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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
O “III Simpósio Nacional de Estudos Urbanos: um olhar interdisciplinar sobre a 

cidade” têm como propósito/intenção apresentar reflexões a partir da dinâmica das 

cidades e da produção do espaço urbano com ênfase nos seguintes eixos temáticos: a) 

produção do espaço urbano; b) rede urbana; c) áreas verdes urbanas; d) movimentos 

sociais urbanos; e) questão ambiental urbana; f) ensino: representação do urbano; g) 

políticas públicas e planejamento urbano; h) memória das cidades; i) o público e o privado 

no espaço urbano; j) economia urbana; k) espaço público e religiões e l) geotecnologias e 

planejamento urbano.  

A realização do evento se justifica em virtude da necessidade de socialização da 

produção científica elaborada, do estabelecimento de contatos entre os pesquisadores 

oriundos das diferentes regiões do Brasil e da maior interação entre os pesquisadores que 

estudam o urbano a partir de um viés interdisciplinar. O evento também se justifica em 

razão da necessidade de oferecer formação continuada para os professores da rede 

estadual de educação básica, de possibilitar a divulgação das pesquisas de iniciação 

científica Jr, iniciação científica, e dos cursos de graduação das universidades, além da 

disseminação dos resultados das pesquisas produzidas pelos discentes e docentes de 

Programa de Pós-Graduação.   

O SEURB vem a cada edição se consolidando como um importante canal de 

divulgação de pesquisa científica e qualificação profissional permitindo a disseminação e 

reflexão de novas ideias. 

 

 

 

Comissão Organizadora do SEURB 
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O PADRÃO ESPACIAL DA SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL EM CIDADES 

DE SÍTIO NATURAL ACIDENTADO: O CASO DE BLUMENAU - SC 

 
 

PATEIS, Carlos da Silva1 
 

BRAGA, Roberto2  
 

RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma leitura das principais teorias que discutem a estrutura urbana e o processo 
de estruturação urbana, com foco especial sobre as cidades brasileiras. Perfaz-se um resgate das 
teorias e dos modelos clássicos da estrutura urbana, que passam pelas proposições de J. G. Kohl 
(1841); Ernest Burgess (1920) e Hommer Hoyt (1939) e também pelas considerações de Corrêa 
(1989) e Villaça (2001) que analisam o processo de estruturação urbana das cidades latino-
americanas de modo geral, e das brasileiras em particular. São discutidas as novas perspectivas na 
relação entre centro e periferia e analisadas as principais mudanças nessa relação havidas nas 
últimas décadas. A partir do estudo de caso de Blumenau-SC, é demonstrado que aquelas 
tendências do processo de estruturação urbana apontadas na literatura como padrão não se 
confirmaram para essa cidade, pois, as populações de alta renda ainda mantém sua preferência por 
uma localização mais central o quanto possível. Concluiu-se que essa permanência, essa 
cristalização tem relação com os atributos do sítio natural da cidade, pois na medida em que sua 
topografia acidentada limita a disponibilidade de novas áreas apropriadas à ocupação e dificulta a 
mobilidade através da interposição de barreiras naturais, a manutenção de uma localização central 
acaba sendo a única que contempla as necessidades dessa população, uma vez que o Centro é a 
localização que melhor otimiza todos os deslocamentos na cidade. 
 
Palavras-chave: Segregação Residencial; Estrutura Urbana; Sítio Natural; Efeito Barreira.  
 
ABSTRACT 
 
This article presents a reading of the main theories that discuss the urban structure and the urban 
structuring process, with particular focus on brazilian cities. Make up a rescue of theories and 
classical models of urban structure, passing through propositions of J. G. Kohl (1841); Ernest 
Burgess (1920); Hommer Hoyt (1939) and also by Correa considerations (1989) and Villaça (2001) 
analyzing the urban structuring process of Latin American cities in general, and Brazil in particular. 
new perspectives in the relationship between center and periphery, it has been analyzing the major 
changes in this relationship occurred in the last decades are discussed. From the case study of 
Blumenau-SC, is shown that those trends in the urban structuring process outlined in the standard as 
literature were not confirmed for this city, for the high-income populations still maintains its 

                                                 
1  Prof. Dr., Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Blumenau, carlos.pateis@blumenau.ifc.edu.br 
2  Prof. Dr., Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro, IGCE – DEPLAN, 

rbraga@rc.unesp.br 
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preference for a more central location the as possible. It was concluded that this permanence, this 
crystallization is related to the attributes of the natural site of the city, because in that its rugged 
topography limits the availability of new areas suitable for occupation and hampers mobility 
through the interposition of natural barriers, maintenance a central location ends up being the one 
that matches the needs of this population, since the center is the location that best optimizes all trips 
in the city. 
 
Keywords: Segregation Residential; Urban Structure; Natural Site; Barrier Effect. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, à semelhança de outros países em desenvolvimento, o período de urbanização 

mais intensa é recente e sua velocidade é muito superior ao que se deu nos países centrais. A 

população urbana saltou de pouco menos de 13 milhões de habitantes no início da década de 1940, 

para mais de 160 milhões em 2010 (IBGE, 2010); o que trouxe como fato contraproducente uma 

série de problemas de ordem social, econômica e territorial, sendo os mais recorrentes aqueles 

relacionados à precariedade das condições de moradia, do transporte público, desemprego e 

subemprego, ao caos no trânsito, à violência e à degradação da estrutura física e da qualidade 

ambiental de certos setores das grandes cidades e, cada vez mais, também das médias. A 

urbanização tem se intensificado; e os rumos que a expansão dos tecidos urbanos tem tomado como 

padrões nas últimas décadas têm feito despontar novas tendências em seu processo geral de 

estruturação intraurbana, como os estudos urbanos mais atuais têm demonstrado. Entre as marcas 

recentes da estruturação intraurbana figuram a tendência à maior extensão dos tecidos urbanos, 

facilitada pelos modernos meios de transportes e comunicações; a desconcentração espacial da 

população de alta renda, que passa a eleger novos setores preferenciais nos subúrbios das cidades; a 

proliferação de grandes condomínios residenciais espraiados pelos subúrbios de alta renda e a 

descentralização das atividades produtivas e terciárias ao longo das principais vias urbanas e 

regionais, que culminam no surgimento de importantes núcleos secundários de comércio e serviços 

nos principais nós de fluxos. Mas o conhecimento e o contato com a realidade de Blumenau, uma 

cidade catarinense de 330mil habitantes, gerou novos questionamentos acerca do processo geral de 

estruturação urbana e seus desdobramentos, tendo em vista que, a priori, a estrutura urbana da 

cidade esboçava contornos diversos daqueles apontados na literatura como tendência. Dessa 

inquietação, e do fato de que uma flagrante particularidade de Blumenau comparativamente a outras 
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cidades tratadas na literatura são os acidentes geográficos que marcam a paisagem blumenauense, 

advém a hipótese investigada neste trabalho, qual seja, a de que há uma relação entre o processo de 

estruturação urbana e os atributos do sítio natural, que se manifesta especialmente quando certos 

atributos do sítio dificultam a acessibilidade e a mobilidade intraurbana através do efeito barreira e 

quando afetam a aptidão do uso do solo, refletindo sobre o preço da terra urbana. 

Ao longo deste trabalho perfaz-se um resgate das teorias e dos modelos clássicos da 

estrutura urbana, que passam pelas proposições de J. G. Kohl (1841); Ernest Burgess (1920); 

Hommer Hoyt (1939) e também pelos estudos de Corrêa (1989) e Villaça (2001) que discutem a 

viabilidade e aplicabilidade das teorias e modelos clássicos na compreensão da dinâmica 

intraurbana em outras realidades socioespaciais, como na América Latina de modo geral, e no 

Brasil em particular. São discutidas as novas perspectivas na relação entre centro e periferia e 

analisadas as principais mudanças nessa relação havidas nas últimas décadas. Na sequência é 

tratado o estudo de caso, que aborda o processo de estruturação urbana da cidade de Blumenau e os 

efeitos dos atributos do sítio natural sobre essa estruturação. 

 

2. MODELOS TEÓRICOS QUE EXPRIMEM A ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS 
CIDADES  
 

O primeiro modelo teórico a explanar espacialmente a segregação residencial foi formulado 

no ano de 1841 pelo geógrafo alemão J. G. Kohl e seu propósito era demonstrar a maneira como os 

grupos sociais estavam distribuídos no espaço urbano das cidades da Europa continental. Esse 

período investigado por Kohl reflete uma Europa em sua fase pré-industrial, quando os efeitos do 

capitalismo ainda não haviam repercutido muito profundamente sobre a organização espacial 

urbana. Conforme a conclusão de Kohl a cidade europeia era marcada pela segregação da elite junto 

ao centro e pela localização dos pobres na periferia, havendo entre ambas um setor residido por 

populações de médio status social.  

A lógica desse padrão concêntrico residia, segundo Corrêa (1989, p. 68) 
 
[...] no fato de que, na metade do século XIX, assim como anteriormente, a 
mobilidade intra-urbana era muito limitada e a localização junto ao centro da 
cidade constituía uma necessidade para a elite porque aí se localizavam as mais 
importantes instituições urbanas: o governo, através do palácio, a Igreja, as 
instituições financeiras e o comércio a longa distância. A localização central da 
elite se devia, pois, a uma questão de acessibilidade às fontes de poder e de 
prestígio.  
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O advento da industrialização e da correlata modernização seria o grande marco diferencial 

da passagem entre o modelo de segregação proposto por Kohl (Figura 1), com a elite residindo no 

centro da cidade e os pobres na periferia, e outros modelos que apontam populações abastadas 

residindo fora das áreas centrais.  

 

 

 

Status Social: 

1 - Alto 

2 - Médio 

3 - Baixo 

Figura 1 – Esquemas clássicos de segregação residencial: esquema 
de Kohl simplificado – 1841 
Fonte: CORRÊA, 1989, p. 67. 

 
Outro notável marco nas investigações que buscaram compreender a maneira como a cidade 

se estrutura internamente foram os estudos empreendidos no contexto da Escola de Chicago de 

Sociologia Urbana, elaborados nos Estados Unidos ao longo da primeira metade do século XX, sob 

uma abordagem ecológica. Entre esses estudos, o primeiro a ganhar notoriedade foi o que 

fundamentou a teoria das zonas concêntricas, formulada em 1920 pelo sociólogo Ernest Burgess e 

que propõe um modelo de estrutura urbana em que as distintas zonas de usos do solo se dispõem de 

maneira concêntrica em torno da Área Central, ocupada pelo C.B.D. – Central Business District 

(Figura 2).  

 

 

 

1 - C.B.D 

2 - Zona de Transição 

3 - Residência das classes populares 

4 - Residência das classes médias 

5 - Residência das classes burguesas 

6 - Zona de migrações pendulares 

Figura 2 - Modelo de zonas concêntricas da estrutura urbana, de Burgess - 1920 
Fonte: RACINE, 1971, p. 399 (Adaptado). 
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O C.B.D., que corresponde ao centro comercial e social da cidade e para onde convergem a 

dinâmica econômica local e os transportes, estaria dividido, segundo Racine (1971, p. 400), em 

duas partes distintas, sendo uma de predomínio do comércio varejista, e outra onde situam 

empreendimentos do ramo atacadista. Em torno ao C.B.D. segue uma zona de transição, mais 

complexa, composta de usos diversos tanto voltada ao comércio como à pequena indústria, que 

avançam ocupando o lugar de antigas residências, enquanto aquelas remanescentes se deterioram: 

 
Este núcleo central como um todo, está rodeado por uma zona de deterioração 
residencial, auréola de degradação que tem sido chamado de "zona de transição". 
Nela o comércio e pequenas fábricas invadem as áreas residenciais e, embora ainda 
se possa encontrar bolsões residuais de casas de maior padrão, esta área apresenta 
como padrões típicos favelas, pobreza, degradação e criminalidade3 (RACINE, 
1971, p. 400). 
 

A zona seguinte à de transição abriga principalmente antigas residências de trabalhadores do 

comércio e dos serviços e operários das fábricas instaladas, sobretudo, na área central, constituindo 

um setor de predomínio das classes populares. Uma quarta zona identificada por Burgess (Racine, 

1971, p. 401) compreende famílias de classe média composta de proprietários de pequenas 

empresas, profissionais liberais e vendedores, que abrigam tanto casas individuais como 

apartamentos de dois ou três andares e pensões. As famílias de maior poder econômico, por sua vez, 

ocupam um quinto setor, onde ocorre o predomínio de residências unifamiliares e apartamentos de 

médio e alto padrão, além de centros comerciais mais modernos situados em pontos estratégicos. 

Burgess aponta ainda a ocorrência de uma sexta zona, localizada além dos limites da cidade, cujos 

pequenos núcleos urbanos que a compõem constituem espaços-dormitório, de onde partem 

migrações cotidianas rumo ao centro através de vias de rápido acesso (Figura 2).  

O grande valor do trabalho de Burgess, conforme Racine (1971, p. 402), é que a despeito de 

contar com baixos meios estatísticos, ele foi capaz de formular os princípios que regeram o 

crescimento das cidades americanas da década de 1920 e, sobretudo, relacionar esses princípios às 

estruturas fundamentais da sociedade humana, consubstanciando um importante legado aos estudos 

futuros relacionados à estrutura interna da cidade. 

                                                 
3  “Ce noyau central, dans son ensemble, est entouré d’une zone de détérioration résidentielle, auréole de 
dégradation qui a reçu le nom de “zone em transition”. Ici le commerce et les petites usines empiètent sur les zones 
résidentielles et, quoiqu’on puisse encore y trouver, à titre résiduel, les îlots de maisons des “premiers citadins”, les 
garnis représentent le type d’utilisation du sol le plus typique et les principaux taudis de la ville se retrouvent dans cette 
zone, aire de pauvreté, de dégradation et de crime”  (RACINE, 1971, p. 400). 
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Como se verifica, Burgess expôs um padrão espacial oposto ao verificado por Kohl para a 

Europa, onde as elites viviam no círculo central legando as periferias aos mais pobres. A explicação 

mais recorrente para essa diferença, compartilhada por autores como Sjoberg (1960), Yujnovsky 

(1971) e Schnore (1975), situa na constatação de que a cidade evolui em termos de organização 

espacial à medida que se industrializa, tornando possível a passagem do estágio apontado por Kohl 

para aquele anotado por Burgess. 

