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ZONA RESIDENCIAL UMBARÁ - ZR U 
lote mínimo/testada: 360/12
coef.: 1,0
máx. 2 pavimentos
densidade líquida: 100 hab/ha

SETOR COMERCIAL UMBARÁ - SC U 
lote mínimo/testada: 450/15
coef.: 1,0
máx. 2 pavimentos
densidade líquida: 70 hab/ha 

ZONA RESIDENCIAL UMBARÁ - ZR U 
SETOR COMERCIAL UMBARÁ - SC 
máx. 80 habitações/ha
coef.: 1,0
máx. 2 pavimentos

=1 habitação/120m2 (máximo, padrão popular)
densidade líquida: 250 hab/ha

= 1 habitação/400m2 (alto padrão)
densidade líquida: 80 hab/ha

 

ZONEA RESIDENCIAL DE OCUPAÇÃO CONTROLADA 
- ZR OC
lote mínimo/testada: 2000/20
coef.: 0,4
máx. 2 pavimentos
densidade líquida: 16 hab/ha
 

SETOR COMERCIAL UMBARÁ - SC U
ZONA RESID. DE OCUPAÇÃO CONTROLADA - ZR OC 
Vias Setoriais e Coletoras 1
coef.: 1,0 ou1,5 (com adicional de potencial)
máx. 4 pavimentos
densidade líquida 250 hab\ha
 

Principal forma de ocupação na porção norte, 
através de loteamentos

Correspondente ao tecido “A”

Resulta em uma forma urbana com média relação
com a rua (apesar do recuo frontal e dos muros, as 
edificações estão voltadas para a rua)

A formação de lotes unifamiliares e de sistema viário 
em malha contribui para a integração viária, porém 
há problemas de conexão entre loteamentos

Forma de ocupação mais recente, mas que vem gan-
hando importância: novos empreendimentos

Devido à segregação por muros, resulta em uma forma 
urbana sem relação com a rua, que serve apenas de 
acesso viário, contribuindo para a falta de qualidade 
do ambiente urbano

Grande lote cercado por muros dificulta a integração 
viária e contribui à fragmentação do território 

Forma de ocupação tradicional de áreas anterior-
mente rurais, através de subdivisões de lotes extensos

Correspondente ao tecido “B”

Resulta em uma forma urbana com baixa relação 
com a rua, pois as edificações encontram-se bastan-
te recuadas da via e distantes entre si

As subdivisões muitas vezes resultam em lotes de testa-
da estreita e grande profundidade, dificultando a 
integração viária

Forma de ocupação mais recente e ainda pouco 
presente no bairro, apesar de ser permitida em algumas 
zonas

Devido à segregação por muros, resulta em uma forma 
urbana com baixa ou sem relação com a rua, que serve 
apenas como acesso viário, contribuindo para a falta de 
qualidade do ambiente urbano

Grande lote cercado por muros dificulta a integração 
viária e contribui à fragmentação do território 
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UNID. INTERVENÇÃO

MORFOLOGIA EDIFICAÇÕES E LOTES RESIDENCIAIS - ZONEAMENTO VIGENTE

Subdivisões e loteamentos Habitações Unifamiliares em série 

PINHAIS

UNIDADE I
Porção norte, entre a ferrovia e o Contorno Leste + 
porção do Tatuquara;
Crescimento nucleado, gerado através da implan-
tação de loteamentos residenciais, a maioria já con-
solidados. Mais recentemente foram construídos 
diversos condomínios fechados;
Intensidade de crescimento alta, estimulado pela 
proximidade ao Sítio Cercado;
Tecido “A” predominante;
Identificáveis ainda tecidos “B”, “C” e “D”;
Barreiras: ferrovia e Contorno Leste.

UNIDADE II
Porção noroeste, sendo eixos estruturantes rua Ver-
eador Angelo  Burbello e trecho da rua Ângelo Gai;
Crescimento linear, evoluindo ao longo das vias prin-
cipais, gerado através de subdivisões de lotes;
Intensidade de crescimento média, pois não apresen-
ta grande atratividade; 
Tecido “B”;
Barreiras:  áreas verdes, ferrovia e linhas de trans-
missão.

UNIDADE III
Porção leste, sendo eixos estruturantes rua Nicola 
Pellanda, no trecho entre a rua Eduardo Pinto da 
Rocha, e rua Miguel Ângelo Pellanda;
Crescimento linear, evoluindo ao longo da via princi-
pal, gerado através de subdivisões de grandes lotes;
Intensidade de crescimento média, pois não apresen-
ta grande atratividade;
Tecido “B”;
Barreiras:áreas verdes.

UNIDADE IV
Porção sudoeste, sendo eixo estruturante a rua 
Ângelo Gai em seu trecho final;
Crescimento linear, evoluindo ao longo da via princi-
pal, gerado através de subdivisões de lotes;
Intensidade de crescimento baixa, pois não apresen-
ta atratividade;
Tecido “B”;
Barreiras: áreas verdes e linhas de transmissão.

