa altitude média de 570 metros e área de 735 Km2. No 

mapa 01 apresentam-se a localização em relação ao Brasil, Paraná e no Sudoeste 

do estado. A região foi muito disputada no início de sua colonização marcada por 

conflitos e revoltas. Como desfecho final desses conflitos houve a legalização das 

terras, pelo presidente do Brasil, João Goulart que criou em 1962 o Grupo Executivo 

para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP). Entre 1962 e 1974, esse órgão 

forneceu mais de 50.000 títulos de propriedade, resolvendo o problema com os 

posseiros, da época (IPARDES, 2012). 

Conforme dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) censo de 2012 

o município de Francisco Beltrão/PR possui 78.943 habitantes, destes 46.884 são 

economicamente ativos, assim como as demais cidades do país, buscam cada vez 

mais modificações no processo urbanístico e paisagístico. 

Mesmo com o processo de acelerada urbanização, ainda são poucas as 

áreas verdes urbanas1 disponíveis para que a população usufrua de espaços para 

descanso, práticas de lazer e tempo livre. Diante dessa situação de exacerbação, há 

necessidade de criar e/ou utilizar as poucas áreas verdes que ainda resistem no 

meio urbano contemporâneo, como o caso de parques, mesmo que muitas vezes o 

viés com que são criados não seja realmente voltado à questão ambiental. 

 

 

 

 

                                                
1 Conforme Lei nº 12.651/2012 compreende-se por área verde urbana: espaços, públicos ou privados, 
com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano 
Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção 
de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, 
proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 
manifestações culturais. 
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Mapa 01 - Brasil, Paraná, Sudoeste do Paraná e Francisco Beltrão/PR. 
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A criação do Parque Alvorada - Jorge Backes se concretizou no dia 14 de 

dezembro de 2004. A localização dessa área verde urbana da cidade Francisco 

Beltrão, se encontra  nas coordenadas geográficas 26°04'33"S e 53°04'11” W. 

Conforme imagem 01 a seguir. 

 

   Imagem 01 – Localização Parque Alvorada – Jorge Backes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Parque Alvorada - Jorge Backes está em um fundo de vale que, segundo 

Mantovani (1989), em situação e/ou disposição original, apresenta  formas diversas 

de ecossitemas, determinados pelas caracteristícas geológicas, geomorfológicas, 

vegetais, climáticas e hidrográficas, tanto local quanto regional, formados 

principalmente pela ação morfogenética da água. 

 As áreas de fundo de vale, segundo Travassos (2004), possuem muitas 

funções ecológicas, dentre as quais, o controle da descarga hidráulica de córrego, o 
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armazenamento de água, bem como é habitat para diversas espécies de plantas e 

animais. É importante ressaltar que  são áreas vulneráveis às transformações que 

ocorrem em todas as partes da bacia hidrográfica, com implicações para o ciclo 

hidrológico, causadas pela crescente urbanização como: enchentes locais, ou dos 

cursos d’ água a jusante, redução da infiltração e rebaixamento do lençol freático, 

que acabam causando diminuição da quantidade de água em períodos de seca e 

perda da sua qualidade,  provoca a eliminação da fauna e da flora originais e 

aumenta, também, a quantidade de espécies indesejadas. 

Com pouquissíma fauna e flora e com enchentes sazonais, há aumento das  

espécies de insetos, indesejados pela população residente nas proximidades. A 

junção desses fatores fez com que a área se tornasse desvalorizada pelo mercado 

imobiliário, que antes da criação do Parque Alvorada - Jorge Backes, era habitado 

por famílias carentes. A imagem 02 mostra como a área era habitada no ano de 

2000.   

 

    Imagem 02 -  Moradores no local do Parque no ano de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Basílio Sendeski, 2000. 

                               

A enchente foi o principal argumento, na época,  por parte dos precursores 

para transformar a área em parque. O principal processo utilizado para a escolha do 

local,  segundo informações obtidas, em 2010 e 2011, com o  secretário de 
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urbanismo, foi a preocupação com a questão estética e/ou pasagística, 

principalmente por ser local de acesso à cidade de Francisco Beltrão/PR pela 

rodovia estadual PR - 483  e também  a contenção das cheias sazonais, pois o 

Parque está à margem direita do rio Marrecas e é interceptado pelo córrego Jaquini2. 

Na imagem 03 é possível observar a cheia de 2011 que alagou a área do Parque 

Alvorada – Jorge Backes. 

 

        Imagem 03 -  Inundação do Parque Alvorada 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011. 

 

Contudo, a forma desordenada como ocorre o crescimento urbano das 

cidades, inclusive de Francisco Beltrão, sem considerar as características naturais 

do meio e aliado à falta de infraestrutura, ocasionam impactos negativos, os quais 

refletem de maneira acentuada na área urbana de fundo de vale. A ocupação 

antrópica inadequada dessas áreas como o caso desse parque, em que residiam 

algumas famílias, gera uma cadeia de impactos ambientais que perpassam pela 

                                                
2
 O córrego recebe este nome porque nasce nas terras da família Jaquini, segundo contato com a 

proprietária das terras onde se encontra a barragem que abastece o lago, ela nos informou que tem 
irmãos que o sobrenome ficou Giachini erro no cartório, mas é Jaquini. Por este motivo iremos redigir 
córrego Jaquini. 



29 

 

impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e 

assoreamento dos cursos d’ água, perda das matas ciliares, diminuição da 

biodiversidade, aumento do escoamento superficial, enchentes, entre outros.  

Amorim e Cordeiro (2004) apresentam três principais tipologias, identificadas 

sobre casos comumente encontrados em municípios brasileiros, de ocupações de 

fundos de vale urbanos. No quadro 01, a seguir, são apresentadas essas tipologias: 

 

Quadro 01 - Ocupação Fundo de Vale. 

 
TIPOS DE OCUPAÇÃO EM FUNDO DE VALE URBANO 

Tipologia 
1 

Foram caracterizados pela intensa apropriação urbana do fundo de 
vale, destacando-se avenidas marginais ou ruas (asfaltadas), 
loteamentos/edificações e assentamentos informais. O curso 
d’água foi observado em duas situações distintas: não modificado, 
ou seja, na condição natural e modificado por retificação, 
canalização ou tamponamento. Notou-se a intensa 
impermeabilização do solo e, na maioria das vezes, a ausência da 
mata ciliar. Foram constatados os maiores impactos negativos 
para o meio ambiente. 

Tipologia 
2 

Destacaram-se as áreas verdes (parques, bosques, áreas de lazer, 
áreas esportivas, entre outras), áreas de hortifruticultura, áreas 
para eventos itinerantes, áreas para retenção de água, entre 
outras. O curso d’água foi frequentemente observado na situação 
natural, sem modificações significativas, apesar de serem 
encontrados casos de modificação (retificação, canalização ou 
tamponamento). Notou-se menor impermeabilização do que na 
tipologia 1 e maior   possibilidade da presença da mata ciliar ou, 
em locais recuperados, de vegetação e reflorestamento. 

Tipologia 
3 

Pouco encontrada nas cidades brasileiras, esta tipologia foi 
caracterizada pela presença da mata ciliar natural pouco alterada 
ou pela mata reflorestada, ausência de modificações no curso 
d’água e ausência de impermeabilização no fundo de vale. 
Tipologia observada, com menores impactos negativos, porém de 
difícil compatibilização com o meio urbano. 

Fonte: Amorim e Cordeiro/2004.                            Org: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012. 

 

Dentre as tipologias relatadas por Amorim e Cordeiro (2004), no conteúdo do 

quadro anterior,  o Parque Alvorada - Jorge Backes se encontra na tipologia 2 (dois), 

o qual foi transformado, possui área de lazer, esportiva, além de haver neste local 

vegetação arbórea e utilização do espaço como retenção de água. 
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A criação de parques, segundo Diegues (2000), tem sido uma das principais 

estratégias para a conservação da natureza. Isso ocorre em particular nos países 

em desenvolvimento, tendo como objetivo preservar espaços com atributos 

ecológicos importantes. As áreas de parques são estabelecidas para que sua 

riqueza natural e estética seja apreciada pelos visitantes, não permitindo moradia de 

pessoas em seu interior. 

No caso desta área de estudo, estes atributos ecológicos não são  relevantes, 

pelo fato de que o local está  sendo transformado pela ação humana e Diegues 

(2001) se refere, no parágrafo anterior, à criação de parques em locais pouco 

alterado ou já estruturados há anos, com extensa reserva ecológica. Neste caso, 

palavra conservação significa o manejo humano nos grandes parques, nos quais as 

pessoas podem utilizar como subsistência humana, o que não é o caso do Parque 

Alvorada - Jorge Backes. 

Para que haja resultado positivo entre o convívio sociedade – natureza, é 

necessário conhecer os componentes da superfície terrestre, como por exemplo, as 

rochas, vegetação, clima, hidrografia entre outros, além destes aspectos, segundo 

Florenzano (2008), devemos saber sobre a fragilidade, a vulnerabilidade da natureza 

e o estabelecimento de legislações para sua ocupação e proteção, pois dependendo 

das características, o meio natural favorece ou dificulta a ocupação dos lugares. 

Este foi um dos problemas no local, hoje Parque Alvorada - Jorge Backes, pois a 

população ocupava esta área de risco pelas cheias e o poder público tentou 

amenizar criando o parque.   

 Segundo dados da Mineropar (2006), a evolução geológica do estado do 

Paraná iniciou há mais de 2.800 milhões de anos, e os registros geológicos 

anteriores são de 570 milhões de anos, contendo essencialmente rochas 

magmáticas e metamórficas, que constituem o embasamento da plataforma sul-

americana, posteriormente esta plataforma constitui a base para as unidades 

sedimentares e vulcânicas.  

Esse embasamento é denominado de Escudo, o qual está exposto na parte 

leste do estado do Paraná (primeiro planalto e litoral), sendo recoberto a oeste pelas 

formações rochosas vulcânicas e sedimentares que forma a bacia do Paraná 

(segundo e terceiro planalto) como pode-se visualizar a distinção no mapa seguinte. 

Vale ressaltar que mais da metade do território paranaense é ocupado pelos 
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derrames do imenso vulcanismo continental ocorrido no período Jurássico/Triássico 

(MINEROPAR, 2006). 