Para Sjoberg (1969) toda cidade em seu estágio pré-industrial, sejam europeias, norte 

americanas ou latino-americanas, atuais ou de séculos passados, tende a apresentar um padrão 

residencial com as elites no centro e os pobres na periferia. Esse quadro muda com o 

desenvolvimento industrial e com a modernização, quando as elites deixam o centro rumo às 

periferias e relegam a área central às camadas populares. Esses desdobramentos, segundo o autor, 

não acontecem de súbito, mas paulatinamente, podendo haver também cidades em estágios 

intermediários de desenvolvimento. 

Outra proposta teórica empreendida no contexto da Escola de Chicago de Sociologia Urbana 

e que figura entre as mais prestigiadas e debatidas por pesquisadores contemporâneos é a teoria dos 

setores, formulada em 1939 pelo economista Homer Hoyt. 

Hoyt desenvolveu seu trabalho visando, especialmente, rever criticamente as proposições de 

Burgess e, sob uma nova metodologia, anotar as características e tendências de crescimento das 

áreas residenciais das cidades norte-americanas. Para chegar ao modelo proposto, trabalhou 

intensamente a partir de dados empíricos, pois sendo o principal economista da Sociedade Federal 

de Habitação, detinha amplo acesso aos dados coletados sobre diversas cidades americanas, entre 

elas Nova York, Chicago, Detroit, Filadélfia e Washington. 

Como aponta Racine (1971, p. 402), Hoyt, ao avaliar o mercado de locações das cidades 

investigadas, chegou à confirmação de que os diferentes preços praticados nas diversas partes das 

cidades refletiam grandemente sobre uma série de outras características da habitação: 

Todos os dados foram mapeados e é a partir desses mapas que Hoyt desenvolveu sua 
teoria que é, em grande parte, a expressão de uma generalização empírica. Hoyt 
descobriu (análise fatorial espontânea) que um único elemento, o aluguel ou o valor 
de locação de terrenos urbanos, reflete profundamente sobre uma série de outras 
características da habitação. Ele concluiu então que as variações espaciais dos 
preços de locação poderiam explicar a estrutura das zonas residenciais [...] 4 
(RACINE, 1971, p. 402-403). 

                                                 
4  “Toutes les données furent cartographiées et c’est à partir de ces cartes que Hoyt élabora sa théorie qui est 
donc pour une grande part l’expression d’une généralisation empirique. Hoyt découvrit (analyse factorielle spontanée) 
qu’un seul élément, le loyer ou la valeur locative des terrains urbains, reflétait de très près une série d’autres 
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Portanto a teoria dos setores funda-se, sobretudo, na análise da distribuição das áreas 

residenciais de alto padrão, que por sua vez influencia na localização das áreas residenciais de 

padrão médio e baixo, como salienta Zarate (1984, p. 111): 

 
Segundo a teoria dos setores, os contrastes nos usos do solo originados em torno do 
centro se perpetuam à medida que a cidade cresce até o exterior, dispondo-se à 
maneira de cunhas ou setores ao longo das vias principais, tanto que a organização 
da estrutura urbana e a direção do crescimento da cidade vêm determinada pela 
localização concreta das áreas residenciais de maior categoria. A seus lados 
aparecem os setores integrados por áreas de nível social médio e nível social baixo5. 
 

A expansão urbana se processaria, desse modo, orientada pelas preferências das classes de 

maior poder econômico na cidade, que ocupam os terrenos melhor localizados, livres de incômodos 

(Figura 3). 

 

 

 

1 - C.B.D 

2 - Zona de Transição 

3 - Residência das classes populares 

4 - Residência das classes médias 

5 - Residência das classes burguesas 

Figura 3 - Modelo dos Setores da estrutura urbana, de Hommer Hoyt - 1939 
Fonte: RACINE, 1971, p. 399 (Adaptado). 

 

A estrutura urbana das cidades norte-americanas, segundo as conclusões de Hoyt, tenderia a 

conformar-se mais para setores do que a círculos concêntricos – diferente, portanto, das proposições 

de Kohl e de Burgess. Haveria um ou alguns setores mais valorizados, onde residiriam as classes 

burguesas e que tenderia a expandir-se em direção à periferia, inclusive deixando as antigas 

residências mais centrais, que então seriam ocupadas por classes econômicas de status inferior. 

Ladeando esses setores mais valorizados, encontrar-se-iam as residências das classes médias; e a 

                                                                                                                                                                  
caractéristiques du logement. Il en déduisit alors que les variations spatiales du prix de location pouvaient rendre compte 
de la structure des zones résidentielles [...]” (RACINE, 1971, p. 402-403) 
 
5  “Según la teoría sectorial, los contrastes en los usos del suelo originados cerca del centro se perpetúan al 
crecer la ciudad hacia el exterior, disponiéndose a  manera de cuñas o sectores a lo largo de las vías principales, en 
tanto que la organización de la estructura urbana y la dirección del crecimiento de la ciudad vienen determinadas por la 
localización concreta de las áreas residenciales de mayor categoría. A sus lados aparecen los sectores integrados por 
áreas de nivel social medio y nivel social bajo” (Zarate, 1984, p. 111). 
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partir do Centro para a periferia, haveria grandes setores de residência das classes populares, onde a 

média de valor dos aluguéis seria sempre menor que nos demais setores. Dentro dessa perspectiva, 

advém que o setor geral onde se localiza a população de alta renda será o mais distante possível das 

fábricas e seus armazéns, e não saltam aleatoriamente de um ponto a outro, mas pelo contrário, 

definem e seguem um mesmo caminho por um longo período, preferencialmente acompanhando as 

vias de transporte rápidas. 

Tendo o modelo teórico de Kohl se baseado na realidade de cidades europeias e os modelos 

teóricos da Escola de Chicago se inspirado nas cidades norte-americanas, em contextos espaciais e 

temporais específicos, de modo geral eles não contemplavam na sua plenitude a compreensão da 

dinâmica intraurbana de outras regiões do mundo, sendo as principais críticas a eles dirigidas, 

pautadas na falta de universalidade e anacronismo de suas propostas frente a uma realidade em 

constantes mudanças políticas, econômicas e sociais, as quais refletiam na distribuição do uso do 

solo nas áreas urbanas.  

Mas ainda que persistam críticas e se verifique preferências em relação a uma ou outra 

dentre essas principais propostas apresentadas, o fato é que elas inauguraram nova etapa nos 

estudos da organização espacial intraurbana. Contemplando, sobretudo, a análise da forma das 

cidades, ofereceram as bases e legaram conceitos fundamentais para que novas pesquisas pudessem 

aprofundar na apreensão das forças que torna dinâmico o processo de estruturação urbana.  

 

2.1 A organização interna das cidades brasileiras 

 
No que diz respeito ao estudo da estrutura urbana das cidades brasileiras, dentre muitas 

contribuições como a de Singer (1982); Sposito (1991); Sposito (2001); Sposito  (2009); Amorim 

Filho (2005) e Souza (2011); cabe destacar os trabalhos de Corrêa (1989) e Villaça (2001), os quais, 

a partir de uma releitura do modelo de Kohl para a Europa e dos clássicos da Escola de Chicago, 

para os Estados Unidos, esboçaram análises que exprimem as peculiaridades das cidades latino-

americanas de modo geral, e das brasileiras em particular. 

A despeito das críticas gerais aos modelos clássicos da estrutura urbana, o geógrafo Roberto 

Lobato Corrêa (1989), ao discutir a dinâmica da segregação e seu padrão espacial em cidades 

latino-americanas, acabou recorrendo ao modelo de zonas concêntricas (tanto de Kohl como de 

Burgess) e ao modelo de setores (de Hoyt), defendendo que as propostas apresentadas por estes, 

podem ser vistas não como padrões espaciais estritos, mas como possibilidades teóricas. Conclui 
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que “nenhum dos modelos exclui o outro, podendo conviver entre si, configurando o mesmo espaço 

urbano”, sendo que “[...] a coexistência dos três padrões aparece claramente na cidade latino-

americana” (CORRÊA, 1989, p. 73), como procurou sintetizar e demonstrar através de um esquema 

(Figura 4). 

 

 

  

Legenda 
 

 
Núcleo central 

 
Zona periférica do centro 

 
Eixos industriais 

 Subcentros regionais 

 
Bairros de Alto Status Social 

 
Bairro de Médio Status Social 

 
Bairro de Baixo Status Social 

 Favelas 

Figura 4 – Esquema de organização espacial da cidade latino-americana 
Fonte: Corrêa, 1989, p. 75. 

 
 

Segundo esse esquema, os bairros de alto status social tende a ocupar um único setor da 

cidade, como já sugeria Hoyt, tendo esta zona grande poder de atração em relação à expansão do 

núcleo central. Circundando o núcleo central, desponta o que Corrêa (1989) nomina “zona 

periférica do centro”, que se equipara à “zona de transição” de Burgess e também de Hoyt, aonde 

casas residenciais vão progressivamente sendo convertidas ao uso comercial e de serviços; e a partir 

dessa zona, acompanhando os principais eixos ferroviários e viários que demandam à periferia, 

prevalece o uso industrial. Os bairros de médio status social situam nas regiões mais próximas aos 

bairros de alta renda; enquanto os bairros de baixo status social ocupam as demais áreas a partir da 

zona periférica do centro. Quanto aos subcentros de comércio e serviços, Corrêa (1989) admite a 

possibilidade do seu desenvolvimento em setores residenciais de quaisquer classes de renda; e o 

mesmo vale para o aparecimento de favelas, que estão presentes inclusive nos setores de 

predomínio das camadas de alta renda. 

A importância do modelo de zonas concêntricas de Burgess e do modelo de setores de 

círculos de Hoyt é ressaltada também por Villaça (2001), que lhes recorre para apresentar os traços 

comuns de organização intraurbana das metrópoles brasileiras (Figura 5). Para esse autor, 
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[...] nossas metrópoles tem uma organização interna que é um pouco um misto de 
círculos concêntricos e de setores de círculo, apesar de os últimos predominarem 
sobre os primeiros e apresentarem maior potencial explicativo – até hoje pouco 
utilizado – dos processos espaciais intra-urbanos (VILLAÇA, 2001, p. 113). 
 

Utilizando o poder explicativo dos modelos de Burgess e Hoyt, Villaça (2001) conclui que 

em nossas metrópoles a disposição espacial da alta burguesia não se organiza em círculos 

concêntricos, mas em um único setor da cidade - ainda que, de forma isolada, famílias da alta 

burguesia possam ser encontradas em quaisquer bairros da cidade. 

 

 
Figura 5 – Estruturas espaciais de algumas áreas metropolitanas brasileiras segundo o modelo de 

HOYT. 
Fonte: VILLAÇA, 2001, p. 115 (Adaptado). 

 
 

O esquema de Villaça (2001, p. 115) teve por base o modelo de setores de Hoyt, e buscou 

mostrar de forma simplificada como se dá a distribuição espacial das classes sociais no espaço 

urbano das metrópoles brasileiras, enfatizando a tendência de setorização e segregação das classes 

de alta renda.  Utilizando esses modelos como apoio, mas buscando aprofundar na sua análise e 

explicação, Villaça (2001) conclui que a segregação das elites, em uma única região geral da 

cidade, ocorre porque este arranjo lhes facilita o controle tanto sobre o mercado como também 

sobre o Estado. No caso do mercado, é favorável no sentido de que este buscará oferecer nos setores 

segregados, todos os bens e serviços demandados pelas burguesias como clínicas de estética, 
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academias, clubes, shoppings centers, hipermercados, galerias etc. No caso do Estado, é 

conveniente porque seu controle otimiza a concentração dos investimentos em infraestrutura e 

equipamentos, bem como lhes permite moldar a legislação urbanística conforme lhes aprouver. 

Embora reconheça que o “primarismo descritivo” tenha caracterizado os modelos 

elaborados pela Escola de Chicago e consequentemente feito com que eles “tivessem vida curta”, 

Villaça (2001, p. 13 e 17) avalia que sua grande contribuição foi oferecer uma visão articulada e de 

conjunto da estrutura urbana, sintetizada através dos modelos espaciais que propuseram. 

 

2.1.1 Tendências recentes da estruturação urbana das cidades brasileiras 

 

O processo espacial da centralização é o conjunto de forças que, em ação, geram o Centro - 

lugar da cidade que concentra as principais atividades comerciais, de serviços, da gestão pública e 

privada e de convergência dos transportes intraurbanos e mesmo inter-regionais.  Na cidade 

capitalista, o Centro torna-se componente essencial da estrutura urbana na medida em que constitui 

o nó de convergência e divergência da circulação no interior de uma cidade, funcionando como 

elemento ao mesmo tempo integrador e dispersor dos fluxos intraurbanos (SPOSITO, 1991, p. 6). 

Para Villaça (2001, p. 239) o Centro de uma aglomeração aparece como resultado de um 

“processo contraditório entre a necessidade de aglomerar e ao mesmo tempo de se afastar de um 

ponto na qual todos gostariam de se localizar”. Esse desejo pelo ponto mais central, que garante 

acesso facilitado aos bens e serviços disponíveis no espaço urbano, do ponto de vista dos 

consumidores, e maior exposição ao mercado consumidor, na perspectiva do empreendedor, que faz 

aumentar o “valor simbólico” do centro. Para Castells (1983 p. 278), esse valor simbólico deriva do 

fato de a cidade constituir também uma estrutura simbólica, “um conjunto de signos, que permite a 

passagem entre sociedade e espaço, que estabelece uma relação entre natureza e cultura”.  

Mas se de um lado o Centro é o lugar da concentração das principais atividades que regem a 

dinâmica econômica, política e social da cidade, de outro há seu contraponto, que é a periferia; ou 

periferias se considerarem-se o fato de atualmente ocorrer grande diferenciação em vários de seus 

aspectos, tanto dentro de uma mesma cidade, como entre cidades de países distintos. A periferia 

surge como decorrência do processo de expansão do tecido urbano; e essa expansão é, per si, 

bastante complexa e variável em sua lógica e intensidade, pois, como destaca Sposito (2004, p. 

