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Desenvolvi-
mento e
autonomia
 dos bairros

14. estimular o desenvolvimento de subcentralidades 
15. manter e incentivar as atividades culturais e religiosas rela-
cionadas à Igreja de São Pedro do Umbará
16. preservar a memória e a atividade das olarias, bem como os 
usos rurais remanescentes

-  incentivar o desenvolvimento de atividades de 
comércio e serviços, principalmente no núcleo 
principal, em edificações de uso misto
- demarcação de áreas para implantação de pro-
jetos catalisadores e equipamentos públicos
- criação de eixo turístico na rua Nicola Pellanda

Paisagem e
Espaços
públicos

12. revitalização das Ruas Nicola Pellanda, Ângelo Gai e Maria 
Teresa Gonçalves
13. criação de parques e praças e revitalização das praças exis-
tentes que encontram-se em estado precário

- projetos de intervenção de desenho urbano em 
ruas (por trechos) e praças
- projetos de criação de praças e parques

Habitação 9. construção de HIS como um parcela integrada aos novos em-
preendimentos
10. regularização das ocupações Calixto, Rica e Umbará I a IV
11. reurbanização da ocupação Unidos do Umbará e relo-
cação das famílias que ocupam a área de APP para local próxi-
mo

- regulamentação para incentivar a construção de 
HIS de maneira “pulverizada”
- criação de ZEIS de dimensões pequenas em áreas 
integradas ao tecido existente e infraestruturadas

Mobilidade e
Infraestrutura

5. Melhorar a conexão entre a área ao norte da ferrovia e a 
área ao sul
6. criar e reforçar ligações no sentido leste/oeste, entre as ruas 
Nicola Pellanda e Ângelo Gai e entre o Umbará e os bairros vizin-
hos
7. criação de eixo de transporte público de alta capacidade na 
rua Nicola Pellanda
8. implantação de ciclovias ao longo das vias arteriais e estrutur-
antes

- revisão da malha viária urbana (hierarquia e 
papéis de distributividade)
- projeto de novas diretrizes viárias
- articulação do sistema viário à distribuição de 
densidades habitacionais
- projeto de rede cicloviária

Ordenamento 
Territorial

1. ocupação permeando as áreas verdes, de modo a não frag-
mentar as reservas, como é a tendência na forma de ocu-
pação viente
2. estimular o adensamento linear ao longo de eixos de trans-
porte coletivo (ruas Nicola Pellanda, Angelo Gai e Eduardo Pinto 
da Rocha), configurando um núcleo adensado
3. desestimular a construção de enclaves fortificados (condomí-
nios fechados) que não mantém relação com a via pública
4. evitar a ocupação dispersa (urban sprawl), principalmente ao 
longo de vias locais afastadas do núcleo principal

- revisão e proposta de outro zoneamento, basea-
do no sistema de circulação, densidades e na 
dimensão ambiental
- paralelo ao zoneamento, fazer regulação da mor-
fologia urbana, pensando as construções a partir 
da quadra e não apenas a partit do lote
-regulação para estimular a formação de tecidos 
urbanos que estimulem a vitalidade das ruas
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VIA ARTERIAL - 21 m + 2m fruição pública
Rua Nicola pellanda - trecho Zona Adensamento Prioritário
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VIA ARTERIAL - 21 m 
Rua Nicola Pellanda - trecho demais zonas

5.0 .81.5 6.0 6.0 .8 1.2 .6 5.0edificação edificação

edificação edificação
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VIA ESTRUTURANTE - 14 m 
Ruas Inácio Wacheski, Eduardo P. da Rocha, Dep. Pinheiro Junior, Bôrtolo Pellanda

5.0 .81.8 3.5 .8 1.2 .6 5.0edificação edificação1.8.8 3.5

VIA ARTERIAL - 18 m + 2m fruição pública
Ruas Ângelo Gai e Ângelo Burbello - trecho Zona Adensamento Prioritário

3.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.51.5 2.0 2.0 3.0edificação edificação3.5 1.5

VIA ARTERIAL - 18 m 
Ruas Ângelo Gai e Ângelo Burbello - trecho demais zonas 
Rua Ângelo Parolin e Estrada do Ganchinho

5.0 1.52.0 3.5 1.5 1.5 1.5 5.0edificação edificação1.51.5 3.5

VIA LIGAÇÃO - 11 m 
Todas as vias de ligação (largura mínima)

5.0 1.51.0 3.0 1.5 1.0 5.0edificação edificação3.0

VIA ESTRUTURANTE - 18 m 
Rua Maria Teresa Gonçalves

2.51.0 3.5 2.0 .6edificação edificação3.5 1.21.02.0.6