 

       Mapa 02 - Derrames Jurássico/Triássico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, o estado do Paraná, conforme dados da Mineropar (2006), possui 

cerca de 200.000 Km2 de território, sendo subdividido, do ponto de vista geológico 

geotécnico, em cinco compartimentos, conforme mapa 03, os quais são 

denominados: cristalino, sedimentar, basalto, arenito e litoral. 
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            Mapa 03 - Regiões Geológico-Geotécnicas Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

O basalto constitui mais da metade do território paranaense (53%), é ocupado 

por derrames vulcânicos continentais, representados pelas rochas da Formação 

Serra Geral, além das possibilidades, segundo a Mineropar (2006), do 

desenvolvimento do solo de excelente qualidade, da ocorrência de minerais de 

cobre, ágatas e ametistas, da exploração de argila e pedras britadas para a 

construção civil que são  expressivas neste compartimento. 

 Já o arenito, segundo a Mineropar (2006), possui cerca de 12% da superfície 

do estado (23.500 Km2), é representado por rochas formadas em ambiente fluvial e 

desértico, cujas rochas predominantes são os arenitos seguido de  siltitos e argilitos 

pertencentes ao grupo Bauru (Formação Caiuá), são rochas com médio a alto índice 

de vulnerabilidade ao intemperismo e erosão, apresentam baixo potencial mineral, 

exceto as areias para construção civil e de uso industrial. 

Em sua maior extensão, o estado do Paraná é formado de escarpas, estratos 

e planaltos que declinam em direção W e NW, esta paisagem de cuestas domina o 
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complexo cristalino abaulado num arco aberto em direção leste, em um ângulo sub-

reto, devido às linhas estruturais geológicas (MAACK, 2002). 

 Maack (2002), afirma que em virtude da escarpa de falha e da serra marginal 

do complexo cristalino, assim como pelas escarpas de estratos de devoniano e do 

triássico-jurássico, distinguem-se no estado do Paraná cinco grandes regiões de 

paisagens naturais, o litoral, a serra do mar, o primeiro planalto de Curitiba, o 

segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa, o terceiro planalto ou planalto de 

Trapp do Paraná ou de Guarapuava. 

 Contudo, a constituição geológica do município de Francisco Beltrão é 

representada por rochas basálticas da Formação Serra Geral. Com características 

geomorfológicas a área de pesquisa localiza-se no terceiro planalto paranaense, 

identificada no mapa a seguir. 

 

             Mapa 04 - Relevo Paranaense. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em levantamento realizado pela Mineropar (2006,) ao elaborar o Atlas 

Geomorfológico do estado do Paraná, com base na escala 1: 250.000, os dados 

apresentam  as formas de relevo ou geomorfologia dominante do município e/ou 

denominado planalto de Francisco Beltrão possui dissecação média, topos 

alongados, vertentes convexas, e o vales  em “V” aberto. A altitude em relação ao 
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nível do mar com variação mínima de 340 m e máxima de 1020 m, com gradiente de 

680 m. 

 Além das questões geológicas e geomorfológicas, através de Bigarella et al. 

(1994), afirma-se que as profundas mudanças climáticas ou as pequenas flutuações 

do clima, também desempenham um papel importantíssimo no desenvolvimento da 

paisagem atual. O clima do passado geológico, segundo os mesmos autores, não foi 

uniforme, sofreu mudanças profundas de natureza cíclica. Provavelmente 

comandadas pelas variações seculares das taxas e radiação recebidas em função 

da mecânica celeste, essas variações são devidas a perturbações gravitacionais 

inerentes ao próprio sistema planetário. Entre os elementos a considerar estão: 

excentricidade da órbita, longitude do periélio, e obliquidade da eclíptica. 

As modificações periódicas e drásticas das condições climáticas durante o 

quaternário exerceram influência na distribuição das massas de ar e no sistema dos 

ventos, o regime da temperatura global foi, por consequência, amplamente afetado 

pela transferência de calor através das correntes marinhas e aéreas (BIGARELLA et 

al. 1994). 

Segundo Bigarella et al. (1994)  Maack (1931, 1948 e 1953) foi o primeiro 

pesquisador a suspeitar de climas mais secos no passado, ao relatar que as matas 

do Paraná se desenvolveram somente no final do Pleistoceno, em um período 

pluvial pós-glacial e nas épocas atuais, com chuvas abundantes,  Maack em 1953, 

afirma que anteriormente predominava um clima de estepes semiáridos, tais 

evidências encontram-se nos campos do Paraná e nas ilhas de campos cerrados, 

dentro das matas pluviais e subtropicais. 

 

As formações de vegetação aberta (campos e campos cerrados) 
estão em desacordo com as condições atuais de precipitações bem 
distribuídas durante o ano. A vegetação florestal vinha 
progressivamente avançando sobre os campos, apesar das 
condições edáficas adversas, relíquia de um passado seco. Com o 
avanço da vegetação pioneira da floresta, as condições pedológicas 
modificaram-se de forma acentuada, a fim de permitir uma cobertura 
florestal mais desenvolvida (BIGARELLA et al. 1994, p. 88). 

  

 Grande parte do estado do Paraná situa-se na zona subtropical, entre as 

latitudes 23º27`S e 26º47`S. Uma parte menor ao norte do trópico de capricórnio 

avança diretamente para dentro da zona de irradiação tropical, alcançando 22º30` 

de latitude Sul (MAACK, 2002). 
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 As zonas climáticas do Paraná são determinadas pela altitude nos diversos 

planaltos. Segundo Maack (2002), isto não é apenas demonstrado pelo perfil norte-

sul desde o vale do rio Paranapanema, com 250 e 290 m, até o divisor das águas 

dos rios Iguaçu-Uruguai com 1.250 e 1.325 m, como também por um corte vertical 

desde a zona litoral a leste, através da Serra do Mar, e sobre os três planaltos até o 

rio Paraná a oeste, ambos os perfis cortam zonas tropicais úmidas e zonas 

subtropicais, assim como regiões de clima quente a temperado com geadas 

periódicas. 

 Maack (2002) aponta que, prescindindo-se da latitude do Paraná como zona 

de irradiação solar e das altitudes amenizantes da temperatura, verificam-se quatro 

fatores principais que determinam o clima geral do estado do Paraná. São eles: 

determinado pela posição do sol, a oscilação ou migração rítmica das massas de ar 

da zona atlântica equatorial e tropical de pressão baixa, no semestre de verão de 

outubro a março, é orientada para o sul; no semestre hibernal de abril a setembro, a 

orientação dos anticiclones do Atlântico Sul para o norte provoca a infiltração de 

massas de ar frio da frente polar; o alísio SE, cujo raio de ação frequentemente 

ultrapassa 25º de latitude sul, determina segundo força e desvio, a extensão da 

região atlântica tropical de pressão baixa em direção Sul ou o avanço dos 

anticiclones no Atlântico Sul, com infiltração de massas de ar frio da frente polar em 

direção norte. Determina também as precipitações orográficas de ascensão sobre a 

Serra do Mar; a ação da corrente marítima quente do Brasil, que influencia 

grandemente as temperaturas da costa leste da América do Sul, fazendo avançar o 

caráter climático tropical quente e úmido para muito além dos 26º de latitude Sul. O 

elevado grau de saturação da umidade do ar ocasiona um abaixamento das 

oscilações anuais da temperatura (MAACK, 2002). 

Apesar de as isotermas se enquadrarem entre as mais baixas do país, muitas 

vezes, as temperaturas absolutas apresentam grandes contrastes, onde as máximas 

diárias podem chegar a 40ºC (Norte, Oeste, Vale do Rio Ribeira e Litoral) e as 

mínimas, nas terras planálticas e nas áreas serranas, chegam a registrar 

temperaturas abaixo de zero grau, como por exemplo, Palmas -11,5ºC em 1975 

(MAACK, 2002). 

 Na maior parte do território paranaense a amplitude térmica anual varia entre 

12º C e 13º C, com exceção do litoral, onde as amplitudes giram em torno de 8º C e 

9º C (WONS, 1994). 
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 De acordo com a classificação de Köppen, conforme Wons (1994) e Maack 

(2002), no estado do Paraná predomina o clima do tipo C (Mesotérmico) e em 

segundo plano o clima do tipo A (Tropical Chuvoso), sendo subdivididos da seguinte 

maneira: 

Af – Clima tropical superúmido aparece em todo o Litoral paranaense e no sopé 

oriental da Serra do Mar; Cfb – Clima subtropical úmido (Mesotérmico) distribui-se 

pelas terras mais altas dos planaltos e das áreas Serranas (Planalto de Curitiba, 

Planalto dos Campos Gerais, Planalto de Guarapuava, Planalto de Palmas, entre 

outros); Cfa – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico) sem estação definida, verão 

quente e geadas menos frequentes, distribui-se por todo o Norte, Centro, Oeste e 

Sudoeste do Estado, pelo vale do rio Ribeira e pela vertente litorânea da Serra do 

Mar (WONS, 1994). No mapa 05 é possível observar a subdivisão do clima 

paranaense. 

 

                      Mapa 05 - Clima Paraná. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme dados da Mineropar (2002) Francisco Beltrão, possui pela sua 

posição geográfica, uma classificação climática Subtropical Mesotérmica (Cfa), que 

segundo Köeppen é um clima com verões, quentes e geadas frequentes, com 

tendência de concentração das chuvas nos meses do verão, sem estação seca 
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definida, com média anual de precipitação pluviométrica em torno de 2.000 mm. A 

média das temperaturas dos meses mais quentes é superior a 22ºC e a dos meses 

mais frios é inferior a 18ºC. 

 A Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB) de Francisco Beltrão e o 

SIMEPAR da cidade de Curitiba-PR forneceram dados sobre a temperatura dos 

últimos 31 anos. As informações reorganizadas estão expostas no quadro a seguir. 

Além dos seis meses do ano de 2012, que pode ser verificado no (anexo 01) desta 

pesquisa onde são apresentadas maiores informações.  