263), seu ritmo se distingue no âmbito de diferentes modos de produção e formações sociais.  
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Embora a ocupação periférica seja um fenômeno bastante antigo, que ocorre desde o 

surgimento dos primeiros assentamentos urbanos, os maiores ritmos de crescimento das periferias 

urbanas podem ser associados ao advento da Primeira Revolução Industrial, que atraiu para as 

cidades grandes contingentes populacionais. Mas de forma geral, até o final do século XIX alguns 

impeditivos, sobretudo técnicos e funcionais, limitavam sobremaneira a extensão territorial urbana 

e, consequentemente, a expansão das periferias, gerando cidades mais compactas.  

Enquanto um padrão de ocupação suburbana com populações de alta renda residindo nas 

franjas da cidade marcava a organização espacial das industrializadas cidades norte-americanas e 

inglesas na virada do século XIX para o século XX - como tratado no modelo de zonas concêntricas 

exposto por Burgess (Figura 2) - , em alguns países europeus e latino-americanos nos quais a 

atividade comercial seguia preponderante, “o centro mantinha-se como espaço do poder político, 

das trocas comerciais e de preferência para moradia da elite e a expansão territorial urbana ocorria 

de forma muito mais lenta” (SPOSITO, 2004, p. 296), tal como preconizava o modelo proposto por 

Kohl (Figura 1).  

De modo geral, aqueles mesmos impeditivos de ordem técnica e funcional que justificaram 

um modelo de cidade mais compacta na Europa, também atuaram na estruturação urbana das 

cidades latino-americanas, atribuindo-lhes um caráter compacto e contínuo vigente, sobretudo, até a 

década de 1970. As cidades de então apresentavam uma estrutura simples e com zonas bem 

definidas, onde prevalecia a existência de um Centro único e monopolizador que concentrava as 

principais atividades comerciais e de serviços em funcionamento. Um grande descompasso entre 

crescimento urbano e os correspondentes investimentos em infraestrutura de atendimento às 

demandas, de um lado, e a pouca oferta de bens de consumo coletivos nas periferias, de outro, 

faziam com que a população de maior poder econômico procurasse situar-se o mais próximo 

possível do Centro das cidades, que são áreas mais bem equipadas: 

Nos países latinoamericanos, nos quais o crescimento urbano acelerado não se 
acompanhou desses investimentos em mesma proporção, as classes média e alta 
permaneceram, prevalentemente, nas áreas residenciais instaladas em torno do 
centro principal, onde a maior densidade dos meios de consumo coletivo e 
individual possibilitava um padrão de vida urbana muito superior àquele existente na 
periferia. Essa crescia continuamente, sem correspondentes melhorias urbanas, 
tornando-se a única opção para os que não podiam pagar pelas áreas melhor 
equipadas (SPOSITO, 2004, p. 299). 

 
 

No caso do Brasil a prevalência, até décadas atrás, de um Centro e entorno bem estruturado 

e equipado comparativamente aos demais setores urbanos, e consequentemente mais visado pelas 
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classes de maior poder econômico, fez ressaltar aquelas características pejorativas das demais áreas, 

a periferia. Esta, por sua vez, passou a ser diretamente associada a áreas residenciais depreciadas, 

pobres, distantes e precárias, resultantes do modo acelerado como se deu sua expansão territorial 

(SPOSITO, 2004, p. 284). A tônica definidora desse “padrão periférico” de urbanização vigente, 

segundo Ribeiro & Lago (1994), era “a segregação social das camadas populares de menor renda, a 

autoconstrução das moradias e a precariedade das condições de consumo coletivo".  

No entanto ao curso das últimas décadas a relação centro-periferia nas cidades brasileiras - 

mas não somente nessas - vem apresentando importantes mudanças em vários de seus aspectos, 

com a irrupção de novos conteúdos e novos papéis que lhes dão outras feições; sendo parte 

expressiva destas transformações devidas às inovações tecnológicas e à evolução nos meios de 

comunicação e circulação de pessoas, mercadorias, ideias e símbolos graças às novidades 

introduzidas pela Terceira Revolução Industrial (SPOSITO, 2001, p. 84). Tais mudanças têm 

implicado uma nova morfologia urbana, marcada pela desconcentração, e que está sendo redefinida 

a partir dos rumos que a expansão dos tecidos urbanos tem tomado como padrões. 

A difusão do uso do automóvel e os investimentos em infraestrutura para os transportes 

trouxeram implicações diretas à estruturação urbana, uma vez que amplia os horizontes da 

circulação dos seres humanos, tanto enquanto consumidores, como enquanto portadores da 

mercadoria força de trabalho (VILLAÇA, 2001, p. 42). Sobretudo as famílias mais abastadas 

desprendem-se, assim, da rigidez locacional e da propensão em residirem necessariamente próximo 

à Área Central, indo deslocar-se para setores periféricos os quais, em geral, apresentam certas 

amenidades paisagísticas e oferecem adequada acessibilidade às suas áreas preferenciais de 

consumo e emprego. Associado a esses fatores, despontam ainda novas formas de habitat urbano 

nas franjas da cidade, como os loteamentos fechados para fins residenciais atendendo, sobretudo, 

famílias de renda média e alta. A cidade, sob tais efeitos, passa a refletir um modelo de ocupação 

mais próximo daquele proposto por Hoyt em 1939 (Figura 3) e que inspiraram os esquemas de 

Corrêa (1989) - Figura 4 - e de Villaça (2001) - Figura 5.  

A urbanização brasileira, portanto, tem se intensificado nas últimas décadas; e os rumos que 

a expansão de seus tecidos urbanos vem tomando por padrão apontam para uma tendência à maior 

extensão dos tecidos urbanos, facilitada pelos modernos meios de transportes e comunicações; a 

deterioração das áreas centrais das cidades; a desconcentração espacial da população de alta renda, 

que passa a eleger novos setores preferenciais nos subúrbios das cidades; a proliferação de grandes 
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condomínios residenciais espraiados pelos subúrbios de alta renda e a descentralização das 

atividades produtivas e terciárias ao longo das principais vias urbanas e regionais, que culminam no 

surgimento de importantes núcleos secundários de comércio e serviços nos principais nós de fluxos. 

Em vista dessa tendência apontada pela literatura como padrão, a presente pesquisa ocupou-se de 

investigar o seu desdobramento considerando a possível influência dos atributos do sítio natural 

sobre o processo geral de estruturação urbana e em relação à identificação aos modelos teóricos que 

exprimem a organização interna das cidades, através do estudo de caso de Blumenau – SC, cidade 

média com 330 mil habitantes que se estende sobre um sítio marcado por imponentes barreiras 

naturais em razão do seu relevo movimentado e da presença do caudaloso rio Itajaí-Açu. 

Para o cumprimento desse objetivo, em um primeiro momento realizou-se um levantamento 

de fontes bibliográficas que viessem oferecer as bases para a melhor compreensão do processo de 

estruturação urbana e seus fatores intervenientes. No momento seguinte, foram buscadas referências 

que subsidiassem a compreensão do processo de estruturação urbana de Blumenau em sua evolução 

histórica, e que particularmente possibilitassem examinar a influência dos atributos do sítio natural 

sobre essa estruturação. No que se refere à compreensão do processo de estruturação urbana de 

Blumenau, considerou-se como fundamentais a busca de elementos que resgatassem o histórico de 

evolução da cidade e seus fatores intervenientes; que esboçasse o arranjo atual dos diferentes usos 

do solo urbano; e que dessem conta da distribuição da população segundo as diferentes classes de 

renda. Foram realizadas visitas à SEPLAN - Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Blumenau, onde foram consultados mapas e levantadas as leis urbanísticas mais relevantes ao 

processo de estruturação urbana, de modo que fosse possível examinar alguma relação entre essas 

normativas e o processo de estruturação em curso na cidade. Também foram realizadas pesquisas de 

campo em determinados setores da cidade, com o fito de confrontar as informações obtidas por 

meio de consultas e leituras à realidade concreta, bem como atualizar possíveis defasagens no 

mapeamento de uso do solo da cidade.  

 

3. ESTRUTURAÇÃO URBANA EM BLUMENAU E SUA RELAÇÃO COM O SÍTIO 
NATURAL 
 

A origem da cidade de Blumenau se relaciona às iniciativas do governo imperial do Brasil 

em torno do objetivo de atrair imigrantes europeus tanto para suprir a necessidade de mão de obra 

como também garantir a posse do território frente a cobiça estrangeira. Para a região onde hoje situa  
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Blumenau, no Vale do Rio Itajaí em Santa Catarina, vieram, a partir de meados do século XIX, 

representantes de várias nacionalidades europeias, mas principalmente alemães, para quem a 

imigração representava uma oportunidade de distanciar-se dos acirramentos causados pelas guerras 

advindas do processo de unificação alemã, dos problemas relacionados ao sistema de heranças 

vigente no país de origem, das altas taxas e impostos a que eram obrigados ao pagamento e também 

do crescente desemprego fruto da mecanização agrícola em curso (SIEBERT, 1999, p. 48). 

A iniciativa de fundar a Colônia que viria dar origem à cidade de Blumenau partiu de 

Hermann Bruno Otto Blumenau, natural do condado de Braunschweig, na Alemanha, onde nasceu 

em 26 de dezembro de 1819. Depois de firmadas as negociações junto ao Governo Imperial e ao 

Governo Provincial de Santa Catarina, Dr. Blumenau reuniu um grupo de 17 imigrantes 

procedentes da Alemanha que, no dia 2 de setembro de 1850, aportaram de balsa às margens do Rio 

Itajaí-Açu, na sua confluência com o Ribeirão Garcia (Figura 6), onde foram fixar as primeiras 

construções da nova Colônia. O objetivo inicial do Dr. Blumenau era implantar um latifúndio 

ocupando os 17 imigrantes como funcionários do empreendimento. Para os fins agrícolas então 

projetados o sítio escolhido, apesar de apresentar uma morfologia acidentada, com cotas de altitude 

que partiam de próximo a zero a mais de 300 metros (Figura 6), se mostrava razoavelmente 

adequado, sobretudo em razão da disponibilidade de acesso à água e também pelo acesso facilitado 

ao litoral através do rio Itajaí-Açu. 

Ao se definir a foz do Ribeirão Garcia como ponto de aporto das embarcações e a sede do 

empreendimento que recepcionava os imigrantes, se delineava também, indiretamente, o local onde 

futuramente conformaria uma urbe e se constituiria o Centro da cidade. Nesse entorno logo se 

implantaram pioneiramente alguns equipamentos da recém-fundada colônia como o escritório 

administrativo, o hotel para recepção dos imigrantes e o armazém de secos e molhados, que por sua 

vez atraíram mais e mais usos para o setor.  
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Figura 6 – Elevações no município de Blumenau 

Fonte: SEPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Blumenau (Adaptado) 
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Aquele intento inicial de se implantar um latifúndio logo foi deixado de lado em razão dos 

elevados dispêndios que essa forma demandaria. Em seu lugar, Dr. Blumenau optou pelo sistema de 

pequenas propriedades, através do fracionamento e da venda de lotes a colonos autônomos. Assim 

no ano de 1852, quando a Colônia já contava com 114 moradores, foram vendidos os primeiros dez 

lotes, que situavam à margem direita do Ribeirão Garcia (DEEKE, 1917). 

Além de ter influenciado na escolha do local para implantação da Colônia, os atributos do 

sítio natural repercutiram grandemente também sobre a localização e sobre o modelo de 

fracionamento dos lotes coloniais, cujas demarcações para a venda intensificaram a partir de 1852. 

Por questão de facilidade, as primeiras picadas abertas ainda a facão, para realizar a demarcação dos 

lotes coloniais a serem vendidos e ainda permitir a ligação com a sede, se fizeram acompanhando os 

fundos de vale, que são áreas topograficamente mais planas. A partir dessas primeiras picadas, os 

lotes foram demarcados de modo que cada proprietário viesse ter acesso à água, tão fundamental 

para o consumo das famílias, para a produção agrícola e em alguns casos até para o transporte. 

Diante dessa necessidade de conciliar os atributos naturais do terreno e as demandas dos colonos, os 

lotes acabaram sendo demarcados em paralelo uns em relação aos outros e perpendiculares tanto em 

relação ao rio como também às picadas abertas, detendo, com isso, uma forma bastante alongada 

nas laterais, mas estreita na face voltada ao rio. Em geral, a face frontal ao rio e os fundos detinham 

entre 220m e 300m; enquanto o comprimento nas laterais variava entre 1.000m e 1.100m 

(SIEBERT, 1999) (Figura 7).  

À medida que mais migrantes chegavam, novas picadas e caminhos eram abertos, sempre 

acompanhando os fundos de vale, e sempre dentro da mesma sistemática de demarcação. Tendo em 

vista que o nó a partir de onde divergiam os caminhos rumo aos lotes coloniais era a própria sede da 

Colônia, já se tinha delineado as raízes de uma estrutura urbana que desde então se estabeleceu de 

forma radial e linear, orientada pelos vales dos rios e pelos morros. Vê-se assim que desde esse 

período inicial o local que viria constituir o Centro de Blumenau já despontava como o ponto mais 

importante de toda aquela região, haja vista que otimizava todos os deslocamentos entre as várias 

localidades do entorno. Ao passo que se adensava a ocupação nos diversos lotes coloniais, o 

comércio e os serviços na sede também se desenvolviam, visando ao atendimento dos colonos e da 

crescente população que se estabelecia na própria sede do empreendimento, fomentando a expansão 

urbana.  
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Figura 7 - Exemplo do sistema de demarcação de lotes (período colonial) e do esquema de desdobro de 

lotes coloniais em lotes urbanos (hoje) em Blumenau 
Fonte: SIEBERT, 2005. 

 

A expansão urbana de Blumenau desde os anos iniciais do seu povoamento se fez a partir do 

desdobramento dos antigos lotes coloniais voltados ao uso agrícola, em pequenos lotes urbanos – 

fato que repercutiu diretamente sobre a estrutura urbana da cidade. Considerando o padrão original 

estreito e alongado de cada lote e o fato de que de em geral, cada empreendedor era dono de um 

único desses lotes, o crescimento da cidade ficou marcado por uma sucessão de ruas de trânsito 

local conectadas diretamente à via arterial, mas sem conexão umas com as outras (SIEBERT, 1999) 

como ilustra o diagrama da Figura 7. Tendo essas vias arteriais herdado o traçado dos antigos 

caminhos coloniais e tendo esses caminhos sido abertos condicionados pelo relevo e pelos cursos d’ 

água, a cidade consolidou sua tendência de crescimento radial e linear, com a criação de bairros 

cada vez mais distantes do Centro. 