UNIDADE V
Porção sul, englobando a APA do Iguaçú;
Crescimento e densidade populacional inexpres-
sivos, pois não possui ocupação residencial, apenas 
usos extrativistas;
Não é identificável  nenhum dos tecidos urbanos;
Barreiras: cavas do rio Iguaçu.

UNIDADE VI
Porção sudeste, englobando a APA do Iguaçú a leste 
da rua Nicola Pellanda, incluindo-se também faixa de 
100m de profundidade no lado oeste;
Crescimento nucleado, evoluindo à leste da rua 
Nicola Pellanda, porém sem avançar no sentido sul;
Intensidade de crescimento média, pois é possível 
identificar atividades de construção residencial;
Tecido “C”;
Barreiras: cavas do rio Iguaçu.

 Segundo a metodologia proposta, após a definição das diretrizes regionais, deve ser realizado para cada bairro um 
estudo aprofundado. Para demonstração da sequência das etapas foi escolhido o Umbará, cuja seleção deveu-se à sua 
condição especial de presença de características rurais, como grandes lotes e remanescentes atividades de plantio, ao mesmo 
tempo em que vem sofrendo pressão para ocupação urbana, visto que é o bairro que mantém a maior quantidade de áreas 
ainda desocupadas da cidade, muitas delas áreas verdes preservadas.
 Na fase de leitura da realidade do Umbará foram identificados quatro principais tecidos urbanos, de acordo com sua 
configuração de sistema viário, quadras, lotes e edificações, o que possibilitou reconhecer as particularidades das diversas 
áreas do bairro. 
 

 Propõe-se a divisão do bairro em seis unidades 
de intervenção, delimitadas segundo suas característi-
cas em comum e estruturação física, a partir das vias 
mais importantes de cada porção do bairro. 
Desta maneira, ao trabalhar áreas pouco extensas 
uma de cada vez, ao mesmo tempo realizando um 
paralelo com as diretrizes do bairro, é possível especifi-
car intervenções e projetos atuantes na escala do 
desenho urbano, e que ao reunirem-se às propostas 
de todas as unidades constituem o plano propria-
mente dito.

Habitação ColetivaSubdivisões e loteamentos

FAZENDA RIO
GRANDE

Cruzamento da R. Nicola Pellanda e linha férrea Atividades rurais remanescentes Construção histórica na R. Nicola Pellanda Linhas de transmissão que “cortam” o bairro

planejado
sistema viário em quadrícula
formação de quadras regulares e pequenas (120x40 m)
lotes pequenos e regulares
edificações pequenas. geralmente 2 pav, coladas nas divisas
alta densidade
baixa permeabilidade (visual e  solo)
poucas áreas verdes

morfologia mista: orgânica com planejamento posterior
sistema viário arbóreo, com posterior configuração em rede
ausência de quadras, com posterior formação de grandes 
quadras de formato +- irregular com implantação do SV
grandes lotes de formato irregular no início
edificações residenciais de médio porte, geralmente de 1 
pavimento, com recuos laterais e de fundos
média e baixa densidade
alta permeabilidade (visual e do solo)
presença de áreas verdes

morfologia invasiva
sistema viário arbóreo
ausência de quadras definidas
dificuldade para distinção dos lotes: quando é possível, são 
de formato irregular e muito pequenos
edificações pequenas e sem recuos laterais, muito próximas 
entre si
alta densidade
baixa permeabilidade (visual e do solo)
ausência de áreas verdes

planejado
sistema viário em rede
ausência de quadras definidas, quando há, são muito 
grandes
grandes lotes
edificações (galpões) de grande porte
não há densidade residencial
permeabilidade média
poucas áreas verdes

morfologia invasiva
sistema viário arbóreo
ausência de quadras definidas
dificuldade para distinção dos lotes: quando é possível, são 
de formato irregular e muito pequenos
edificações pequenas e sem recuos laterais, muito próximas 
entre si
alta densidade
baixa permeabilidade (visual e do solo)
ausência de áreas verdes

planejado
sistema viário em rede
ausência de quadras definidas, quando há, são muito 
grandes
grandes lotes
edificações (galpões) de grande porte
não há densidade residencial
permeabilidade média
poucas áreas verdes
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PRINCIPAIS TECIDOS URBANOS  esc 1:500
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planejado
sistema viário em quadrícula
formação de quadras regulares e pequenas (120x40 m)
lotes pequenos e regulares
edificações pequenas. geralmente 2 pav, coladas nas divisas
alta densidade
baixa permeabilidade (visual e  solo)
poucas áreas verdes
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morfologia mista: orgânica com planejamento posterior
sistema viário arbóreo, com posterior configuração em rede
ausência de quadras, com posterior formação de grandes 
quadras de formato +- irregular com implantação do SV
grandes lotes de formato irregular no início
edificações residenciais de médio porte, geralmente de 1 
pavimento, com recuos laterais e de fundos
média e baixa densidade
alta permeabilidade (visual e do solo)
presença de áreas verdes
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