 

               Quadro 02 - Dados da temperatura máxima e mínima de Francisco Beltrão/PR. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura dos últimos 31 anos em Francisco 
Beltrão/PR 

Ano 
Temperatura   
Máxima º C Mínima º C 

1980 24,3 13,9 
1981 25,7 13,9 
1982 25,7 14,5 
1983 25,2 14,5 
1984 26,1 14,9 
1985 26,9 14,8 
1986 26,4 14,0 
1987 25,9 13,9 
1988 26,7 13,9 
1989 25,4 13,5 
1990 25,6 13,8 
1991 27,1 14,5 
1992 25,8 14,2 
1993 26,0 14,0 
1994 26,5 14,4 
1995 26,5 14,4 
1996 25,9 14,5 
1997 26,3 14,8 
1998 25,9 14,4 
1999 26,0 13,0 
2000 26,1 13,9 
2001 26,2 14,9 
2002 26,3 15,0 
2003 26,6 13,4 
2004 26,1 13,6 
2005 26,5 14,1 
2006 26,8 14,0 
2007 26,5 14,4 
2008 25,8 13,8 
2009 25,7 14,3 
2010 25,4 13,7 
2011 25,6 13,4 

Média dos 31 
anos 

26,9 14,5 

Fonte: Dados fornecidos pelo IAPAR via SEAB de Francisco Beltrão/Pr, ano 
de 1980 até 2010 e dados fornecidos pela Simepar ano de 2011.      
Org: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012. 
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Para calcular a média dos últimos 31 anos, parte-se do embasamento 

apresentado por Maack (2002), no qual as estações do IAPAR e do SIMEPAR 

indicam a temperatura máxima e mínima dos anos de 1980 a 2011 e utiliza-se a 

média aritmética, soma das temperaturas dividida pela quantidade de anos, 

representados na tabela. Nos últimos anos a temperatura máxima fica entre 25ºC e 

26ºC e a mínima 13ºC e 14ºC. No anexo 02 é possível visualizar dados numéricos 

sobre a temperatura máxima e a mínima, de cada mês e ano. 

Entretanto, segundo Martins (2003), com a ocupação intensa no Sudoeste do 

Paraná, entre as décadas de sessenta (60) e setenta (70), o desmatamento foi 

bastante acelerado e provocou significativas alterações nos elementos climáticos 

“temperatura” e “precipitação”, havendo um aumento de ambos. 

 O clima também é fator importante para a variação da vegetação, sendo que 

o conjunto de processos ou de agentes atuantes locais ou regionais, sob 

determinadas condições, desenvolvem certo tipo de paisagem com características 

próprias, que pode ser definido como um sistema morfogenético (COTTON apud 

BIGARELLA, BECKER e SANTOS, 1994). 

 A remoção da cobertura vegetal pela ação antrópica, causa impacto e 

compromete o equilíbrio biostático natural, acelerando os processos erosivos 

resistáticos. Vale ressaltar que no quaternário, sua distribuição no tempo e no 

espaço sofreu modificações cíclicas, sendo periodicamente substituída por 

formações vegetais abertas como o cerrado e a caatinga (BIGARELLA, BECKER e 

SANTOS, 1994).  

A vegetação conquistou, segundo Maack (2002) a maior parte da área do 

estado do Paraná, sob os fatores climáticos predominantes no quaternário recente, 

enquanto que, no quaternário antigo, os campos limpos e cerrados revestiam grande 

parte do Paraná como vegetação clímax de um clima alternante semiárido e 

semiúmido.  

Mas, sob as condições climáticas alternantes com precipitações abundantes 

durante o quaternário recente, a vegetação principiou a dominar os campos a partir 

dos declives das escarpas e dos vales dos rios, transformando o estado do Paraná 

numa das áreas mais ricas, em vegetação do Brasil, até há poucos decênios. 

Segundo Ferretti et al. (2006) cerca de 84% do território paranaense foi 

originalmente coberto por formações vegetais,  enquadradas no que se chama de 

Domínio da Mata Atlântica.  
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A intervenção humana impediu o avanço das matas por meio das regulares 

queimas anuais dos campos, que ocasionou delimitação cada vez mais acentuada 

entre mata e estepe. A mata desaparecia cada vez em maior escala, não para dar 

lugar as estepes de gramíneas baixas, campos limpos, campos cerrados ou estepes 

arbustivas, mas, inicialmente à tiguera como formação consequente do 

desmatamento e, em seguida, à capoeira. Assim o samambaial é considerado como 

formação florística final, em virtude do desmatamento, e não como associação 

natural das estepes de gramíneas baixas ou campo limpo. Atualmente, a vegetação 

secundária, incluindo as áreas agrícolas, ocupa o primeiro lugar em extensão, 

devido a desenfreada destruição da vegetação desde 1930 (MAACK, 2002). 

Segundo o sistema de classificação fisionômicoecológio desenvolvido pelo 

projeto RADAMBRASIL, sistema oficial de classificação da vegetação brasileira, as 

formações vegetais encontradas no Paraná foram denominadas de estepe, floresta 

estacional semidecidual, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista e savana. 

Campanili e Prochnow (2006) afirmam que, dentre as formações vegetais 

classificadas pela RADAMBRASIL, Francisco Beltrão é composto da formação 

vegetal Floresta Ombrófila Mista.  Maack (2002) diz que, a região da mata de 

araucária constitui parte especial da mata pluvial subtropical, seu desenvolvimento 

se relaciona intimamente à altitude, com limite inferior normal de crescimento 

registrado em 500 metros, tem início no primeiro planalto a oeste da Serra do Mar, 

estendendo-se pelo segundo e terceiro planalto. 

A vegetação das araucárias associa-se a outras espécies vegetais, como por 

exemplo, a canela, leguminosas conhecidas como jacarandá e caviúna, entre as 

meliáceas encontram-se a Cedrela fissilis Veell. e a Cedrela  sp. (cedro-rosa), além 

de mirtáceas que são representadas pela guabiroba-legítima e guabiroba da serra, 

entre as coníferas encontra-se também o pinheiro bravo, rutáceas denominadas 

pau-marfim ou pau-liso, a paineira (chrosia speciosa) é comum em todas as matas 

do Paraná. Entre as árvores menores de 4 a 6 metros de altura, destacam-se a 

euforbiácea (Croton sp.), conhecida por tapexingui, a solanácea Solanum 

Verbascifolium L. (fumo-brabo), as urticáceas as quais simbolizam solos férteis 

(MAACK, 2002). 

 Em 1948 foi registrado a ocorrência de grupos regionalmente delimitados de 

Mauritia sp. (buriti) entre os rios Turvo e Pitanga, e outro grupo limitado desta 

vegetação foi encontrado na mata de araucária em Francisco Beltrão-PR e Pato 
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Branco-PR, trata-se de uma palmeira rara, a qual testemunha a alteração climática 

desde o pleistoceno, em virtude de sua raridade botânica deveria estar sob proteção 

governamental, a fim de evitar sua destruição total. Além desta vegetação, temos a 

vulgarmente conhecida uvarana, além de uma série de exemplares lianas, 

bignoniáceas, compostas, rosáceas, leguminosas e passifloráceas, em menor 

escala. 

Estas espécies têm relação com a vegetação arbórea encontrada no Parque 

Alvorada - Jorge Backes, onde, em levantamento realizado por esta pesquisa, 

encontramos árvores como a guabiroba e a paineira, além de espécies das mesmas 

famílias botânicas. 

 

1.2 O contexto metodológico da pesquisa  

 

Durante o desenvolver da pesquisa foram realizadas entrevistas com gestores 

municipais, secretário de meio ambiente e secretário de urbanismo. A investigação 

ocorreu por meio de questionários, diálogos com 150 visitantes, 40 moradores do 

entorno e com 01 funcionário do parque e entrevista com o arquiteto do Parque e 

diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão 

(IPPUB) na função desde 2009. 

Também, foi entrevistado o agente público do Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) responsável pelas Unidades de Conservação (UCs). As entrevistas foram 

realizadas entre os meses de abril e de maio de 2011, cujo objetivo principal foi 

identificar e analisar a relação entre os aspectos ambientais e sociais formadores do 

Parque Alvorada – Jorge Backes. 

Foi entrevistada no mês de setembro de 2011, a proprietária da área onde se 

localiza o córrego Jaquini, que abastece o lago do Parque, também o Sr. Mario 

Donatti ex-proprietário, da maior parte das terras onde foi construído o Parque. 

 Durante os anos de 2010 a 2012, foram realizadas inúmeras visitas ao local 

para observar a conduta dos usuários e também, realizou-se levantamento de 

imagens fotográficas para a análise do uso do solo. 

 Em visita no Jornal de Beltrão nos meses de setembro a dezembro de 2011, 

fez-se o resgate de notícias referentes ao Parque Alvorada – Jorge Backes do 

período de 1995 até dezembro de 2011. Porem, não foram encontradas notícias 

anteriores a 2004. 
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No IBGE agência de Francisco Beltrão coletou-se dados sobre a renda 

familiar e o número de habitantes residentes do Bairro Alvorada, com soma total de 

3.684 pessoas (censo de 2010). Para isso, responderam ao questionário 40 

voluntários.  

 Na Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB) buscou-se informações 

sobre a temperatura máxima e mínima dos últimos 31 anos, as quais foram 

fornecidas pelo IAPAR via SEAB de Francisco Beltrão/PR, anos de 1980 até 2010 e 

dados fornecidos pela Simepar ano de 2011 e 2012. 

  Em visita a Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento 

de Esgoto buscou-se, com um agente público, informações sobre o abastecimento 

de água no município de Francisco Beltrão e a rede coletora de esgoto.  

 Outro procedimento realizado foi a coleta da água do córrego Jaquini e do 

lago do Parque, nos meses de agosto e setembro de 2012, seguida da análise 

microbiológica de coliformes termotolerantes, coliformes fecais e físico-química de 

determinação pontenciométrica de pH e óleos e graxas do córrego Jaquini. 

Como suporte tecnológico utilizou-se como instrumento o software Arcgis10 

na elaboração dos mapas, nos quais são apresentados aspectos considerados 

importantes para a pesquisa. 

Entre os dias 21 a 23 de Janeiro de 2012 foi realizado com a colaboração do 

Geógrafo Roque Ribeiro dos Santos, a catalogação com identificação das espécies 

vegetais da área, com dados sobre o nome popular, nome científico e família 

botânica de cada espécie, e a quantidade de árvores encontradas, num total de 

2640. 

Registrou-se a quantidade aproximada de visitantes no Parque, por meio de 

contagem, considerando uma (1) semana de cada estação do ano, no mesmo 

horário, período da manhã, tarde e noite. Assim se obteve estimativa da quantidade 

de pessoas e a época do ano em que a área é mais visitada. Constatou-se como a 

mais visitada a estação verão. 