O modelo de crescimento radial de Blumenau lhe rendeu grande valorização à Área Central, 

pois é para onde converge através de suas vias arteriais, a maior parte dos fluxos da cidade. Essa 

força centrípeta e centralizadora que orientou a estruturação do espaço urbano blumenauense fez 

acrescer, desde as origens do povoado, a importância do seu Centro no contexto da estrutura urbana 

e, de forma correlata, fez esta área tornar-se cada vez mais interessante às populações de alta renda, 

constituindo uma organização espacial conexa ao modelo proposto por Kohl (Figura 1) na qual a 

população de alta renda concentra-se o mais próximo quanto possível do Centro. 
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Mas como discutido nos tópicos anteriores, no curso do processo geral de estruturação 

urbana essa organização espacial concêntrica tenderia a evoluir para novas formas espaciais mais 

coerentes ao modelo de setores proposto por Hoyt (Figura 3), quando populações de alta renda 

passam a eleger um setor periférico da cidade como opção de moradia, geralmente aqueles locais de 

fácil acesso ao Centro e que disponha um sítio natural atrativo que valorize a sua opção. Em 

Blumenau, a despeito do que essas novas tendências apontam, sua estrutura urbana não apresentou 

mudanças significativas em seu arranjo, comparativamente a padrões vigentes em décadas 

pretéritas. Nessa cidade, as populações de alta renda ainda estão situadas nas imediações do Centro 

e o número de condomínios horizontais fechados do tipo “cidades-jardins”, é muitíssimo limitado 

(Figura 8). 

Esse padrão esboçado em Blumenau reflete a estreita relação existente entre o processo de 

estruturação urbana da cidade e os atributos do sítio natural sobre o qual a cidade se assenta. Não 

tendo sido escolhido para abrigar uma cidade, mas sim uma colônia agrícola, o sítio de Blumenau 

desde muito se impôs como obstáculo à urbanização, tanto que em 1852, apenas dois anos após o 

início do povoamento, os colonos residentes nas imediações da sede sofreram os impactos da 

primeira grande enchente, que destruiu significativa parcela das instalações então existentes. Mas 

mesmo entraves desse gênero não impediu a continuidade da expansão urbana, que avançou tanto 

na direção das várzeas dos rios e ribeirões como também na direção dos morros, a tal ponto que, 

atualmente, restam poucas glebas vazias aptas à urbanização dentro de um raio razoável de 

distância do Centro.  

Os acidentes topográficos existentes no sítio de Blumenau como o Rio Itajaí-Açu e diversos 

morros implicam diretamente sobre a aptidão de usos do solo e tornam escassas áreas atrativas à 

ocupação para fins urbanos, além de limitar a acessibilidade e a mobilidade intraurbana quando 

atuam como barreiras naturais. Com isso os deslocamentos acabam prejudicados, uma vez que os 

trajetos nem sempre são os mais curtos e os caminhos os mais fáceis. As dificuldades do terreno, ao 

provocarem a necessidade de maiores somas de investimentos, acabam culminando na existência de 

uma infraestrutura viária quase sempre defasada em relação às demandas na cidade. Um exemplo 

dessa defasagem é o ritmo de construção de pontes para a transposição do Rio Itajaí-Açu. 
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Figura 8 – Renda Média em Salários Mínimos dos Chefes de Família; principais centralidades e 

equipamentos terciários em Blumenau – 2010 
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Tendo herdado o traçado dos antigos e limitados caminhos coloniais, o sistema viário de 

Blumenau conta com um número reduzido de vias arteriais de ligação entre os bairros centrais e 

periféricos e a maioria daquelas existentes, são sinuosas e estreitas e comportam apenas uma faixa 

de rolagem em cada sentido do trânsito. Dispondo de limitada capacidade de tráfego, essas vias 

arteriais apresentam frequentes congestionamentos nos horários de pico, sobretudo nos cruzamentos 

com outras vias de mesma hierarquia. Ademais, um possível alargamento dessas vias para a 

ampliação da sua capacidade de tráfego esbarra, de um lado, no fato de que os imóveis comerciais 

ou residenciais que lhes são contíguos já se encontram cristalizados faz décadas, o que dificultaria e 

encareceriam as desapropriações; e de outro lado, a própria limitação do sítio natural, pois muitas 

dessas vias confinam com morros de difícil e dispendiosa intervenção. 

Portanto, sem dispor de áreas topograficamente atrativas nas periferias da cidade e de uma 

infraestrutura viária que permita rápida ligação entre essas áreas distantes e o Centro, a população 

blumenauense de alta renda vem apresentando uma tendência já bastante cristalizada de 

permanência nas imediações da Área Central, pois este setor ainda se mantém como o local da 

cidade que melhor otimiza todos os deslocamentos e que ao mesmo tempo contempla todas as 

necessidades de consumo da população de alta renda, inclusive com a presença de um grande 

Shopping Center e quatro hipermercados (Figura 9). 

Outro fato da estrutura urbana de Blumenau que se relaciona a essa escassez de glebas de 

topografia atrativa no entorno da cidade, é que enquanto em cidades de mesmo porte, mas de 

topografia favorável, multiplicam-se o número de grandes condomínios horizontais do tipo 

“Alphaville”, em Blumenau há apenas um de destaque nesses moldes, e mesmo este acaba à mercê 

das condições naturais, uma vez que as águas do Rio Itajaí-Açu, quando se elevam, atingem vários 

pontos em suas ruas. Como a ocupação horizontal nesse entorno central preferido pelas camadas de 

alta renda é limitada, tem predominado uma intensa verticalização no setor, com a demolição de 

antigas casas e a fusão de lotes que fomentam um aquecido mercado de apartamentos, que se 

expandiu em um número e proporção muito superior comparativamente às casas residenciais, entre 

a década de 2000 e 2010. Nesse intervalo, enquanto a evolução no número de casas na cidade foi de 

apenas 17% (existiam 68.098 domicílios tipo casa no ano 2000 passando a 80.213 em 2010, 

conforme o IBGE), o número de apartamentos acresceu em 126% na cidade (existiam 8.762 

domicílios tipo apartamento no ano 2000 passando a 19.859 em 2010 – Conforme o IBGE). 
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Figura 9 – Verticalização no Centro e Centro Expandido em Blumenau - SC 

Foto: Sergio Tormes. Disponível em < http://www.blumenauvertical.com.br/2016_08_01_archive.html>. Acessado em 
15/09/2016 

 

Um significativo reflexo da permanência de populações de alta renda na Área Central e 

entorno é a manutenção do Centro Tradicional da cidade como área preferencial para o atendimento 

das necessidades de consumo dessa população, que por sua vez resulta na implementação de 

constantes intervenções visando a renovação do setor, já que essa população não pode prescindir de 

um Centro funcionalmente adaptado às suas preferências e exigências de consumo. Um relevante 

exemplo foi a execução de um projeto de reurbanização que abrangeu as principais ruas comerciais 

do Centro a partir de 1999 e que envolveu a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada 

priorizando a renovação do mobiliário, o alargamento dos passeios, a padronização dos letreiros e 

placas, o aterramento da fiação e a substituição do antigo calçamento em paralelepípedo de granito 

por peças de PAVER.   

Villaça (2001) ao se referir ao processo de estruturação urbana nas principais metrópoles 

brasileiras demonstrou que, enquanto foi conveniente, as burguesias continuaram a utilizar o centro 

e a renová-lo constantemente, deixando de fazê-lo apenas a partir do momento em que teve 

aumentada sua mobilidade espacial através da motorização e quando o mercado imobiliário passou 

a oferecer-lhes opções mais atrativas em regiões afastadas. Mas em Blumenau o que se verifica é 

que, com a mobilidade prejudicada pelas barreiras naturais que envolvem a cidade e com a escassez 

de novas áreas que o mercado imobiliário possa lhes oferecer, a população de alta renda permanece 

ainda muito arraigada ao Centro e entorno, tanto como opção de moradia como também para 

consumo e lazer.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Tendo analisado o processo de estruturação urbana das cidades latino-americanas de modo 

geral, e das brasileiras em particular, Corrêa (1989) e Villaça (2001) concluíram que haveria uma 

tendência de suas estruturas urbanas transmudarem do modelo proposto por Kohl, com as elites 

ocupando o centro e os menos abastados a periferia, para aproximarem do modelo proposto por 

Hommer Hoyt em 1939, na qual as camadas de alta renda passam a ocupar um único setor geral da 

cidade a partir do centro até à periferia, através do processo de suburbanização. Quanto melhores as 

condições de acessibilidade e mobilidade, maior seria a disposição dessas populações em 

deslocarem-se do centro. Nessa direção predominante multiplicaria ao mesmo tempo o número de 

condomínios horizontais e também o comércio e os serviços demandados por esta população.  

Em Blumenau, contudo, essa tendência geral não se confirmou, pois, as populações de alta 

renda ainda situam num raio muito limitado de distância em relação ao Centro. Concluiu-se que 

essa permanência, essa cristalização tem relação com os atributos do sítio natural da cidade, pois na 

medida em que sua topografia acidentada limita a disponibilidade de novas áreas apropriadas à 

ocupação e dificulta a mobilidade através da interposição de barreiras naturais, a manutenção de 

uma localização central acaba sendo a única que contempla as necessidades dessa população, uma 

vez que o centro é a localização que melhor otimiza todos os deslocamentos na cidade.  

Do mesmo modo as tendências recentes de espraiamento dos tecidos urbanos rumo a 

subúrbios que oferecem amenidades não se concretizam. Os condomínios horizontais, que são o 

produto que melhor representa esse habitat, não encontram grandes espaços periféricos em áreas 

que contemple as características topográficas e as infraestruturas de acesso requeridas.  

Por outro lado, a periferização, esta sim, ocorre como tipicamente tende a suceder nas 

cidades médias e grandes, com a segregação da população de menor renda nas áreas mais distantes 

e/ ou topograficamente inapropriadas à ocupação, por riscos de deslizamentos ou enchentes. 

Ademais, com a mobilidade prejudicada pelas barreiras naturais que envolvem a cidade e 

com a escassez de novas áreas que o mercado imobiliário possa lhes oferecer como opção, a 

população blumenauense de alta renda continua próxima ao Centro, e consequentemente, 

dependente desse Centro para o atendimento de suas demandas, o que tem repercutido na 

manutenção da vitalidade do setor. Um indicador dessa relação entre a proximidade física das 
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populações de alta renda e a vitalidade do Centro é que este tem passado por constantes 

intervenções visando sua renovação. 

O caso de Blumenau, portanto, demonstrou que o entendimento do processo geral de 

estruturação urbana deve passar também pela questão da sua relação com os atributos do sítio 

natural aonde a cidade se estende, sob o prejuízo de, ao não o fazer, ignorar-se um fator que pode 

ter grande relevância nos rumos da forma e da estrutura de uma cidade. 
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VALE DO IGUAÇU: A GÊNESE DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR  

 

Maricler Wollinger Kovalczuk6 

Lisandro Pezzi Schmidt7 

 

RESUMO 

A partir da temática “origem da produção do espaço urbano” este estudo objetivou compreender os 
fatores que articularam e motivaram a origem da formação do espaço urbano de União da 
Vitória/PR. Considerando que o espaço não pode ser concebido como vazio ou isolado traz como 
questão principal: Que fatores permearam a produção do espaço urbano de União da Vitória/PR? A 
metodologia constou de pesquisa bibliográfica e descritiva com entrevista; é qualitativa quanto à 
abordagem. A relevância da proposta consiste em compreender União da Vitória como espaço de 
características distintas de acordo com a ação de diferentes agentes sociais que o transformaram 
segundo seus interesses e necessidades visualizando oportunidades para investimentos. Os 
resultados demonstraram que a gênese desse contexto em União da Vitória situa-se, historicamente, 
nas ações do poder público (Coroa Portuguesa e Estado, 1531); economia (ciclo do Tropeirismo, 
1842) e política (a chegada do Coronel Amazonas em 1880; Acordo de limites do território 
Contestado entre Paraná e Santa Catarina, 1917; aterro e construção da Ponte Manoel Ribas, 1940). 
 
Palavras-chave: Produção do espaço urbano; União da Vitória; Influência. 
 

ABSTRACT 
From the theme “origin of production of urban space” this study aimed to understand the factors 
articulated and motivated the origin of the formation of urban space of União da Vitória/PR. 
Considering that space it cannot be conceived as empty or isolated brings main question: What 
factors permeated the production of urban space of União da Vitória/PR? The methodology 
consisted of bibliographic and descriptive research with interview; it is qualitative and the approach. 
The relevance of the proposal is to understand the União da Vitória as an area of distinct 
characteristics according to the action of different social actors that transformed according to their 
interests and needs viewing opportunities for investment. The results showed that the genesis of this 
context in União da Vitória is located historically in the actions of government (English and State 
Crown, 1531); economy (tropeirismo cycle, 1842) and political (the arrival of Amazon Colonel in 
1880; agreement limits the Contested territory between Paraná and Santa Catarina, 1917; landfill 
and construction of Manoel Ribas bridge, 1940). 
Keywords: Urban space production; União da Vitória; Influence. 
                                                 
6Mestre em Geografia – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO,                            
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1. INTRODUÇÃO 

 

De natureza modificada pelo trabalho do homem o espaço geográfico passa pela natureza do 

território, segundo Gomes (2013, p. 59) devido às: “[...] suas características naturais, bióticas e 

antrópicas, modificadas pelo próprio homem através do seu trabalho. Dentro de um determinado 

território pode haver vários espaços geográficos”, conforme a espécie de trabalho desenvolvido pelo 

homem no decorrer de sua interação com o meio natural e cultural. 

Assim, compreende-se que a cidade8 mantém relação com a materialidade, produto das 

práticas sociais. Conforme Lefebvre (2001, p. 49): “[...] é realidade presente, imediata, dado 

prático-sensível, arquitetônico e por outro lado o urbano, realidade social composta de relações a 

serem concebidas construídas e reconstruídas pelo pensamento”. E Sposito (2004) complementa ao 

afirmar que a cidade é a concretização do processo de urbanização.  

Compreendendo a diversidade de temáticas que integram estudos e pesquisas em geografia, 

o tema deste estudo aborda a origem da produção do espaço urbano9 de União da Vitória/PR, como 

objeto de estudo. Considerando seus aspectos históricos, objetiva compreender os fatores que 

articularam e motivaram a origem da formação do espaço urbano de União da Vitória.  