O levantamento aponta um total aproximado 2351 visitantes no período em 

que foi realizada a contagem, que pode ser observado no quadro 03, a seguir: 
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Data

04/04/2011 - 
Segunda-feira

05/04/2011 -  
Terça-Feira

06/04/2011 - 
Quarta-Feira

07/04/2011 - 
Quinta-Feira 

08/04/2011 - 
Sexta-feira

09/04/2011 - 
Sábado

10/04/2011  - 
Domingo

Hora/ Manhã 06:00 as 07:00 07:00 as 08:00 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 10:00 as 11:00 11:00 as 12:00 12:00 as 13:00

Homem 9 12 9 10 7 3 2 52

Mulher 12 18 11 3 4 2 0 50

Criança 0 1 0 5 1 0 0 7

Animal 0 0 0 0 0 0 0

Data

04/04/2011 - 
Segunda-feira

05/04/2011 -  
Terça-Feira

06/04/2011 - 
Quarta-Feira

07/04/2011 - 
Quinta-Feira 

08/04/2011 - 
Sexta-feira

09/04/2011 - 
Sábado

10/04/2011  - 
Domingo

Hora/ Tarde 13:00 as 14:00 14:00 as 15:00 15:00 as 16:00 16:00 as 17:00 17:00 as 18:00 18:00 as 19:00 19:00 as 20:00

Homem 7 8 19 25 43 53 15 170

Mulher 3 4 6 9 47 49 12 130

Criança 2 3 5 7 8 9 0 34

Animal 0 0 0 2 0 5 1 8

Data

28/06/2011 -  
Segunda-feira

29/06/2011  -  
Terça-feira

30/06/2011  - 
Quarta-Feira

01/07/2011 - 
Quinta-Feira 

02/07/2011   - 
Sexta-feira

03/07/2011  -  
Sábado

04/07/2011 -  

Domingo

Hora/ Manhã 06:00 as 07:00 07:00 as 08:00 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 10:00 as 11:00 11:00 as 12:00 12:00 as 13:00

Homem 2 6 11 7 6 2 0 34

Mulher 3 7 7 4 7 0 28

Criança 1 7 0 8

Animal 0 0 1 0 0 0 0 1

Data

28/06/2011 -  
Segunda-feira

29/06/2011  -  
Terça-feira

30/06/2011  - 
Quarta-Feira

01/07/2011 - 
Quinta-Feira 

02/07/2011   - 
Sexta-feira

03/07/2011  -  
Sábado

04/07/2011 -  
Domingo

Hora/ Tarde 13:00 as 14:00 14:00 as 15:00 15:00 as 16:00 16:00 as 17:00 17:00 as 18:00 18:00 as 19:00 19:00 às 20:00 

Homem 10 9 18 27 34 13 0 111

Mulher 4 9 17 26 44 11 0 111

Criança 10 1 2 7 6 0 0 26

Animal 0 1 0 3 4 2 0 10

Data 

03/10/2011 -  
Segunda-feira

04/10/2011 -  
Terça Feira

05/10/2011  
Quarta-Feira

06/10/2011 -  
Quinta-Feira

07/10/2011 -  
Sexta-Feira

08/10/2011 -  
Sábado

09/10/2011 -  
Domingo

Hora/ Manhã 06:00 as 07:00 07:00 as 08:00 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 10:00 as 11:00 11:00 as 12:00 12:00 as 13:00 TOTAL

Homem 8 10 11 9 5 7 5 55

Mulher 10 15 12 3 9 6 1 56

Criança 0 1 0 5 4 5 1 16

Animal 0 0 0 0 5 0 0 5

Data

03/10/2011 -  
Segunda-feira

04/10/2011 -  
Terça Feira

05/10/2011  
Quarta-Feira

06/10/2011 -  
Quinta-Feira

07/10/2011 -  
Sexta-Feira

08/10/2011 -  
Sábado

09/10/2011 -  
Domingo

Hora/ Tarde 13:00 as 14:00 14:00 as 15:00 15:00 as 16:00 16:00 as 17:00 17:00 as 18:00 18:00 as 19:00 19:00 as 20:00

Homem 8 10 13 12 32 66 84 225

Mulher 3 4 6 9 29 75 126 252

Criança 2 3 5 7 8 29 42 96

Animal 0 0 0 2 1 6 10 19

Data

09/01/2012 - 
Segunda-feira

10/01/2012-  
Terça-feira

11/01/2012 - 
Quarta-Feira

12/01/2012 - 
Quinta-Feira 

13/01/2012  - 
Sexta-feira

14/01/2012 - 
Sábado

  15/01/2012 - 
Domingo

Hora/ Manhã 06:00 as 07:00 07:00 as 08:00 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 10:00 as 11:00 11:00 as 12:00 12:00 as 13:00

Homem 9 26 32 18 11 9 2 107
Mulher 14 24 36 22 9 11 1 117

Criança 0 0 0 0 5 7 0 12

Animal 1 2 3 0 0 5 0 11

Data

09/01/2012 - 
Segunda-feira

10/01/2012-  
Terça-feira

11/01/2012 - 
Quarta-Feira

12/01/2012 - 
Quinta-Feira 

13/01/2012  - 
Sexta-feira

14/01/2012 - 
Sábado

  15/01/2012 - 
Domingo

Hora/ Tarde 13:00 as 14:00 14:00 as 15:00 15:00 as 16:00 16:00 as 17:00 17:00 as 18:00 18:00 as 19:00 19:00 as 20:00

Homem 7 14 15 8 18 88 95 245

Mulher 4 4 7 7 23 90 115 250

Criança 3 3 4 7 28 35 80

Animal 0 0 0 0 0 15 10 25

2351Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/ 2012            Registramos um total aproximado de vistantes neste período de: 

Outono/2011

Inverno/2011

Primavera/2011

Verão/2012

Quadro 03 – Fluxo aproximado de visitantes por estação do ano no Parque. 
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Desses visitantes reponderam ao questionário3 150 voluntários. Procurou-se 

conhecer seu perfil, grau de escolaridade, gênero, idade, profissão, renda familiar e 

qual tipo de condução utiliza para se locomover até a área em estudo. Além de 

questões voltadas ao lazer, tempo livre, função do parque, pontos positivos e 

negativos dentre outros.  Os visitantes foram consultados para responder ao 

questionário nos períodos da manhã, tarde e noite, conforme horários da contagem 

das 06h00min as 20 h. 

Em busca de imagens antigas entre os anos de 1980 a 2000 verificaram-se 

arquivos familiares de alguns moradores, em especial com o Sr. Basílio Sendeski, 

em setembro de 2012, que disponibilizou imagens da época. Ele permitiu o acesso 

ao acervo de fotografias e também forneceu esclarecimentos sobre a área. 

  

1.3 Espécies vegetais e Hidrografia 

 

A floresta de araucária não é uniforme, está associada a uma série de outras 

espécies vegetais, variando de acordo com as diferentes condições de solo e do 

microclima local. Quanto à vegetação do Parque Alvorada - Jorge Backes, foram 

identificadas e relacionadas as espécies vegetais, presentes no local, as quais 

podem ser observadas no quadro 04: 

 

Quadro 04 – Espécies Vegetais do Parque Alvorada – Jorge Backes. 

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS PRESENTES NO PARQUE ALVORADA 
– JORGE BACKES  FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ. 

Nome Popular  Quantidade Nome Científico Família Botânica 
Açoita cavalo  4 Luehea divaricata Mart Tiliaceae 

Agave  5 Agave americana L Amarilidaceae 

Agulheiro  1 Seguieiria langsdorffii Moq Phytolacaceae 

Alecrim  3 Holocalyx balansae Micheli Fabaceae 

Ameixa amarela  17 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae 

Amora branca  18 Morus Alba L Moraceae 

Angico  116 Parapiptadenia rígida (Benth.) Brenan Leguminosae-
Mimosoideae 

CONTINUAÇÃO...                                                                                                               

                                                
3 O qual foi elaborado com 26 perguntas abertas. 
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CONTINUAÇÃO...                                                                                                               

Araçá do mato  2 Calyptranthes concinna DC Myrtaceae 
Araçazeiro  12 Psidium cattleyanum Sabine  Myrtaceae 
Araticum amarelo  1 Rolinia silvatica  (St. Hill) Mart. Anonaceae  
Araucária  2 Araucária angustifólia (Bertol) Kuntze Araucariaceae 
Aroeira vermelha  5 Schinus lerebinlhifolius Raddi  Anacardiaceae 
Azaléia  7 Rhododendron hirsutum L)  Ericaceae 
Bambu  1 Bombusa vulgaris Schadr Gramineae 
Bambu amarelo 15 Bambusa vugaris Schrad var “vittata” Poaceae 
Banana de mico  1 Philodendron bipinnatifidum Schott Araceae 

Bananeira  1 Musa paradisiaca Musaceae 

Bergamoteira  1 Citrus aurantium subsp. bergamia 
(Risso) Wight & Arn. Rutaceae 

Branquilho  186 Sebastiana klotzchiana (M. Arg) M. Arg Euphorbiaceae 
Butiazeiro  3 Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. Palmae 
Cacto  1 Cereus peruvianus L Cactaceae 
Camboatá  28 Matayba elaeagnoides Radik Sapindaceae 
Cambuí 1 Myrciaria tennela (DC) Berg Myrtaceae 

Camélia  5 Camelia japônica L Theaceae 

Canafistola  2 Peltoporum dubium (Spreng.) Taub  Fabaceae – 
Caesalpinioideae 

Canela da índia  32 Cinnamomum zeilanicum Breyne Lauraceae 

Canela do brejo 49 Machaerium brasiliensis Vog. Leguminosae-
papilonideae 

Canela guaicá 10 Ocotea puberula (Reich) Nees Lauraceae 

Canela lora 1 1 Nectandra lanceolata Nees et Mart. Ex. 
Nees Lauraceae 

Canela preta  55 Nectandra megapotamica (Sprenng.) 
Mez Lauraceae 

Caraguatá  1 Bromelia antiacantha Bertol Bromeliaceae 

Caroba  2 Jacarandá micrantha Cham. Bignoniaceae 

Cedro  13 Cedrela fissilis Vell Meliaceae 

Cerejeira  11 Eugenia involucrata DC Myrtaceae 

Chorão  1 Salix babilônica L. Salicaceae 

Cinamomo 22 22 Melia azedarach L. Meliaceae 
Ciprete tuia 
(centenas) 1286 Thuia orientalis L. Cupressaceae 

Cocão  3 Erythroxylum argentinum O. E. Schultz Erythroxylaceae 

Coqueiro  31 Arecastrum romazoffianum (Charm.) 
Glassm. Palmae 

Cycas  6 Cycas revoluta L  Cycadaceae 

CONTINUAÇÃO...                                                                                                               
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CONTINUAÇÃO...                                                                                                               

Erva mate  4 Ilex paraguaiensis St. Hill Aquifoliaceae 

Escova de garrafa  6 Callistemon citrinus Jack. Myrtaceae 

Espinheira santa  1 Maytenus ilicifolia Mart ex Reissek, 
Celastraceae Celastraceae 

Espora de galo  10 Pisonia aculeata L. Nyctagenaceae 

Extremosa  19 Lagerstroemia indica Linn Litraceae 

Figueira mata pau  3 Fícus guaranítica Schodat Moraceae 

Fumeiro bravo  13 Solanum erianthum D. Dom Solanaceae 

Gabriuva  1 Myroxylon peruiferum L.  Leguminosae-
Papilionoideae 

Goiabeira  1 Campomanesia xanthocarpa Berg. Myrtaceae 

Guabirobeira  37 Campomanesia xanthocarpa Berg. Myrtaceae 

Guaçatunga  11 Casearia silvestris (Schwartz) Flacourtiaceae 

Guajuvira  36 Patagonula americana L Boraginaceae 

Guatambu  2 Aspidosperma parvifolium A DC  Apocynaceae 
Ipê amarelo 
cascudo  23 Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex. DC.) 

Stanl Bignoniaceae 

Ipê roxo  6 Tabebuia avellanedae Lor. Ex. Grised Bignoniaceae 

Jacarandá  33 Jacarandá cuspidifolia Mart Bignoniaceae 

Laranjeira  2 Citrus aurantium L. Rutaceae 

Limoeiro  8 Citrus limonum Risso Rutaceae 

Mamica de cadela  6 Fagara rhoifolia (Lam.) Engler Rutaceae 

Mamoeiro  1 Caryca papaia Lin. Caricaceae 

Mamoeiro do mato 1 Carica quercifolia (A.St.-Hil.) Hieron. Caricaceae 

Maria preta  5 Diatnopteryx sorbifolia Radlk Sapindadceae 

Maricá  37 Mimosa bimugruata (De Candole) Otto 
Kuntze 

Leguminosae-
mimosoideae 

Marmeleiro  19 Ruprechtia laxiflora Meissnner Poligonaceae 

Naipindá  1 Mimosa sp Leguminosae-
mimosoideae 

Paineira  1 Chorisia speciosa ST. HIll Bombacaceae 

Pata de vaca  1 Bauhinia forficata Link Leguminosae-
caesalpinoideae 

Pau Brasil  1 Caesalpinia echinata Lam. Leguminosae-
caesalpinoideae 

Pessegueiro  1 Prunus persica (L.) Batsch). Rosaceae 

Pessegueiro bravo  11 Prunus Sellowii Koehne Rosaceae 

Pimenteira  36 Ligustrum lucidum Ait. Oleaceae 

Pingo de ouro  1 Duranta repens L. Verbenaceae 

CONTINUAÇÃO...                                                                                                               
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Pinheiro de 
Norfolk 1 Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco Araucariaceae 

Pinus  4 Pinnus elliottii Engelm. Pinaceae 

Pitangueira  34 Eugenia uniflora L. Myrtaceae 

Platanus  2 Platanus occidentalis L Platanaceae 

Pororoca  2 Rapanea ferrugínea (Ruiz et Pav.) Mez Myrsinaceae 

Rabo de bugio  39 Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) 
Malme 

Leguminosae-
papilonideae 

Roseira  21 Rosa gallica L Rosaceae 

Sapuva  1 Machaerium stipitatum (DC.) Vog.  

Leguminosae-
Papilionoideae 

Sete capotes  1 Campomanesia guazumaefolia (Camb.) Myrtaceae 

Sibipiruna  7 Caesalpinia peltophoroides Benth. Leguminosae-
caesalpinoideae 

Sordinha (epífita) 1 Polypodium vaccinifolium Polypodiaceae 

Taquara  3 Bambusa sp Graminae 

Tarumã   15 Vitex megapotamica (Sprng.) Mold. Verbenaceae 

Timbó  25 Ateleia glazioviana Baill Leguminosae 
Papilionoideae 

Tipuana  49 Tipuana tipu Benth Leguminosae 

Uva do Japão  11 Hovenia dulcis Thumb Ramnaceae 

Uvaieira  16 Eugenia pyriformis Camb Myrtaceae 

Uvarana 1 Cordyline sellowiana Kunth Liliaceae 

Vacunzeiro  53 Allophyllus edulis (St. Hil) Radik Sapindaceae 

Yuca  10 Yucca elephantipes Hort. Ex Regal Liliaceae 
Soma  2640 

Fonte: Santos e Silva/2012                                  Org: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012 
 

Foram catalogadas 94 espécies de vegetação, sendo 2640 árvores no total. O 

reflorestamento no Parque Alvorada - Jorge Backes vem se efetivando a passos 

lentos, desde o projeto apresentado pela prefeitura em 2003 e 2004 ao Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP) porque a reconstituição da mata ciliar ainda não ocorreu 

como solicitado.  

No memorial descritivo de especificações criado por arquitetos e engenheiros 

civis da Prefeitura Municipal em 10 de Janeiro de 2004 consta, como é possível 

observar no quadro 05, um cronograma de execução das obras, dentre as quais 

está a arborização do então chamado na época, Parque Ambiental Marrecas. 
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 Quadro 05 - Cronograma físico global de execução de obra no Parque. 

ITEM OBRAS CONCLUÍDA  
 NÃO CONCLUÍDA ATÉ O 

ANO DE 2012 

1 PORTAL - ACESSO PRINCIPAL     
2 LANCHONETE     
3 PARQUE INFANTIL     
4 SANITÁRIOS     
5 CHURRASQUEIRA     
6 CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO      
7 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS     
8 LAGO ARTIFICIAL     
9 ILHA     
10 MONGE/VERTEDOURO      
11 TRAPICHE     
12 ACESSO 2 - PORTAL     
13 ESTACIONAMENTO     
14 ACESSO A AVENIDA PORTO ALEGRE     
15 PORTAL ITALIANO     

16 
CIRCUITO ESPORTIVO (pista de 
caminhada/ciclovia)     

17 ALAMEDA DAS PALMEIRAS     

18 
ESPAÇOS ÉTNICOS (italiano alemão e 
polonês)     

19 PONTILHÃO     

20 
BOSQUE NATIVO (Obs.: já existia em 
2004 apenas plantaram mais algumas 
árvores frutíferas no local).      

Obs.: O período previsto para execução das obras compreende de janeiro de 2004 a janeiro de 2006. 
Fonte: Prefeitura Municipal documentação cedida em 2010. 

 

Até este ano de 2012 constam as seguintes obras: o restaurante, o parque 

infantil, um (01) sanitário masculino e outro feminino, o lago artificial, ilha, monge e o 

vertedouro, acesso ao portal de entrada, estacionamento, acesso a Avenida Porto 

Alegre, Portal Italiano, circuito esportivo (Pista de caminhada / Ciclovia), pontilhão, 

alameda das palmeiras e neste ano de 2012 construíram uma quadra de basquete. 

No entanto, o Parque Alvorada - Jorge Backes possui uma área aproximada 

de 140.137,50 m2, aproximadamente 32% é composta por vegetação arbórea 

existente antes da construção do Parque. Chegou-se a este resultado através das 

ferramentas computacionais de geoprocessamento, com Sistema de Informação 

Geográfico (SIG), que permitiu calcular a área total do Parque e da vegetação; 

mapeada pela projeção do desenho de um vetor (polígono) que pode ser visualizado 

no mapa a seguir. O software utilizado como suporte técnico para estes cálculos foi 

o Arcgis10, com a criação de shapefile, e a utilização das ferramentas “open 
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attribute table” e “calculate geometry”. Na imagem 04, destaca-se a vegetação 

arbórea do local. 

 

 

 Imagem 04 – Área da Vegetação Arbórea do Parque Alvorada - Jorge Backes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No projeto paisagístico ou memorial descritivo e especificações, previa na (re) 

constituição da área de arborização, vegetação arbustiva e forrações priorizam-se 

espécies nativas e a recuperação da mata ciliar ao longo do rio Marrecas, reservada 

uma faixa de preservação de cinquenta metros conforme lei Federal do Código 

Florestal. Seria nesta área delimitada na imagem a reconstituição da mata ciliar, mas 

vale ressaltar que, conforme contato com secretário de urbanismo e o responsável 

no IAP pelos parques urbanos e Unidades de Conservação, a mata ciliar foi 

parcialmente reconstituída por plantio até o presente ano onde somente uma 

pequena parte da delimitação da vegetação arbórea consta com APP de cinquenta 

metros.  

A vegetação possui características importantes no meio urbano, pois segundo 

Nicodemo e Primavesi (2009), sobre o caso do microclima urbano, eles afirmam que 
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a cobertura vegetal influencia na intensidade da ilha de calor, anomalia térmica em 

que o ar da cidade ou parte dela se torna mais quente do que os espaços que 

possuem áreas verdes, um exemplo, é o centro de São Paulo e os Jardins, onde há 

alta concentração de árvores, a diferença de temperatura pode chegar a 13 ºC entre 

esses dois espaços. Além desse benefício, citam que a cobertura vegetal modifica 

os fluxos de energia e de água, causam mudança na temperatura do ar, no regime 

de ventos e na concentração de poluentes do ar. 

Através da vegetação é possível, que haja modificação nos fluxos da água e 

dessa forma, é necessário compreender quais características formam a bacia 

hidrográfica a qual pertence o Parque Alvorada - Jorge Backes. 

   Segundo Camargo (1999), Wons (1994), Maack (2002), Cigolini, Mello e 

Lopes (2004), o relevo paranaense determina a existência de duas bacias 

hidrográficas, a do Ocidente ou do Paraná, e a do Oriente ou do Atlântico, onde os 

rios dos planaltos correm de leste para oeste e sua maioria deságua no rio Paraná, 

abrangendo uma área de 185.560 Km2, enquanto isso os rios do litoral correm do 

oeste para leste e deságuam no oceano Atlântico, com 14.674 km2.  