É também oportuno destacar que o estudo justifica-se por conceber a importância da análise 

de pequenas cidades10 e, neste caso, União da Vitória – PR compreendendo-a como um espaço que 

assume características distintas de acordo com a ação de diferentes agentes sociais (político, 

econômico e cultural) que transformam espaços de acordo com seus interesses e necessidades. 

                                                 
8 As cidades, espaço geográfico que abriga formas complexas de organizações espaciais são: “[...] a 
materialização dessa organização urbana e dos movimentos humanos, apresentando na morfologia ou nas 
formas os resultados das heranças passadas e das ações do presente que, continuamente altera a estrutura 
urbana” (SOUZA, 2008, p. 164-165). 
9 São espaços justapostos entre si, constituindo-se num espaço simultaneamente fragmentado e articulado. O 
complexo de usos definem diferentes áreas: centro, concentração de atividades comerciais, indústrias, 
serviços, áreas residenciais, área de gestão administrativa [...] (GOMES, 2013, p. 65).  
10 Nos últimos anos, algumas pesquisas, inclusive teses e dissertações, foram realizadas e revelaram a 
diversidade do que se pode caracterizar como pequenas e médias cidades. O esforço em se superar tais 
nomenclaturas tem sido realizado, entretanto, ainda não se pode apontar para outra denominação que 
caminhe para um conceito. Daí a manutenção dos nomes classificatórios. Beatriz Soares e Nágela Aparecida 
de Melo (2010, p. 36) expõem as contribuições de autores sobre estudos das cidades pequenas e concluem: 
“Em síntese, as pequenas cidades no Brasil, entendidas enquanto espacialidades que compõem a totalidade 
do espaço brasileiro, na condição de partes integrantes e interagentes, são marcadas pela diversidade”. 
Entende-se essa característica a partir do contexto regional em que estão inseridas, pelos processos 
promotores de sua gênese, bem como no conjunto de sua formação espacial (MELLO; SILVA, 2010). 
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Acrescenta-se a capacidade desses agentes em visualizar locais propícios para investimentos e 

empreendimentos contribuindo para desenvolver algumas áreas em detrimento a outras. 

Para entender o universo de significados que permeiam os diferentes conceitos e ampliar o 

conhecimento sobre as questões que envolvem a formação do espaço urbano, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica em fontes impressas (livros, revistas, jornais, periódicos, documentos e outros) e 

online (artigos, teses, entre outros). Conforme Gil (2007), este tipo de pesquisa envolve a escolha 

do tema, seleção de material bibliográfico na área, formulação do problema, construção de um 

planejamento inicial e provisório, busca de fontes, leitura, interpretação e análise do material 

selecionado, fichamento, organização lógica do assunto e elaboração do texto. A pesquisa é também 

descritiva, de abordagem qualitativa com utilização da entrevista como técnica para coleta de dados. 

Nesse sentido, busca compreender a produção do espaço como indispensável à valorização da 

ordem do tempo histórico, características e funções desse espaço na dinâmica da realidade para o 

entendimento das relações socioespaciais.  

Santos (2009) enfatiza a importância da periodização histórica no estudo do espaço 

geográfico fundamentada em parâmetros com potencial empírico, bem como suas interrelações. 

Dessa forma, por entender que a formação do espaço é produto do material acumulado das ações 

humanas no decorrer do tempo, neste estudo sua delimitação compreende o período de 1531 a 1940, 

ou seja: o desbravamento do território localizado na região sul do Paraná a partir de ações do poder 

público representado pela Coroa Portuguesa e Estado (1531); a descoberta do vau no Rio Iguaçu, 

motivada pela economia que impulsionou o Tropeirismo (1842); questões políticas culminam com a 

chegada do Coronel Amazonas em União da Vitória – político influente e latifundiário (1880); o 

Acordo de limites do território Contestado entre Paraná e Santa Catarina (1917); e o aterro 

gigantesco e a construção da Ponte Manoel Ribas (1940). 

A estrutura deste artigo inclui uma seção dedicada ao desenvolvimento do estudo com 

subdivisões contextualizando a formação do espaço urbano de União da Vitória e, concomitante, a 

análise dos fatores e respectivos períodos que influenciaram e motivaram a produção desse espaço. 

Apresenta as considerações finais expondo as conclusões conforme os objetivos propostos e finaliza 

com as Referências apresentando autores/obras que fizeram parte do referencial teórico da pesquisa.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 União da Vitória: uma contextualização necessária 

 

O município de União da Vitória está localizado no extremo sul do Estado do Paraná, 

conforme base cartográfica (Figura 1), pertence à microrregião do Médio Rio Iguaçu.  

 
Figura 1: Base cartográfica - União da Vitória no Estado do Paraná - Brasil 

Fonte: Kovalczuk, 2015, p. 26 
 

Para chegar à atual denominação, de acordo com Silva (2006), União da Vitória passou por 

três períodos da divisão política na história do Brasil:  

a) Período Colonial (de 1500 a 1822): em 1769 denominava-se Entreposto de Nossa Senhora da 

Vitória; 

b) Período Imperial (de 1822 a 1889) recebeu as seguintes denominações: Porto União da Vitória, 

em 1860; e Freguezia11 de União da Vitória, em 1880; 

                                                 
11Termo escrito conforme registro na época, ou seja, com a letra “z”. 
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c) Período da República Velha (de 1889 a 1930), denominou-se: Intendência Municipal de União da 

Vitória, em 1890 (ano em que foi desmembrada de Palmas pelo Decreto n. 54, de 27 de março); 

Termo Municipal de União da Vitória, em 1901 e Instalação do Município de União da Vitória, em 

1908. E a partir desse período (República Velha), a denominação do Município (União da Vitória) 

permanece até os dias atuais.  

A partir dos recenseamentos posteriores à criação da Província, observa Riesemberg (1973) 

o aumento da população do vale (Tabela 1), desde as primeiras freguesias (como, por exemplo, a 

Freguezia de Palmas, à qual União da Vitória pertencia) às alterações posteriores até chegar a 

Município conforme designação atual.   

 

TABELA 1: Denominação de União da Vitória e dados Demográficos 
 

ANO Denominação do local (União da Vitória) População/habitantes 

   
1854 Freguezia de Palmas (da qual fazia parte o Entreposto 

de Nossa Senhora da Vitória), primeiro recenseamento 
da Província do Paraná; 

734 habitantes 

1858 Freguezia de Palmas (da qual fazia parte o Entreposto 
de Nossa Senhora da Vitória); segundo recenseamento 
da Província do Paraná; 

777 habitantes 

1866 Freguezia de Palmas (da qual fazia parte Porto União da 
Vitória); 

2.901 habitantes 

1890 Intendência Municipal de União da Vitória – 
desmembrada de Palmas (Primeiro recenseamento da 
República) 

2.533 habitantes 

1900 Intendência Municipal de União da Vitória (Segundo 
recenseamento da República) 

2.713 habitantes 

1920 Termo Municipal de União da Vitória; 
Comarca de União da Vitória 
Instalação do Município de União da Vitória (Terceiro 
recenseamento da República) 

       7.879 hab. brasileiros 
e 

 2.649 estrangeiros 
          Total: 10.528 habitantes 

1950 Município de União da Vitória    33.693 habitantes 
(26hab/km²) 

Fonte: Adaptado de Riesemberg, 1973, p. 115-116 
 

O crescimento demográfico apresentado de 1920 a 1950 é expressivo, uma vez que 

praticamente triplica, passando de 10.528 para 33.693 habitantes. Na Tabela 2 destacam-se dados 

demográficos a partir de 1970, em União da Vitória, atualizados por década: 
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TABELA 2: Dados Demográficos de União da Vitória 
ANO  População/habitantes 
1970  29.750 habitantes 
1980  39.639 habitantes 

1991   44.008 habitantes 
2000  48.522 habitantes 

2010  52.735 habitantes 
2013*   55.467 habitantes 
2014**   55.874 habitantes 
2016***                                        56.650 habitantes 

Fonte: IBGE, 2010 
*População estimada conforme IBGE, 2013 

**População estimada conforme IBGE, 2014 
**População estimada conforme IBGE, 2016 

 

Os dados apresentados pelo IBGE (2010; 2013; 2014 e 2016), demonstram o acréscimo 

populacional ocorrido de 1970 a 2016. E sobre a área atualmente ocupada por União da Vitória é 

fundamental esclarecer que as terras onde se iniciou o povoado estavam em litígio, ou seja, 

localizavam-se em território Contestado12. A chegada da ferrovia São Paulo – Rio Grande do Sul à 

região de Porto União da Vitória por volta de 1910 intensificou, segundo Queiroz (1977), a 

discussão sobre os limites entre Paraná e Santa Catarina, sendo que os confrontos iniciados em 1911 

tiveram fim em 1917 com o acordo entre esses dois Estados.  

A Divisão Administrativa do Município é constituída por 3 (três) Distritos Administrativos, 

conforme o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES; 2013, p. 02): 

“União da Vitória; São Cristóvão e São Domingos, da Comarca de União da Vitória/PR”. 

 

                                                 

12 Disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina, cujo território em litígio se estendia desde o sul do rio 
Iguaçu até ao norte do rio Uruguai. Os posseiros, chamados sertanejos, embora conservem a imagem de 
bandidos e vilões da guerra, foram as maiores vítimas. União da Vitória, um entroncamento ferroviário, 
servia de ponto de parada das tropas, para descanso e organização para as posteriores lutas. As forças 
federais acamparam as margens do rio Iguaçu em 1912 sob o comando do Coronel Sebastiao Basílio Pyrro. 
Em 1916 houve um acordo entre os dois Estados e o território contestado foi dividido ao meio e a divisa foi o 
eixo da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul. A parte catarinense recebeu o nome de Porto União 
e a parte do Paraná foi denominada União da Vitória. O início da construção da referida ferrovia, marcado 
por festas religiosas motivou conflitos de interesses direcionados à demarcação do traçado ferroviário, bem 
como do processo de desapropriação e expulsão da terra. É, portanto, a partir da própria religiosidade que se 
desencadeia o processo de lutas e resistência cabocla. Nessa relação, surge em União da Vitória, o monge 
João Maria, profeta, que espalhou conselhos entre ao povo e anunciou enchentes no rio Iguaçu e inundação 
do povoado (SILVA, 2006; SEBBEN, 1992). 
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2.2 Dinâmica de formação do espaço urbano 

 

No decorrer do processo de evolução das sociedades, as alterações motivadas por mudanças 

de ordem econômica, política e social repercutiram diretamente no espaço urbano e neste, conforme 

Santos (2001) e Carlos (2007), as cidades passaram a se constituir em lócus de maior concentração 

populacional com ampliação da divisão do trabalho, bem como de novas relações de trabalho e 

crescente diversidade de estruturas, formas, funções e objetivos.  

Santos (1997) descreve que as formas são criadas para atender a determinados objetivos, ou 

seja, correspondem a uma finalidade ou interesse, isto é, possuem funções. Assim, as formas devem 

ser datadas, possuem idades diferentes, são criadas em épocas diferentes o que leva a concluir que o 

espaço tem uma história (uma vida, como diz o autor) e, sendo assim, há um processo de formação 

e transformação denominado estrutura.  

Deschamps (2004, p. 142) salienta a relação de proximidade entre: “[...] a localização 

espacial dos grupos que apresentam desvantagens sociais e aquelas áreas onde há o risco de ocorrer 

algum evento adverso” como, por exemplo, enchentes, deslizamentos. Essas situações tornam os 

sujeitos vulneráveis gerando, consequentemente a segregação socioespacial. Esta, sob a ótica de 

Schmidt (2009) é consequência da atuação dos agentes no espaço urbano, compreendendo um 

processo de organização desse espaço e de produção social, uma vez que reflete aspectos da 

sociedade que o constrói e nessa dinâmica surgem conflitos entre grupos com implicações 

socioespaciais. Lefebvre (1991) associa e interrelaciona o social e o político, às estratégias de 

grupos sociais, de forma consciente ou não, como caminhos para a segregação. 

Essas afirmações podem ser ilustradas neste estudo, por determinados grupos de União da 

Vitória que habitam áreas de inundação às margens do Rio Iguaçu desde seus primórdios e, 

atualmente, conforme Ribas (2014) ainda vivenciam cheias significativas com prejuízos ambientais, 

materiais e humanos. Apesar das experiências e conhecimento gerado a partir de informações sobre 

os riscos iminentes nessas áreas, o contingente populacional não só permanece após o retorno das 

águas ao nível normal, como é acrescido, ano a ano.  

O motivo dessa acessão, conforme Rocha (2013, p. 20) pode ser atribuído ao fato de que no 

período de 1936 a 1982: “[...] registrou-se a ocorrência de enchentes pequenas e médias, o que 

induziu a população a ocupar áreas das planícies de inundação [...] criando falsa segurança para a 

população, gerando um potencial de risco de inundação”. 
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Nesse sentido, Santos (2006) ressalta que a análise de produção do espaço urbano induz à 

justaposição de diferentes tempos e realidades; tempos diferenciados da reprodução que 

correspondem a momentos diferenciados da reprodução social. Esta, por sua vez, implica na 

dominação pelo poder (exemplo: coronelismo), acumulação do capital (ciclos econômicos: 

tropeirismo; erva-mate; madeira) e prática socioespacial, cuja materialização se concretiza nas 

relações sociais produtoras do lugar13. 

Sob essas considerações, a produção do espaço urbano configura-se em cada período 

histórico (ciclos econômicos) com uma característica da divisão do trabalho. Em princípio destaca-

se a divisão entre o campo e a cidade, porém, na sequência, surgem diferentes estratégias utilizadas 

pelos diversos agentes produtores e atuantes do e no espaço urbano.  

A realidade de União da Vitória não difere daquela apresentada por outras cidades 

brasileiras, cujo contexto de desigualdades extremas figura num cenário que apresenta as margens 

dos rios14 como uma das alternativas de acesso à terra urbana para moradia a um expressivo 

contingente populacional formado por grupos sociais empobrecidos.  

Assim, as considerações que integram este estudo buscam o entendimento sobre a forma 

pela qual se realizou a dinâmica de formação do espaço urbano de União da Vitória evidenciada no 

processo crescente de ocupação urbana em áreas de risco.  