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA) (2010), conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA) no estado do 

Paraná o maior consumo de água se dá para o abastecimento público, com 42% do 

total, seguido da demanda industrial com 24%, agricultura 21%, e pecuária com 

13%. Com a aprovação da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela lei 

n.º 9.433, promulgada em 8 de janeiro de 1997, e da Lei Estadual de Recursos 

Hídricos, n.º 12.726, em 26 de novembro de 1999, construiu-se uma nova agenda 

ambiental para a sociedade paranaense. A política estadual elenca como princípios, 

a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, onde as duas 

grandes bacias do Paraná são subdividas, fazendo com que o estado possua 

atualmente 16 bacias hidrográficas.  

Dentre as 16 bacias hidrográficas (no mapa 06) o município de Francisco 

Beltrão pertence a bacia hidrográfica do Iguaçu, considerado o maior rio totalmente 

paranaense. É formado pelo encontro dos rios Irai e Atuba na parte leste do 

município de Curitiba, na divisa com o município de Pinhais. Esses rios são 

originados na borda ocidental da Serra do Mar, seguindo seu curso de 1320 km 

cruzando os três planaltos paranaenses até desaguar no Rio Paraná (SEMA, 2010). 
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  Mapa 06 - Bacias Hidrográficas do Paraná. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
     Fonte: IBGE/2010 

 
 
 

 

A Bacia Hidrográfica do Iguaçu possui uma área total no estado do Paraná de 

54.820,4 Km² (SEMA- 2007). Ressalta-se ainda que a Bacia do Iguaçu divide-se nas 

seguintes Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos Hídricos, de acordo com a 

Resolução Nº 49/2006/CERH/PR: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Iguaçu, (mapa 



51 

 

07), nele destaca-se o município de Francisco Beltrão e a área urbana onde se situa 

o Parque Alvorada - Jorge Backes. 

 

      Mapa 07 - Unidades Hidrográficas do rio Iguaçu, localização de Francisco Beltrão e Parque     

Alvorada - Jorge Backes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Francisco Beltrão/PR em caráter estadual encontra-se 

delimitado pela bacia hidrográfica do Iguaçu, que o aspecto regional localiza-se na 

bacia do rio Marrecas, está inserida na Região Sudoeste do Paraná, drenando uma 

área de 858,52 Km2.  Esta bacia abrange parte dos municípios de Francisco Beltrão, 

Marmeleiro, Flor da Serra do Sul, Verê e Itapejara D’ Oeste. O rio Marrecas é o 

maior afluente do rio Santana, sendo este tributário do rio Chopim, que por sua vez 

desemboca no rio Iguaçu, e o sentido do escoamento de suas águas é de S-N (LUZ, 

2011). 

 O rio Marrecas nasce entre os municípios de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro e leva esta denominação a partir da junção dos rios Araçá e Verde, 

conforme pode-se observar no mapa 08 (IBGE 2010). 
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       Mapa 08 - Percurso dos rios Araçá, Verde até chegar ao Marrecas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No entanto, segundo Paisani et al. (2005), a bacia do rio Marrecas é 

caracterizada como uma bacia hidrográfica assimétrica, com maior desenvolvimento 

de tributários na margem esquerda. Análises topográficas e da disposição da rede 

de drenagem, sugerem influência tectônica no desenvolvimento dessa assimetria. 

No mapa 09, o Marrecas, principal rio do município de Francisco Beltrão, é porque 

através dele que o lago do Parque Alvorada - Jorge Backes é abastecido, além de 

suprir as necessidades de água da população beltronense. 
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   Mapa 09 - Rios do município de Francisco Beltrão/PR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quanto à paisagem geomorfológica da bacia hidrográfica do rio Marrecas, 

segundo Paisani e Geremia (2010), é denominada conforme apresentação no 

quadro 06 a seguir:  

 
     Quadro 06 - Geomorfologia da Bacia Hidrográfica do rio Marrecas. 

 

Características Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas 

1 Possuem: Topos tabulares suavemente ondulados, devido à 
presença de cabeceiras de drenagem e depressões fechadas;  

2 
Patamares extensos e curtos, sendo os últimos caracterizados 
como degraus estruturais; 

3 Vales com seguimentos tanto em canyon quanto com fundo 
chato, este último constituindo alvéolos; 

4 Rios com meandros estruturais 
5 Encostas na maioria convexas; 
6 Canais conectados e desconectados à rede hidrográfica; 
7 Relevos residuais (mesetas); 
8 Formações superficiais lateríticas. 

Fonte: Paisani e Geremia/2010             Elaboração: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012. 
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Estas formas de relevo diagnosticadas por Paisani e Geremia (2010), são 

comuns em escala regional e se distribuem pela unidade de relevo do Terceiro 

Planalto. 

Luz (2011) destaca que de acordo com a Resolução do CONAMA 357/05 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente), a bacia hidrográfica do rio Marrecas é 

classificada como uma bacia de classe 2, ou seja, as águas dessa bacia podem ser 

utilizadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado, 

proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, tais como 

natação, mergulho, irrigação de hortaliça, frutas  e a proteção das comunidades em 

Terras Indígenas.  

Diante de todas as informações, em diálogo com funcionário da Sanepar, 

salientamos que o rio Marrecas abastece toda a população do município de 

Francisco Beltrão.  O Parque Alvorada - Jorge Backes encontra-se à margem direita 

do rio Marrecas, e o lago municipal, criado no local, é abastecido pelo mesmo rio e 

também pelo córrego Jaquini, o qual é canalizado até chegar ao parque conforme 

imagem sequente. 

 
                 Imagem 05 – Canalização Córrego Jaquini. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  Fonte: Google Earth/2010     Elaboração: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012. 
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O córrego Jaquini nasce numa propriedade privada, a proprietária expôs, em 

diálogo no dia 24 de setembro do ano 2011, que possui um termo de servidão com o 

município favorecendo direito ao mesmo, de usar e gozar livremente dá área, 

podendo assim, realizar obras necessárias para a formação do Parque Alvorada - 

Jorge Backes, uma delas foi a instalação de barragem com reservatório artificial no 

córrego Jaquini, além de passagem de aquedutos para o aproveitamento de parcela 

das águas para o abastecimento do lago municipal, isso pode ser visualizado nas 

imagens 06 e 07.  

 
              Imagem 06 – Reservatório Artificial do Córrego Jaquini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
              Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011. 
 

              Imagem 07 - Aqueduto no Córrego Jaquini 
 
 
 
 
                            Direção do Reservatório Artificial do 
                                              Córrego Jaquini 
 
 

  

                                 Aqueduto 

 

 

       
       
              Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011. 
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A proprietária destaca que o termo de servidão4 foi constituído por tempo 

indeterminado, obrigando a terceiros e sucessores a qualquer título. Perguntou-se 

quanto ao sobrenome dela, por que em documentos fornecidos pela prefeitura, 

encontra-se escrito de duas maneiras: córrego Jaquini e córrego Giachini, ela 

comentou que qualquer uma das maneiras está correta, porque ocorreu um erro no 

cartório onde faziam as certidões, o responsável confundiu a forma de escrever, por 

isso dentre os 14 irmãos, muitos ficaram com o sobrenome Giachini, e o córrego 

segundo documento de servidão tem por nome Jaquini, o sobrenome dela. Ver 

(anexo 02) 

Questionou-se se ela teria interesse em vender as terras, disse que não, pois 

tem muito apego ao lugar. Veio do Estado de Santa Catarina, especificamente de 

Concórdia para Francisco Beltrão há mais de cinquenta anos. Frisou que quando 

chegou aqui não tinha nem estrada, era só barro. Ela afirma isto com um sorriso no 

rosto. Pelo termo de servidão, não será permitido à proprietária realizar construção e 

nem qualquer cultivo nas margens do reservatório ou do aqueduto que venha 

danificar e/ou prejudicar o funcionamento das instalações municipais.  

Ela comentou que por sete (7) meses no ano de 2011 a canalização do 

córrego Jaquini estava com problemas, entrou em contato com a gestão municipal, 

mas a demora em resolver foi grande, assim o lago municipal nesse período foi 

abastecido somente pelo rio Marrecas. 

 A ocupação irregular em áreas como as de Fundo de Vale, como a do Parque 

Alvorada - Jorge Backes passou por inúmeras transformações, não só no meio 

físico, mas também social. Essas áreas acabam se tornando o lar de populações, 

cujo uso tradicional das terras não enseja reconhecimento legal onde ocorre.  

Segundo Terborgh (2002), uma relação indefinida, as soluções práticas para o 

problema estão geralmente nas mãos dos gestores, condição que será discutida a 

partir de agora sobre questões socioeconômicas referentes à criação do Parque 

Alvorada - Jorge Backes. 

 

 

 

                                                
4
 Outorga de uso em que o município disporá do direito de usar e gozar livremente da área de 

servidão, podendo realizar as obras necessárias ou úteis, sendo desnecessário para tanto 
autorização prévia da proprietária. 
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1.4 Transformações socioeconômicas  

 

Em 1989, houve a elaboração de um projeto por parte de dois proprietários da 

área que atualmente compõe o Parque Alvorada - Jorge Backes, para criar um 

loteamento, o qual foi indeferido pela Câmara Municipal de Vereadores, com o 

argumento de que o local não seria propício para a criação de loteamentos, devido 

constante alagamento, o que traria enormes transtornos ao município. 

 No mês de outubro de 2011, foi realizado contato com o Sr. Mário Donatti 

para dialogar sobre o projeto de loteamento na área onde atualmente se encontra o 

parque. Segundo ele, juntamente com o Sr. Jorge Backes queria-se realmente fazer 

um loteamento das terras, das quais eram donos legais, ensejo reprovado pela 

Câmara de Vereadores. 

A partir de então os precursores do Parque Alvorada – Jorge Backes, ou seja, 

dois (2) vereadores, entraram com pedido na Câmara Municipal, no mesmo ano, de 

1989 (anexo 03), para que o gestor em exercício viesse adquirir as terras, o objetivo 

era a construção de um parque público, com destinação do lazer e recreação da 

população, além de viabilizar o acesso à PR-483. 

Com o decreto nº 482/2000 da gestão municipal de 01 de janeiro de 1997 a 

31 de dezembro de 2000, cria-se o Parque Temático e Ambiental Marrecas, 

considerando que o município dispunha áreas de terras que se encontravam 

patrimoniadas como bens de uso dominial, além das terras não poderem ser 

destinadas a fins residenciais, devido à proximidade com o rio Marrecas e as 

características da área. 