 

2.3 A origem da produção do espaço urbano de União da Vitória – PR 

 

As ocupações iniciais na formação de União da Vitória, o Vale do Iguaçu, seguem 

características de constituição da maioria das cidades do Estado do Paraná, ou seja, é influenciada 

pelas diferentes fases econômicas (exploração mineral, tropeirismo; extrativismo e industrialização) 

pelas quais tramitaram. Dessas fases, os resultados evidenciam, conforme Fajardo (2007), um 

                                                 
13 Milton Santos caracteriza lugar como “uma porção discreta de espaço total, identificada por um nome”, 
assim, o lugar se define como uma superfície local, possuindo características naturais e culturais, que lhe são 
próprias. Geralmente, o lugar se identifica com pessoa (s) ligada (s) a determinada produção ou serviços, ou, 
usuária de determinados bens de consumo (GOMES, 2013, p. 60). 
14 Essas áreas podem ser associadas às áreas sujeitas a riscos de eventos adversos como, por exemplo, 
inundações, as populações socialmente vulneráveis: “[...] há uma estreita relação entre a localização espacial 
dos grupos que apresentam desvantagens sociais [...] e áreas ambientalmente vulneráveis” (DESCHAMPS, 
2004, p. 142). 
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processo de povoamento irregular, tendo em vista que o território foi sendo ocupado de acordo com 

interesses e motivações econômicas, fragmentando a formação espacial. O que implica num espaço 

formado por partes que caracterizam o seu lugar, local de moradia, trabalho, lazer, estudo, locais 

por onde circulam, cujas diferenças são aprofundadas pelas disparidades entre os grupos e classes 

sociais. 

Assim, é oportuna a afirmação de Sposito (2010, p. 11) de que a Geografia não pode ser 

compreendida, nem tampouco analisada com todas as propriedades que oferece como ciência, sem 

considerar os marcos da civilização no espaço analisado, pois: “[...] entendemos que o espaço é 

história”. Santos (2008) e Schmidt (2009) complementam salientando que na investigação do 

espaço para desvendar as origens de determinada formação urbana ou para identificar processos de 

ordem ideológica produzidas por diferentes grupos sociais, a análise de fatores econômicos, 

políticos e sociais adquire importante função.  

É pertinente observar que a deflagração inicial desse processo de formação urbana ocorre 

com a definição das fronteiras do sul do Brasil entre os dois mundos, lusitano e espanhol.  Para 

Wachowicz (1994), a formação inicial de União da Vitória deu-se nos contornos do território do 

Estado sob a ênfase do poder político da Coroa Portuguesa (Império; 1531) e, posteriormente, do 

Estado. Sob a perspectiva de Ribeiro (1989, p. 55), a organização do espaço se desenvolve como via 

de sustentação e reprodução do modelo social vigente, no espaço ocupado: “[...] a sociedade cria 

sua materialidade e dela se sustenta, consumindo-a direta ou indiretamente”.  

O processo de ocupação deu-se em tempos e espaços diferenciados. Kozen e Zaparolli 

(1990) organizaram uma estrutura agrária que contribui para compreender os ciclos dos quais 

decorre a formação do espaço de União da Vitória. Evidenciam os interstícios da origem de 

ocupação desse espaço: escravo-indígena; mineração; tropeirismo e na sequência, a fase da erva-

mate; da madeira; o ciclo do café; da soja, policultura e pecuária, todos de igual relevância para o 

estudo da formação do espaço paranaense. 

A economia, segundo Padis (1980, p. 37) é fator preponderante na ocupação do espaço: “[...] 

no que diz respeito à ocupação populacional, o que se pode afirmar categoricamente é que toda a 

penetração populacional foi movida fundamentalmente pela atividade econômica”.  

O declínio do ciclo da mineração, considerada atividade mais importante do período 

colonial, no século XVIII, conforme Abreu (1986) motivou o governo de São Paulo a determinar a 
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abertura de estradas para comercializar o gado vindo do sul do País, para o abastecimento das 

regiões mais desenvolvidas daquela Província. 

Dessas atividades desenvolvidas pelos bandeirantes paulistas ocorre a expansão da 

sociedade campeira na direção oeste do País, segundo Schmidt (2009, p. 59): “[...] aqueles que se 

dedicavam à pecuária, como criadores e invernadores do gado vindos do Sul”. Mediante a redução 

das buscas de novas minas de ouro (pela escassez) e consequentemente, da mineração, iniciou-se a 

exploração do pastoreio no Estado do Paraná. Padis (1980) destaca que as diversas regiões do 

Paraná passaram a ser ocupadas por núcleos populacionais fixados em conformidade com a 

motivação inerente à própria atividade econômica. Assim, a partir da primeira motivação 

econômica no período colonial para ocupação do território paranaense, conforme Silva (2006), a 

exploração das riquezas minerais, segue-se o tropeirismo como atividade extensiva e rentável, 

tornando-se a principal atividade econômica do período e potencializadora da construção da própria 

cidade, do urbano. 

 O contínuo movimento dessas atividades e a busca por mais riquezas, conforme Silva 

(2006) levou o tenente Domingos Lopes Cascais, por ordem de Dom Luiz de Souza, em 05 de 

dezembro de 1768 a descer o rio Iguaçu15 com objetivo de explorar a área que o banhava. Contudo, 

Riesemberg (1973) descreve que em 1531, Pero Lopes de Souza, navegador de Martim Afonso de 

Souza, teria sido o primeiro homem branco a incursionar no vale do Iguaçu16. 

                                                 
15 Iguaçu é a denominação ao rio pelos indígenas da nação Caingangue, com vários agrupamentos 
encontrados no terceiro planalto paranaense, frente à conquista de Guarapuava e Palmas. Conforme Mello 
Junior (2001, p. 21) significa: “[...] na língua brasileira, água grande”. Outrora esse rio recebeu outros 
nomes, “O Grande Curitiba” e “Rio do Registro” (MELO JR, 2001). Nasce próximo a Serra do Mar, 
município de Curitiba, correndo de leste a oeste. Entra no Segundo Planalto, a partir da Escarpa Devoniana, 
por um boqueirão formado posteriormente, o que comprova que o rio é mais antigo que a escarpa. Seu curso 
é de aproximadamente 900 km, sendo que 360 km são navegáveis. Separa o Estado do Paraná de Santa 
Catarina depois de receber o rio Negro pela margem esquerda até União d Vitória. Seus principais afluentes 
são o Chopin e o rio Negro. Os desníveis que fizeram aparecer um grande número de quedas d’água, fazem 
deste rio, um dos maiores rios brasileiros em relação à geração de energia elétrica. Em seu percurso estão 
cinco represas para aproveitamento hidrelétrico: Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha 
Neto; Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga; Usina Hidrelétrica de Salto Caxias; 
Usina Hidrelétrica de Salto Osório e Usina Hidrelétrica de Salto Santiago. No baixo curso do rio, depois do 
município de Capanema, no Paraná, o rio faz divisa internacional entre o Brasil e a Argentina - Estado do 
Paraná e a Província de Misiones (ALMEIDA, 2012, p. 01). 
16O vale do Iguaçu desenrola-se, quase todo, entre os paralelos 25 e 26, ultrapassando esta última coordenada 
somente na altura de União da Vitória. A região é permeada por climas mesotérmicos úmidos, com invernos 
brandos, a temperatura média do mês mais frio do ano sendo inferior a 18º e superior a 3º (RIESEMBERG, 
1973, p. 17). 
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No ano de 1541, Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, em expedição soube da destruição, pelos 

indígenas, do grupo de portugueses comandados por Martim Afonso de Souza, e temeroso, dividiu 

seu grupo em dois, um seguiu em canoas e o outro por terra. Desse percurso/expedição, tem-se o 

primeiro registro da descrição dos campos do Rio Iguaçu, cuja população primitiva do vale, foi 

descrita por Muncinelli (2014) como “os bugres, os índios botocudos e caingangues”. 

Em continuidade ao processo de exploração, conforme Riesemberg (1973), as explorações 

sucederam-se a partir de 1768 a 1777, no vale do Rio Iguaçu e as descrições passaram a ser mais 

completas e detalhadas. Salienta que o povoamento de Guarapuava foi promotor de novas entradas 

no vale do Iguaçu por meio dos campos. Com a descoberta dos campos de Guarapuava, em 1770, 

pela expedição do tenente Cândido Xavier de Almeida e Souza, a partir da travessia do Rio Iguaçu, 

as expedições realizadas passaram por esse território, habitado no período, por índios botocudos e 

caigangues. Para Sebben (1992, p. 18), não houve na época a edificação de “[...] qualquer núcleo de 

povoamento que caracterizasse a fixação do homem no local em que viria a ser a atual cidade de 

União da Vitória”. 

Outro dado importante é fornecido por Melo Jr (2001), o qual descreve as expedições 

realizadas e, entre elas, a quinta partindo de Paranaguá, em 1769 comandada pelo capitão Antonio 

da Silveira Peixoto sob a ordem do Governador Geral da Capitania de São Paulo, com 85 (oitenta e 

cinco homens) distribuídos em dois grupos objetivando explorar as regiões sul e oeste da então 5ª 

Comarca de São Paulo. O primeiro deles, comandado pelo citado capitão, alcançou no final de 

dezembro de 1769 uma laje de pedra que atravessava o rio impedindo a navegação no Rio Iguaçu e 

marcando as grandes corredeiras. Esse local foi nomeado como Entreposto de Nossa Senhora das 

Vitórias (atualmente Porto Vitória); ali construiu um acampamento (Figura 2), Rio Iguaçu e 

entradas no vale do Iguaçu. 
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Figura 2: Rio Iguaçu, “picada” de Palmas a Porto Vitória/PR 

Fonte: MELO JR., 1990, p. 25 
 

Esse fato implica na formação de um novo núcleo de povoamento. Conforme Muncinelli 

(2014, p. 01) o sertanista estabeleceu o Entreposto e continuou a descer o Rio Iguaçu: “[...] 

mandando antes fazer derrubadas e grandes roçadas para abastecimento da sua gente e dos homens 

que ele deixava no referido Entreposto”. Ali ficou a maior parte de sua tropa.   

Ora, esse feito parece não ter sido privilégio de Antonio da Silveira Peixoto, uma vez que, 

Souza (1971, p. 47), declara que a ocupação do Paraná concretizou-se nas chamadas “frentes 

pioneiras”. Bernardes (1952, p. 53) sublinha que o povoamento inicial do Paraná realizou-se de 

modo irregular, pela ocupação e penetração realizada por iniciativas isoladas. Essa observação é 

pertinente ao estudo por ser o Entreposto em questão, um dos fatores que incitaram a exploração 

navegável do Rio Iguaçu para posterior descoberta do vau, em torno do qual tem início a ocupação 

do local onde atualmente é União da Vitória.      

Assim, determinado a atingir seu objetivo, em 1842, Pedro Siqueira Cortes, partiu de Porto 

Vitória, margeando o rio, em busca de um ponto no Iguaçu para a travessia das tropas (gado). 

Descrevem Riesemberg (1973); Sebben (1992); Melo Jr (2001) e Silva (2006) que o intento obteve 

êxito, pois encontrou um lugar, denominado “vau17” que oferecia condições seguras de travessia em 

épocas de estiagem, poucas léguas acima de onde seria edificado, o Porto da União. Consta nas 

                                                 
17 Lugar raso em rios ou mar que oferece condições de travessia a pé ou a cavalo (SEBBEN, 1992). 
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publicações desses autores que da margem oposta do Iguaçu até Palmeira foi aberta uma picada; 

mais tarde, em 1846, os fazendeiros abriram nova estrada comunicando-se diretamente com o vau. 

Essa estrada, conhecida posteriormente como “estrada de Palmas” ainda é utilizada (estrada de 

terra). O movimento pelo vau foi intensificado com a abertura de uma estrada que seguia do vau até 

Palmeira. 

É, portanto, inicialmente em torno desse vau, objeto propulsor da dinâmica de 

movimentação comercial dos tropeiros que se desenvolve, posteriormente a trajetória de formação 

do espaço urbano de União da Vitória.  

A imagem a seguir (Figura 3) demonstra a curva do Rio Iguaçu, em formato de ferradura, no 

interior da qual se deu o início da ocupação urbana de Porto União da Vitoria (cidade matriz de 

União da Vitória/PR e Porto União/SC). 

 

 
Figura 3: Na curva do Rio Iguaçu o espaço urbano de União da Vitória-PR 

Fonte: SILVA, 2006, p. 39 
 

O ciclo do tropeirismo foi um ciclo econômico, social e cultural constituinte do “embrião” 

de União da Vitória, pois os tropeiros perfaziam longos trajetos em viagens lentas e marcadas pelas 

paradas e pousos. Estes foram motivação para o surgimento de muitas cidades, uma vez que os 

tropeiros procuravam, segundo Muncinelli (2014, p. 1): “[...] bom pouso, de boas águas, de bons 

pastos e de boa sombra”. O uso do termo “embrião” como forma de referência às primeiras 
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ocupações do espaço em União da Vitória é proposital para representar sua potencialidade de 

desenvolvimento. 

Corrobora com essas afirmações, o enfoque da Sociedade de Estudos Contemporâneos-

Comissão Regional Permanente de Prevenção Contra Enchentes (SEC-CORPRERI; 1999), para a 

qual a origem da cidade de União da Vitória deu-se próximo ao ponto baixo do rio, o vau e, nesse 

ponto, às margens do rio os tropeiros começaram a pernoitar levando o gado vindo de Palmas e de 

cidades do Rio Grande do Sul até São Paulo.  

Essas afirmações fazem sentido ao entender o espaço descrito por Santos (1979, p. 42), 

como um conjunto de formas representante das relações sociais do passado e do presente: “Seria 

impossível pensar em evolução do espaço se o tempo não tivesse existência no tempo histórico”.  E 

conclui afirmando que a interpretação das diferentes modalidades de organização espacial só se 

efetiva mediante a unidade do espaço e do tempo, das formas e do conteúdo. À vista disso, o espaço 

configura-se em produto do desenvolvimento das forças produtivas, bem como das relações que 

envolvem a produção somada às necessidades de circulação e distribuição de produtos, bens e 

serviços. 

  Naquele tempo, mais precisamente em 1842, o cenário e o contexto envolvendo as 

condições climáticas, a vegetação típica do local e a possibilidade de encurtar as distâncias a serem 

percorridas pelas tropas, atravessando o Rio Iguaçu pelo vau, foram condições determinantes para a 

instalação de um pequeno número de pessoas naquele ponto, o povoado inicial de União da Vitória. 

Esse povoamento, ainda bastante restrito em relação ao desenvolvimento econômico devido 

às condições de comunicação com centros maiores (Palmas, Guarapuava, Palmeira), recebeu em 

1880, a vinda do Coronel de Araújo Amazonas Marcondes18. Sobre isso o IBGE (2013, p. 01) 

aponta: “[...] chega a Porto União da Vitória o verdadeiro civilizador da região, com o intuito de 

                                                 
18  Nascido em Palmas (PR), filho de Francisco Ignácio de Araújo (o Velho Pimpão – apelido dado como 
elogio aos trajes elegantes que vestia para ir à missa) e de D. Maria Josepha de França, trabalhou com seus 
pais, na Fazenda Cruzeiro, até completar 19 anos de idade. Quando seus pais morreram, tratou do inventário 
e ficou apenas com bens que os outros herdeiros não desejavam; os escravos que recebeu na herança foram, 
por ele, declarados livres; não lhes deu a carta de alforria porque não queria que mais tarde dissessem que ele 
teve escravos. Seu título de Coronel sobreveio após a participação na guerra do Paraguai quando tomou parte 
das lutas nos campos de batalha como Sargento, e em 1882, foi nomeado Coronel da Guarda Nacional de 
Palmeira (RIESEMBERG, 1973). 
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fundar uma cidade no lugar onde se encontravam esses moradores”. O Coronel Amazonas, natural 

de Palmas19, trouxe consigo muitos empregados.  

Com visão empreendedora, conforme Sebben (1992) dedicou-se à navegação no Rio Iguaçu 

e ao comércio (erva-mate, madeira, sal, artefatos de couro e outros) e com isso, aumentou sua 

fortuna. Atuou na política, foi prefeito e deputado estadual durante 27 (vinte e sete) anos, 

utilizando-se da mesma para favorecer os próprios interesses. Tornou-se um homem de grandes 

posses (terras, comércio, embarcações, mercadorias e dinheiro). Implementou a mão de obra 

necessária à navegação trazendo para União da Vitória profissionais e técnicos da área, imigrantes 

descendentes de italianos e alemães, trazidos de Santa Catarina, além de ferreiros, marceneiros e 

alfaiates. A estes destinou (vendeu) lotes de terras mais altas, livres de enchentes, assim como o 

terreno onde foi construída a primeira igreja (hoje a Catedral de União da Vitória) e sua própria 

residência. Enquanto o proletariado, sem recursos para adquirir terrenos melhores, viu-se obrigado a 

residir em áreas de inundação.  

O cenário atual, 1916, embora tenha sofrido expressivo acréscimo, reproduz a 

vulnerabilidade social, isto é, conforme Rocha (2013), pessoas com recursos constroem suas casas 

em lugares mais altos, ou fazem suas construções (mesmo em áreas de risco), mas sobre pilotis 

(pilares) ou com segundo pavimento; enquanto outras, desprovidas desses recursos veem-se 

obrigadas a conviver com o risco de enchentes estando vulneráveis às mesmas. 

Em síntese, a ocupação inicial de União da Vitória ocorre às margens do rio Iguaçu, próxima 

ao vau, nascida do tropeirismo e impulsionada pela navegação, isto é, transporte fluvial de cargas e 

passageiros. Essa questão pontual, permeada pelo desenvolvimento da economia apresentado 

naquele determinado período e contexto histórico de ocupação do espaço, são aspectos 

imprescindíveis à análise da compreensão sobre a acumulação de capital e a reprodução social 

como processos criadores de funções e formas urbanas determinantes da organização socioespacial. 

Nesse âmbito, a dinamização do transporte para melhorias na economia como fator 

determinante tem início em 09 de novembro de 1889, pelo Decreto Imperial n. 10.432, com o 

engenheiro Joao Teixeira Soares (latifundiário em União da Vitória), autorizado a construir uma 

estrada de ferro (Ferrovia São Paulo-Rio Grande). Sebben (1992, p. 32) pontua que essa linha 

ferroviária objetivava interligar as províncias do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato 

                                                 
19 Palmas foi elevada à categoria de Vila, enquanto União da Vitória passou a denominar-se Freguesia de 
União da Vitória, por meio da Lei Provincial n.615, de 22 de abril de 1880 (SEBBEN, 1992). 
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Grosso, chegando às fronteiras da Argentina e Paraguai e chama a atenção para o surgimento de 

uma nova classe de trabalhadores: “[...] os ferroviários. Esta nova classe vai desempenhar 

importante papel na sociedade local, através de prestígio e força nas decisões políticas, contribuindo 

para a valorização da cidade”. 

Considerada um dos acontecimentos mais importantes para a região sul, a ferrovia20 

denominada São Paulo-Rio Grande, de acordo com Silva (2006) favoreceu o fluxo de produtos e 

intensificou a exploração madeireira e ervateira. A dinâmica de ocupação do vale foi intensificada. 

Riesemberg (1973) cita a transformação do aspecto cultural do vale formado por tropeiros, 

caboclos, posseiros, indígenas e imigrantes estrangeiros21 que intensificaram a colonização.  

No segmento da produção histórica do espaço urbano de União da Vitória, a Lei nº. 1635, de 

23 de fevereiro de 1917, do Estado do Paraná, assinada pelo então Governador Afonso Alves 

Camargo, coloca um fim à disputa de terras (em litígio de 1911 a 1916), entre Paraná e Santa 

Catarina; da mesma forma, a Lei nº. 11.46, de 06 de março de 1917, do Estado de Santa Catarina 

(Governador Felipe Schmidt) aprova o acordo em todos os seus termos. O Acordo de Limites 

assegurou que as terras do Paraná se tornassem catarinenses e para Mundel (2013 p. 23): “União da 

Vitória desde a serena colina passa a ser construída próxima a estrada de ferro São Paulo – Rio 

Grande”. 

Observa Ribas (2014), em relação à origem da formação do espaço de União da Vitória, que 

após servirem-se do leito do rio Iguaçu como rota para desbravar as regiões que o margeiam (Porto 

Vitória, Porto Amazonas), e com a divisão de terras após a disputa do Contestado, em União da 

Vitória tem início a ocupação de terras baixas (situadas na planície sujeita a inundações com as 

cheias do rio Iguaçu), devido à carência de terras altas (áreas livres de inundações). Conforme Jha; 

Bloch; Lamond (2012, p. 21): “A urbanização mal planejada e gerida também contribui para o 

perigo crescente de inundação devido à mudança inadequada do uso do solo”. 

Para intensificar o povoamento de União da Vitória, a construção da ponte Manoel Ribas, 

em 1940, provocou a transformação visual da cidade e trouxe importância à região. Uma das obras 

de maior impacto para atrair a população da época (1940) foi o aterro para a referida ponte ligando 

sua cabeceira às áreas mais altas das baixadas da cidade (Figura 4) instigando a utilização dos 

                                                 
20 A ponte ferroviária Machado da Costa foi construída em 1905, logo acima do vau (RIESEMBERG, 1973). 
21 O Serviço de Povoamento classificava os colonos localizados no vale do Iguaçu. Os procedentes da Galícia 
(Ocidental e Oriental) eram polacos-austríacos e polacos-russos; haviam os ingleses da colônia Kitto; os 
alemães; os poloneses; os ucraínos e os italianos (RIESEMBERG, 1973). 
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terrenos ao longo e ao entorno da Avenida Manoel Ribas. Essa realização, de acordo com Ribas 

(2014) causou a impressão de que aquela área significava o caminho para o crescimento urbano da 

nova cidade e com o propósito de povoá-la, o poder público não planejou a ocupação das áreas 

ribeirinhas.  

 

 

Figura 4: Construções ao longo do aterro/Ponte Manoel Ribas 
Fonte: Foto Íris, 2014 

 

Outra consideração importante é feita por Fraga (2010) e refere-se à transferência do 

Colégio Túlio de França, em 13 de julho de 1952, para um novo prédio na área da cidade pouco 

habitada, início da Avenida Manoel Ribas, próximo à Ponte do Arco, com o propósito de valorizar 

aquele espaço, pois uma das saídas de União da Vitória estava rumo à ponte rodoviária sobre o rio 

Iguaçu.  

Para SEC-CORPRERI (1999), a construção do referido Colégio, pelo Estado, em local 

estratégico visava atrair a população para aquela região valorizando o espaço que se encontrava 

vazio, despovoado. E atingiu seu objetivo tornando a região num grande e próspero bairro 

construindo e aterrando de forma contínua e ininterrupta em direção ao rio e à jusante de suas 

águas. 

Desse modo, a expansão urbana de União da Vitória deu-se no leito de inundação do rio. Os 

motivos que levaram a escolha da instalação da cidade, formação do espaço urbano, em área de 

inundação a partir de 1917, se efetivam no interesse (econômico, político e social) do poder público 
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(Governo do Estado do Paraná) materializado nas construções estrategicamente situadas em área 

pouco povoada.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se a partir dos resultados deste estudo, cujo objetivo foi compreender os fatores 

que articularam e motivaram a origem da formação do espaço urbano de União da Vitória – PR, que 

a economia associada ao tropeirismo trouxe forte influência histórica, cultural e social marcando 

profundamente a história, a tradição e os costumes de diversas cidades, entre as quais, União da 

Vitória. 

Nesse sentido, a gênese da produção do espaço urbano de União da Vitória reside na ação de 

diferentes agentes sociais, entre eles, o poder público representado pela Coroa Portuguesa (1531), 

no Período Colonial que incentivou a ocupação de terras (povoamento) na região sul do País e, mais 

tarde, o Estado; ao potencial econômico representado pelo ciclo do tropeirismo, com a descoberta 

do vau no rio Iguaçu, em 1842, para a travessia das tropas e formação inicial do povoado no entorno 

desse ponto; a chegada do Coronel Amazonas Marcondes, em 1880, ao então denominado Porto 

União da Vitória, cuja visão empreendedora fez da navegação o impulso para o crescimento local e, 

como político, apropriou-se das condições que favoreciam interesses locais, traduzindo-os em seu 

próprio benefício.  

Na sequência, o acordo firmado em 1917, entre os Estados do Paraná e Santa Catarina 

quanto ao território Contestado, destituiu União da Vitória de áreas urbanas mais altas (que 

passaram a pertencer a Porto União/SC) destinando-lhe áreas baixas e suscetíveis às inundações do 

rio Iguaçu. Como estratégia do poder público estadual (e municipal) para povoar a cidade de União 

da Vitória, a construção da ponte Manoel Ribas, em 1940, exigiu um aterro gigantesco, no qual foi 

construído um novo prédio para o colégio com o propósito de motivar a população a ocupar essa 

área (ribeirinha). O intento obteve sucesso e a formação do espaço urbano de União a Vitória 

passou a intensificar-se em áreas de inundação. 

Observa-se, portanto, como fatores que permearam a produção do espaço urbano de União 

da Vitória, o econômico (ciclo do tropeirismo e, mais tarde a navegação; erva-mate, madeira); o 

poder público (Coroa Portuguesa e, posteriormente, o Estado); político (Coronel Amazonas e sua 

influência política; o governo do e Estado do Paraná). E, a partir dessa dinâmica na produção do 
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espaço urbano, a divisão social do trabalho e a reprodução das desigualdades são evidenciadas, 

entre outras formas, na ocupação de áreas de risco de inundação do Rio Iguaçu, principalmente, 

pela população de baixo poder aquisitivo. 
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A REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO, SUAS REPRESENTAÇÕES E AS 

PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO AO NÍVEL DO BAIRRO 

 

LEANDRO, Maiara Cerqueira22 
 

RESUMO 
 
Este trabalho se propôs a pesquisar sobre as práticas de apropriação e reprodução do espaço urbano. 
Tem como objetivo discutir sobre o processo de reprodução do espaço sobre a influência das 
práticas de apropriação ao nível do bairro. O referencial teórico da pesquisa baseia-se no diálogo da 
abordagem dialética de acordo com a teoria lefebvriana da produção do espaço, a fim de 
compreender a influência das representações sobre o espaço vivido. Como procedimentos 
metodológicos foram realizados levantamento de fontes, conjuntamente com leituras e fichamentos, 
e entrevista com moradores do bairro da Urbis. Utilizamos como método de procedimento o da 
observação, enfocando as variáveis necessárias à coleta de dados. Todavia, o trabalho está 
estruturado em dois tópicos, além da introdução e das considerações finais. O primeiro tópico 
apresenta uma abordagem teórica conceitual a respeito da problemática da pesquisa, e no segundo, 
uma análise dos resultados da pesquisa. Por fim, as considerações finais, apresentando os resultados 
alcançados com a análise dos dados coletados. 
 
Palavras-chave: cidade; produção do espaço; espaço vivido. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate the practices of appropriation and reproduction of urban space. It 
aims to discuss the process of reproduction of space on the influence of appropriation practices at 
the neighborhood level. The theoretical framework of the research is based on the dialectical 
approach dialogue according to lefebvriana theory of production of space in order to understand the 
influence of representations of the lived space. As methodological procedures were performed 
survey sources, together with readings and fichamentos, and interviews with residents of the 
neighborhood Urbis. We used as a method for the observation procedure, focusing on the variables 
necessary for data collection. However, work is divided into two topics, and the introduction and 
concluding remarks. The first topic presents a conceptual theoretical approach about the issue of 
research, and second, an analysis of the search results. Finally, the concluding remarks, presenting 
the results achieved with the analysis of the collected data. 
 
Key words: City; Production Space; living space. 

                                                 
22 Graduada em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus V.  maiara-sf@hotmail.com 
Neste texto são reproduzidas algumas reflexões desenvolvidas na monografia da autora, intitulada “As representações 
da segregação urbana do bairro da Urbis em São Felipe – BA”. Trabalho orientado pelo professor Dr. James Amorim 
Araújo da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus V. jaraujo@uneb.br. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento da reprodução espacial da cidade é indispensável para compreender o 

fenômeno urbano e o desvendar da realidade, enquanto possibilidade crítica da sociedade 

contemporânea. Assim, a cidade é o espaço de realização da forma urbana enquanto centralidade 

das relações sociais, que se reproduzem no espaço vivido.  