Segundo Lopes (2006), onde foi instalado o Parque Alvorada - Jorge Backes, 

sempre foi uma área de conflitos sociais, com muitas habitações irregulares e um 

intenso fluxo migratório dos moradores, que por ser um espaço “vazio”, as famílias 

foram invadindo e construindo suas moradias, às margens do rio Marrecas e à beira 

da PR- 483. Entre os anos 2001/2003, a população que ali residia foi convidada a se 

retirar do local por vontade própria ou não.  

Quando há posse das terras as famílias são deslocadas para outros locais, 

mas nem sempre estão a favor de sair do seu lugar por vários fatores, um deles é o 

apego ao lugar. Na área onde foi instalado o parque, quatro famílias foram 
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realocadas, e as demais que ali moravam em barracos de lona, para o poder público 

sequer existiram (LOPES, 2006). 

 Lopes (2006) afirma que em um dos diálogos com um agente público, 

quando o parque começou a ser construído, soube que somente quatro famílias 

residiam no local. Mas, segundo a autora existem contradições, porque entre os 

moradores  há quem afirme  que “havia muitas pessoas que habitavam o local e 

foram retiradas com a ação policial”. Segundo o agente, não houve nenhum tipo de 

(coação ou ação policial), questionado sobre a existência de segregação. Ele expõe, 

de forma segura, que não existiu exclusão social, pois a famílias foram realocadas 

para outros bairros do município. Esse mesmo agente público frisa que a entrada da 

cidade não poderia ser vista como uma imagem negativa.  

Após tais relatos observa-se as imagens 08 e 09.  

 

   Imagem 08 - Área do Parque Alvorada - Jorge Backes alagada em 1983. 

 

                                                            Barraco de morador  
                                                            debaixo d’ água 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   Fonte: Basílio Sendeski, 1983. 
 

Na imagem 08 pode-se observar a falta de infraestrutura para aquelas 

pessoas que ali residiam, portanto, ficam visíveis os problemas causados pela 

enchente e o descaso público com as famílias.  
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 Imagem 09 - População que residia na atual área do Parque Alvorada - Jorge Backes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             Fonte: Basílio Sendeski, 2000. 

 
Nesta imagem 09, ao que bem parece o Parque Alvorada - Jorge Backes está 

em construção ao lado dos barracos, ficaram instalados até os últimos dias, 

anteriores a constução do Parque, com isso fica impossível continuar afirmando que 

ali não residiam mais que quatro famílias. 

Diante disso, e com o relato da Sra. Olga (uma das moradoras no local) 

afirmou à Lopes (2006)  que na área onde é o Parque Alvorada - Jorge Backes 

habitavam aproximadamente  cinquenta famílias, cujas moradias eram cobertas por 

lona. Ela afirma que das famílias realocadas a sua foi a última. Ela residiu no local 

por 18 anos e tinham a posse da terra.  Por gostar muito do local dizia ao poder 

público que não iria sair, mesmo com as dificuldades em época de cheias ela tinha 

apego pelo lugar. Expôs que, agora, o Parque Alvorada - Jorge Backes só é bonito 

para quem possui dinheiro e valeu para a entrada da cidade ficar mais apresentável. 

Uma outra família localizada, por Lopes (2006),  declarou que sua retirada do 

local foi pacífica porque encontrava-se de forma irregular,  estava no local há três 

anos, e o melhor na época para ser feito era sair da área para não serem 

prejudicados, pois não tinham a posse da terra. 

Segundo informações dessa mesma família, à Lopes (2006), a prefeitura 

municipal proporcionou a retirada da casa deles que migraram para o conjunto Beija-

flor, onde residiram por dois anos. Comentaram que não foi fácil a permanência no 
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local, devido  ao difícil acesso, por falta de  dinheiro para o transporte. Outro fator 

citado foi que não gostaram do lugar, por isso venderam o terreno e compraram 

outro no Bairro São Miguel, ou seja, próximo do Parque. 

O comentário destes entrevistados em relação a construção do Parque 

Alvorada - Jorge Backes, é que a sua criação foi boa, mas apenas para quem tem 

dinheiro. 

É de acordo com estas opiniões, boa tanto para caminhar no Parque 

(questões como roupas, calçados entre outros), quanto para quem tem poder 

financeiro para investir próximo a área do Parque Alvorada - Jorge Backes. Ou seja, 

é um local elitizado. 

 Isso faz com que se reflita sobre o sentido de pertencimento, das pessoas 

que acabam sendo excluídas e/ou até mesmo se excluindo desses locais por se 

sentirem segregadas. É assim que a maioria da população se sente. Essa é uma 

das lógicas do capitalismo, muitos tem pouco ou quase nada  e poucos tem 

bastante, pode-se então dizer que as pessoas pensam não por vontade própria, mas 

por imposição do capital. 

Quanto a utilização dos parques públicos urbanos, de um modo geral 

identifica-se há contradições, uma vez que deveriam acolher todas as classes 

sociais. Entretanto a isonomia de direitos sobre estes espaços,  não passa de uma 

formação ideal, isso se dá segundo Souza (2008), devido a desigualdade existente 

no cerne da sociedade  que produz espaços onde uns tem mais direitos que os 

outros. 

Identificou-se a renda econômica familiar dos visitantes  do Parque  Alvorada 

- Jorge Backes, que varia de um (1) à vinte (20) salários mínimos como podermos 

visualizar na apresentação dos quadros 07  e 08 a seguir. 
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            Quadro 07 - Renda familiar dos visitantes do Parque Alvorada - Jorge Backes. 

Renda familiar com base em dados do IBGE % 
Até 1/4 de salário mínimo  0 0% 
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo  0 0% 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo  0 0% 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 6 4,00% 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 48 32,00% 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 43 28,67% 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 25 16,67% 
Mais de 10 a 15 salários mínimos 20 13,33% 
Mais de 15 a 20 salários mínimos 8 5,33% 
Mais de 20 a 30 salários mínimos 0 0% 
Mais de 30 salários mínimos 0  0% 
Sem rendimento   0% 
  100% 
Obs: Estes dados foram obtidos através de entrevista com os visitantes do 
Parque Alvorada - Jorge Backes. Total de voluntários/entrevistados 150. 

 

Fonte: IBGE/2010         Elaboração: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012   
 
  

Quanto a classificação por classe social ou  renda familiar, o IBGE apresenta 

as  seguintes classificações: Classe A  acima de 20 salários mínimos (SM) - Classe 

B    de 10 a 20 SM -  Classe C   de 4 a 10 SM - Classe D  de 2 a 4 SM -  Classe E  

Até 2 SM. No quadro 07 consta a renda familiar dos moradores do entorno. 

 

Quadro 08 -  Renda familiar dos moradores do entorno  Parque Alvorada - Jorge Backes. 

 
 

Renda familiar com base em dados do IBGE % 
Até 1/4 de salário mínimo 0 0% 
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 0 0% 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 0 0% 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 4 10,00% 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 17 42,50% 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 6 15,00% 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 4 10,00% 
Mais de 10 a 15 salários mínimos 3 7,50% 
Mais de 15 a 20 salários mínimos 4 10,00% 
Mais de 20 a 30 salários mínimos 0 0% 
Mais de 30 salários mínimos 0 0% 
Não quiseram responder 2 5,00 
Sem rendimento 0 0% 
Total de voluntários/entrevistados 40 100% 
Obs: Estes dados foram obtidos através de entrevista com os moradores do Entorno 
do Parque Alvorada - Jorge Backes.   Total de voluntários/entrevistados 40. 

 

Fonte: IBGE/2010                  Elaboração: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012.   



62 

 

25% 

10% 

12% 
30% 

2% 

7% 

5% 

3% 3% 3% 

Valorização dos 
Terrenos do 
Entorno 

Embelezamento do 
Bairro 

Qualidade de Vida 

Mais Opção de 
Lazer 

Descansar da 
Rotina 

Local para 
Caminhada 

Número de voluntários que participaram da entrevista 40. 

Os dados apresentados nos quadros 07 e 08  mostram que a maioria dos 

entrevistados, tanto visitantes como moradores do entorno, encontram-se na 

classificação de classes sociais entre  “C” e “D”, tendo como base o salário mínimo 

de R$ 622,00 e que a renda dessas classes, varia de R$ 1.244,00 à 6.220,00.  

 Todavia, os parques urbanos, assim como o Parque Alvorada - Jorge Backes, 

segundo Souza (2008), devem ser espaços estruturados para que a acessibilidade 

ampliada permita o encontro de diferentes grupos e classes sociais, as quais 

compõem o conjunto urbano, para assim não haver sobreposição e nem hegemonia 

de práticas espaciais. 

Outro exemplo de exclusão social é o da  retirada da população  do local, o 

que ocasiou para a população do entorno pontos positivos após a criação do Parque 

Alvorada - Jorge Backes apresenta-se os dados no gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Pontos positivos apresentados pelos moradores do entorno do Parque Alvorada 

- Jorge Backes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011. 

 

Com resultado 30%, o maior indicativo destaque foi dito pelos moradores do 

entorno, como ponto positivo, o lazer.  O segundo é a valorização econômica dos 
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terrenos com 25%. Há certeza de que a criação do Parque Alvorada - Jorge Backes 

influenciou diretamente na construção do seu entorno com a valorização do espaço, 

imobiliário. Em seguida, com 12% apontam a qualidade de vida  associada a ela 

mais 7% que indicam como local para caminhar; 10% destacam a beleza do Bairro 

Alvorada e 5%  apresentam que o local é cartão de visita da cidade; 3%  disseram 

que parou de alagar a área. Embora os alagamentos não  cessaram. Atualmente, 

com as cheias, o prejuízo maior se resume na limpeza do local que fica submerso às 

águas. 

Portanto, o processo que visa a valorização econômica do entorno do Parque 

Alvorada, acentua o papel de fatores que impõe a segregação sobre o local, e à 

medida em que se define o uso do espaço, segundo Souza (2008), 

consequentemente terão acesso a essas áreas,  grupos ou classes com maior poder 

aquisitivo.  

Como exemplo, há o edificio próximo a área, que surgiu por meio da formação 

de um grupo,  composto por um agente público municipal, um empresário imobiliário 

e um odontólogo, que compraram o terreno em 2007, realizaram  no ano de 2008 a 

venda do mesmo, formando um segundo grupo com 15 integrantes. Observa-se na 

imagem 10 a localização do edifício. 

 
 Imagem 10 -  Edíficio Residencial do Lago. 

 

                  Edifício Residencial do Lago 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

             Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2012. 

 Nos 08 anos após a criação do Parque, essa não é a única construção no 

entorno. Segundo o secretário de urbanismo, a gestão municipal está projetando 

para a cidade de Francisco Beltrão novos parques urbanos, que já estão em 
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andamento, como o Parque Ambiental Cidade Norte, o qual a população já se utiliza 

do espaço, mesmo que não esteja concluído, e o Parque Boa Vista localizado no 

Bairro Industrial. 

 A concepção materialista histórico – dialética, colabora para a compreensão 

dos problemas procedentes do capitalismo e permite explicar que as ações 

humanas, pelo modo de produção relacionam sociedade e natureza. Segundo 

Barbosa (2009), por meio da dialética amplia-se a possibilidade de entendimento 

das transformações naturais e sociais sem se afastar delas. 

Dessa forma, é necessário atentar para a concepção de natureza buscando 

enxergar as contradições postas no cotidiano. Barbosa e Azevedo (2011) nos 

assevera que o pensamento marxista contribui objetivamente na compreensão da 

relação de produção que atinge o ser humano e a natureza.

Após tantas transformações, há necessidade de um encontro e/ou articulação 

com o meio. Santos (2001) afirma que quando tudo era natural, o homem escolhia 

da natureza suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da 

vida, valorizando segundo os lugares e as culturas, essas condições naturais que 

constituíam a base material da existência do grupo, pois o  natural generalizado era 

utilizado pelo homem sem grandes transformações. As técnicas e o trabalho se 

casavam com os bens oferecidos pela natureza, com a qual se relacionavam sem 

outra mediação. Sendo assim, para ele, as transformações como a domesticação de 

animais e plantas já eram técnicas sendo utilizadas e impostas pelo homem à 

natureza (SANTOS, 2001). 

Enquanto isso Leff (2002) diz que natureza e  

 

Sociedade são duas categorias ontológicas; não são nem conceitos 
nem objetos de nenhuma ciência fundada e, portanto, não 
constituem os termos de uma articulação científica. Estas categorias 
estão presentes tanto na ciência biológica como no materialismo 
histórico. Na primeira, o processo evolutivo se produz pela 
determinação genética das populações biológicas e de seu processo 
de seleção – adaptação – transformação em sua interação com o 
meio ambiente; na ciência da história, a Natureza aparece como os 
objetos de trabalho e os potenciais da Natureza que se integram ao 
processo global de produção capitalista e, em geral, os processos 
produtivos de toda formação social, como um efeito do processo de 
reprodução/transformação social (LEFF, 2002, p.48). 
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Os processos naturais também são objeto da biologia enquanto fenômenos 

evolutivos e de desenvolvimento ontogenético5. Por isso, desde o momento em que 

a natureza do meio ambiente, até a orgânica do homem é afetada pelas relações 

sociais de produção, esses processos biológicos são superdeterminados pelos 

processos históricos em que o homem ou a natureza se inserem (LEFF, 2002). 

Segundo Leff (2001), a valorização dos recursos naturais está sujeita a 

temporalidades ecológicas de regeneração e produtividade que não correspondem 

aos ciclos econômicos; da mesma maneira os valores e interesses sociais que 

definem o significado cultural, as formas de acesso e os ritmos de extração e 

transformação dos recursos simbólicos e sociais, de caráter extra-econômico, que 

não se traduzem nem se reduzem a valores e preços do mercado.  

Sendo assim, para Leff (2001), não existe um instrumento econômico, 

ecológico ou tecnológico capaz de calcular o “valor real” da natureza na economia.  

Gonçalves (2005), afirma que é através do conceito de natureza que se tecem 

no dia-a-dia as relações sociais, além de que natureza e cultura se condicionam de 

forma recíproca, o que pressupõe não assimilar uma coisa à outra, mas procurar 

compreender que o homem, por natureza, produz cultura, sendo que essa tese 

remete a outra reflexão, que é a de considerar o conceito de natureza como um 

conceito-chave de cada cultura e, através dele, será possível compreender as 

relações sociais que a caracterizam.  

 Muitas foram às transformações que ocorreram com a natureza, e, nos dias 

de hoje, estão criando espaços denominados “naturais”, como é o caso dos Parques 

Urbanos. Porém eles são criados, em muitos casos, somente no papel, o que é 

ainda pior, não são implantados, têm apenas existência virtual, como linhas 

desenhadas em mapas oficiais. Sendo assim chamados de parques de papel devido 

a não proteção, planejamento e gestão dos mesmos (TERBORGH e SCHAIK, 

2002). 

Entretanto, alguns trabalhos tentam explicitar os conceitos de natureza que 

são frutos de relações construídas socialmente. É o caso de Modanese (2010), em 

sua pesquisa realizada no parque de Exposições Jaime Canet Junior, localizado no 

município de Francisco Beltrão/PR, que obteve como resultado de que o conceito de 

natureza dos sujeitos de sua pesquisa (as pessoas usuárias do parque), expresso a 

                                                
5 Desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a maturidade para a reprodução. 



66 

 

partir das seguintes concepções: para 26% dos entrevistados, a natureza está 

associada a Deus; 20% associada à beleza; 16,7% como um bem precioso; 13,3% 

preservação do verde; 10% fauna e flora; 10% vida e 3,3% dos entrevistados 

conceituaram a natureza como base material para a vida humana. 

Nesta pesquisa procurou-se identificar e compreender se existe 

preponderância do conceito de natureza nos motivos pelos quais os sujeitos 

frequentam o Parque Alvorada – Jorge Backes. Na tabela 01 e a seguir, apresenta-

se, o resultado: 

 
Tabela 01 - Motivo pelo qual se frequenta o Parque Alvorada - Jorge Backes. 
O motivo pelo qual o Sr. (a)  frequenta o Parque 

Alvorada - Jorge Backes? 
Voluntários % 

Lazer 16 10,65% 
Contato com a Natureza 14 9,33% 
Ambiente tranquilo 13 8,65% 
Distração 13 8,65% 
Atividade física 13 8,65% 
Caminhada 12 8,00% 
Levar as crianças para brincar 10 6,65% 
Pela beleza do parque 9 6,00% 
Recomendação Médica 8 5,33% 
Para encontrar os amigos 8 5,33% 
Passear 6 4,00% 
Passear com a família 5 3,33% 
Para tirar o estresse 5 3,33% 
Relaxar 4 2,65% 
Descansar 4 2,65% 
Ambiente agradável 4 2,65% 
Para andar de bicicleta 3 2,00% 
Bem estar 2 1,33% 
Primeira vez que vai ao local 1 1,00% 
Total de pessoas que participaram como voluntários 150 100% 

Fonte: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011 

 

Em apreciação aos dados da tabela 01, os resultados apontam que 10,65% 

dos entrevistados afirma-se que o motivo pelo qual se frequenta o local é para o 

lazer, seguidos por 9,33% dos entrevistados que o fazem pelo contato com a 

natureza. Este é um indicativo de que a relação social em ambiente público, com 

área verde, é importante para relaxar, descansar, tirar o estresse, passear com a 

família, além de destacarem o bem estar e a tranquilidade do ambiente.  

 É possível afirmar que, a escassez de áreas naturais urbanas traz sérios 

riscos à saúde humana e/ou qualidade de vida e aos ecossistemas em geral. Por 
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tais motivos, cabe ao poder público viabilizar o desenvolvimento das funções sociais, 

como a moradia, o saneamento básico, a educação, trabalho, cultura, lazer entre 

outros, criando mecanismos para que o social e o natural encontrem êxito. 

 Quanto ao aspecto lazer, é importante ressaltar conforme pesquisa realizada 

por Nicodemo e Primavesi (2009) que pessoas de diferentes culturas, segmentos 

econômicos e etnias, têm preferência para a prática do mesmo em paisagens 

semelhantes. Em geral selecionam lugares que tenham contato com a natureza para 

a promoção do bem estar psicológico e físico, pois a presença de elementos 

naturais contribui significativamente para o bem estar humano. 

 Todavia, cabe enfatizar que parques urbanos, vem sendo criados a priori, 

justamente para suprir a necessidade  de ambientes naturais na sociedade 

contemporânea, além da busca por melhorar a qualidade de vida da população.  

 Em reflexão sobre o assunto, Diegues (2000) diz o seguinte: 

 

Para o naturalismo da proteção da Natureza do século passado, a 
única forma de proteger a Natureza era afastá-la do homem, por 
meio de ilhas onde este pudesse admirá-la e reverenciá-la. Esses 
lugares paradisíacos serviriam também como locais selvagens, onde 
o homem pudesse refazer suas energias gastas da vida estressante 
das cidades e do trabalho monótono. Parece realizar-se a 
reprodução do mito do paraíso perdido, lugar desejado e procurado 
pelo homem depois de expulso do Éden (DIEGUES, 2000, p. 13). 

  

Segundo Smith (1988) o homem é um produto natural, não sendo excetuado 

da dinâmica natural do planeta. O autor expõe também, que Marx superou a 

dicotomia entre natureza exterior/natureza universal ao perceber que sob o 

capitalismo, há a produção da natureza, ou seja, as relações sociais de produção se 

sobrepõem à dinâmica natural (primeira natureza) elementos naturais ao sistema 

mediante o trabalho. Nesta perspectiva, nem o homem pode ser visto somente como 

ser natural e nem a natureza pode ser concebida como algo externo, pois ambos 

são unificados mediante a produção.  

São apresentados alguns aspectos sobre o trabalho, tempo livre, lazer e a 

inserção de parques e sua importância na contextualização urbana, que por meio da 

concepção materialista histórico-dialético sugere-se para a compreensão da 

totalidade pelo concreto. Ou seja, no caso do Parque Alvorada - Jorge Backes o 

método oferece o olhar para além do aparente, para a identificação das relações que 

formam o concreto e faz com que se compreenda a síntese de sua existência.  



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MUNDO É FORMADO, NÃO APENAS PELO QUE JÁ EXISTE, MAS,  
PELO QUE PODE EFETIVAMENTE EXISTIR. (Milton Santos) 

 
 