Portanto, destaca-se a importância do estudo da reprodução do espaço urbano e as 

transformações ocorridas nas cidades, influenciados pelas relações tempo-espaço e os valores de 

uso e troca do espaço. Assim, o processo de reprodução socioespacial ao mesmo tempo em que 

oculta pode também revelar as contradições do espaço da cidade, “[...] a dialética entre a produção 

do espaço e o consumo do/no espaço, ao mesmo tempo em que garante a reprodução do sistema 

capitalista, materializa o estranhamento e a alienação socioespacial” (SANTOS, J, 2010, p. 74). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir sobre o processo de reprodução do espaço 

sobre a influência das práticas de apropriação ao nível do bairro. Para a realização desta pesquisa 

utilizamos como procedimentos metodológicos: levantamento de fontes conjuntamente com leituras 

e fichamentos, abordando autores como Lefebvre (1991; 1999); Araújo (2012); Carlos (2001); Lutfi 

(1996); Certeau (1994); entre outros, que foram fundamentais para a construção do referencial 

teórico sobre a produção do espaço urbano e as práticas de apropriação ao nível do bairro. E 

aplicação de entrevistas com moradores do bairro da Urbis em São Felipe. Todavia, os resultados 

apresentados neste artigo são frutos de parte da pesquisa realizada durante o Trabalho de Conclusão 

de Curso da Graduação em Geografia.  

O presente trabalho está estruturado em dois tópicos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro tópico apresenta uma abordagem teórica conceitual a respeito da 

problemática da pesquisa apresentada.  E no segundo tópico, apresentamos uma análise dos 

resultados sobre as práticas de apropriação ao nível do bairro e sobre as representações do/no 

espaço, respaldada pelo referencial teórico. Por fim, as considerações finais, apresentando os 

resultados alcançados com a análise dos dados coletados. 
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2 NECESSIDADES E DESEJOS  DO  PENSAR A CIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

Vivemos em uma sociedade mediatizada pelas necessidades do consumo, representada por 

signos de “felicidade” e criação de desejos, que penetram a vida social dos indivíduos em seu 

cotidiano, através de imagens, signos e objetos, capazes de transformar os cidadãos em meros 

consumidores, representando assim o poder da ideologia capitalista, mascarada, projetada e 

disseminada socialmente (GUY DEBORD, 2003). Nessa acepção, a reprodução social da vida 

humana se define pela necessidade do ter ao invés do ser, o ato de produzir no sentido stritu senso 

do capital, ganhando cada vez mais força no campo de reprodução da vida cotidiana. Para Lefebvre 

(1991, p. 63 - 64): 

 
[...] É assim que a publicidade para os bens de consumo se torna no principal bem 
de consumo; ela tende a incorporar a arte, a literatura, a poesia e a suplantá-las ao 
utilizá-las como retóricas. Torna-se assim a própria ideologia desta sociedade, cada 
“objeto”, cada “bem” se desdobra numa realidade e numa imagem, fazendo esta 
parte essencial do consumo. Consome-se tantos signos quanto objetos: signos da 
felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica, etc.  A 
produção desses signos se integra na produção global e desempenha um papel 
integrador fundamental em relação às outras atividades sociais produtivas ou 
organizadoras. O signo é comprado e vendido; a linguagem torna-se valor de troca. 

 
 
 Nessa relação, o consumo se revela como possibilidade de satisfação individual, uma prática 

dirigida, como se fosse um jogo com suas regras, desafios e interesses bem definidos, onde a 

necessidade de jogar, ganhar e/ou consumir passa a ser criada no outro, mediada pela representação 

da satisfação social, do desejo realizado e da necessidade suprida. Influências estas, que estão cada 

vez mais presentes no cotidiano das pessoas, ganham lugares privilegiados em seu inconsciente, 

signos de um prazer realizado, criando novos desejos que orientam suas estratégias de vida 

redefinidas por relações superficiais, que nos permitem conhecer e até mesmo identificar 

determinadas situações da realidade, mas muito pouco compreendê-las. 

Eis a lógica da sociedade, a reprodução de um sistema que aparentemente engloba e busca 

satisfazer todas as necessidades sociais, mas que ao mesmo tempo se realiza por meio de uma 

ordem que regulariza comportamentos e determina ações. São ações muito bem definidas, que se 

reproduzem por meio de signos que invadem o cotidiano das pessoas e colocam cada uma em seu 

lugar, “o empobrecimento, a manipulação da vida cotidiana é o convite à passividade onde o sujeito 

se esfuma, pois a sociedade empobrecida tende a reduzir-se a signos” (CARLOS, 2007, p. 50). 
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Todavia, as necessidades fazem parte de um nível estrutural que perpassam as relações de 

reprodução da vida, para além da sobrevivência há a necessidade do trabalho e da fruição, do desejo 

de consumir impregnado na própria natureza humana, um emaranhado de contradições. 

  

O ser humano tem “necessidade” de acumular e de esquecer; tem necessidade 
simultânea ou sucessivamente de segurança e de aventura, de sociabilidade e de 
solidão, de satisfações e de insatisfações, de desequilíbrio e de equilíbrio, de 
descoberta e de criação, de trabalho e de jogo, de palavra e de silêncio 
(LEFEBVRE, 1999, p. 72).  
 

Para Lefebvre (1999), a cidade, o bairro, a casa, a morada e a vizinhança, satisfizeram, ainda 

satisfazem, ou não satisfazem mais a alguns desses apelos, no entanto podemos relacionar a uma 

nova lógica de consumo do espaço, onde o valor de uso se esvai em prol do valor de troca, a não 

apropriação do espaço para a fixação da forma-mercadoria, e consequentemente a sua reprodução. 

De acordo com Lefebvre (1999, p. 70-71), 

 

[...] Se existem necessidades “funcionalizáveis”, também existe o desejo, ou os 
desejos, aquém e além das necessidades inscritas nas coisas e na linguagem. 
Ademais, as necessidades são fixadas, admitidas, classificadas, apenas em função 
de imperativos econômicos, de normas e “valores” sociais. Classificação e 
denominação das necessidades têm, portanto, um caráter contingente, e são, 
paradoxalmente, instituições. Acima das necessidades, erigem-se as instituições 
que as regulam ou as classificam estruturando-as. Aquém das necessidades situa-
se, global e confuso, um “alguma coisa” que não é uma coisa: a impulsão, o elã, a 
vontade, o querer, a energia vital, a pulsão, como se quiser chamar. 
 

Sendo assim, considera-se que o termo necessidades deve ser pensado para além do 

econômico, mesmo que hoje, este já o tenha contaminado em todos os seus sentidos. E um bom 

exemplo para se pensar as necessidades pode ser percebido no trecho da música “Comida” de Titãs, 

“A gente não quer só comida, A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, A 

gente quer saída para qualquer parte
23

”. O direito de ter necessidades para além das de 

subsistência e reprodução social da vida, as necessidades vão além, o desejo de conquistar a fruição 

por meio da arte enquanto criação, e a própria liberdade de circulação, expressão política e social, o 

direito de ir e vim, de sentir e de viver (LEFEBVRE, 1991). O direito a participação e reivindicação 

das necessidades de uso e apropriação do que é público, não apenas no nível das estruturas – 

                                                 
23 Titãs – Autores: (Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sergio Britto). 
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relações sociais, mas também relacionando as superestruturas, onde as instituições e o Estado 

possam cumpri com suas obrigações. 

Diante dos fatos, destaca-se a importância do estudo sobre representações do espaço a fim 

de entender como estas práticas interferem nas relações de apropriação dos indivíduos com o espaço 

da cidade. Assim, “[...], pensar a cidade é refletir sobre o sentido da vida e como ela se realiza, 

significa pensar a plena dimensão do homem, o que revela a cidade como liberdade” (CARLOS, 

2001, p. 360). Portanto, “[...] não é possível viver e compreender uma situação sem representá-la” 

(LUFTI, 1996, p. 96). 

 

O estudo das representações destina-se a entender o processo pelo qual a força do 
representado se esvai, suplantada por seu representante por meio da representação, 
e como essa representação distancia-se do vivido e se multiplica, manipulando o 
vivido. As representações interpretam e, ao mesmo tempo, interferem na prática 
social, fazem parte da vida e dela só se distinguem pela análise (LUFTI, 1996, p. 
88 – 89). 

 

Nesse sentido, é preciso superar as representações sociais enquanto concepções abstratas 

preenchidas por ausência de conteúdos sociais concretos, que designam um espaço sem ao menos 

conhecê-lo profundamente, dissimulando a realidade presente.  E o estudo das práticas de 

apropriação do espaço cotidiano apresenta uma dimensão importante de análise, capaz de revelar os 

resíduos que se encontram ocultos em meio ao movimento de produção do espaço urbano. 

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE AS PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO  

 

 As práticas de apropriação do espaço se realizam de forma intensa e subjetiva entre os 

sujeitos, representadas pela forte densidade comunicacional existente na vida de bairro. Como 

exemplo do Bairro da Urbis em São Felipe, marcado pela permanência de relações de vizinhança 

compartilhadas pelos moradores, que por viverem no espaço e conviverem com os seus iguais, se 

reconhecem como pertencentes ao lugar. 

A produção do espaço é marcada por representações sociais, aquelas que são construídas 

pelos próprios moradores por vivenciarem o espaço cotidiano, ou por aqueles que desconhecem a 

realidade presente, mas utilizam-se do discurso estereotipado para desqualificar ou “diminuir” 

determinado espaço. Contribuindo assim, com a reprodução das representações de segregação 

urbana presentes nos espaços periféricos da cidade. Como aponta Lefebvre, “[...] a representação, a 



 

62 
 

interpretação dos fatos. Esses dois momentos, e em cada um deles, intervêm desconhecimentos, mal 

– entendidos. O cegante (os conhecimentos que se adotam dogmaticamente) e o cegado (o 

desconhecido) são complementares na cegueira” (1999, p. 39). 

Todavia, é no espaço da periferia que os níveis da ordem e das resistências se revelam com 

maior intensidade, onde os conflitos entre o concebido e o vivido são expressos e ao mesmo tempo 

ressignificados no espaço percebido, através das práticas de apropriação e de uso. Assim, “trabalhar 

com o cotidiano é buscar compreender as práticas de uso e consumo do espaço em sua 

complexidade, a partir das relações de apropriação e reapropriação do espaço que se desenrolam 

simultaneamente” (LEANDRO, 2015, p.03). 

Não obstante, o bairro pode ser entendido como uma mediação entre o espaço privado (da 

casa, da família) e o espaço público (da rua, a praça, a calçada), que interliga e ao mesmo tempo 

reproduz as relações socioespaciais em seu sentido mais amplo. Marcado pelas práticas de 

sociabilidades e pelo compartilhamento de referenciais espaciais comuns, como o espaço do 

encontro, construído no nível da vida cotidiana. 

Nesse sentido, a vida de bairro tem como característica simbólica a permanência das 

relações de vizinhança, de espaços de encontros e de reconhecimento entre os indivíduos, onde as 

pessoas se conhecem, demonstram sentimentos de afetividade com o vizinho, e os acontecimentos 

no bairro são compartilhados entre todos de uma forma ou de outra. Diferentemente da relação que 

os indivíduos têm com o Centro da cidade, marcado por relações vazias e distantes, uma vez que, 

segundo os moradores da Urbis eles não frequentam muito o Centro da cidade de São Felipe por 

não proporcionar espaços de lazer, o que distancia as relações de encontro.  

Sendo este, um espaço marcado pelas relações do consumo, comércio, pagamentos de contas 

etc. Como pode ser percebido nas falas das entrevistadas: “no centro eu só vô trabalhar, que eu 

varro o centro, e, vô só na feira [...] e alguma coisa que eu preciso comprar assim na loja, mas ao 

contrário não” (Entrevistada A, moradora da Urbis, entrevista realizada em 7 de setembro de 2014). 

 

No centro da cidade eu raramente vô, quando eu vô é mais pra comprar algo, ou até 
pra pagar minhas contas porque não tem outro lugar, é lá mesmo, mas é bem raro. 
Hoje em dia a gente, não tem praça mais pra a gente se divertir, a gente vai fazer o 
que mais no centro da cidade? nada minha filha, é só mesmo pagar a conta e 
comprar alguma coisa, só o comércio... só comércio, porque diversão se for na 
praça, no centro da cidade, tá impossível ultimamente. (Entrevistada B, moradora 
da Urbis, entrevista realizada em 7 de setembro de 2014).  

 



 

63 
 

Contudo, a falta de opções de espaços de lazer é uma realidade tanto no bairro quanto no 

Centro da cidade, porém, quem mais sofre com essa situação são os moradores das áreas periféricas, 

por não terem condições de frequentar outros espaços e principalmente, por conviver diariamente 

com muitos outros problemas referentes à infraestrutura urbana (serviços de rede de esgoto 

inadequados, distribuição irregular de água e energia, pavimentação, transporte, coleta de lixo, etc).  

Segundo a Entrevistada C, a sua maior preocupação quando indagada sobre o que deveria 

melhorar no bairro, foi em relação à falta de espaços socioeducativos e de lazer para as crianças e 

adolescentes. “Deveria ter alguma coisa assim para as crianças, pros adolescentes, alguma coisa pra 

ocupar mais a mente deles, pra eles não tá se envolvendo é, com essas coisas aí, sobre drogas. Acho 

que deveria ter mais, uma coisa pra ocupar mais a mente deles” (Entrevistada C, moradora da Urbis, 

entrevista realizada em 7 de setembro de 2014). Nesse sentido, em sua maioria, a violência existente 

na sociedade é um reflexo das “oportunidades” que são dadas aos jovens, principalmente, das 

periferias, que aprendem desde cedo o que é conviver com a falta, e o descaso do poder público em 

relação aos espaços onde moram. 

 

A produção do estigma, a representação do lugar como violento é o cerne do 
aniquilamento dessas práticas, a criminalização da rua como espaço de encontro, 
de percurso, de troca, de prazer... Ora, a criança deve ficar na escola, o jovem no 
shopping. Cada ator com um lugar e uma prática programada (GAMALHO, 2011, 
p. 11). 

 

Não obstante, as pessoas que vivem nos bairros periféricos, de certa forma, são 

marginalizadas do processo reprodutivo da cidade, marcadas pelas desigualdades sociais que as 

separam do acesso aos bens e serviços produtivos, prevalecendo às práticas segregacionistas do 

espaço de dominação que controlam as ações realizadas pelos sujeitos menos favorecidos, os quais 

têm que enfrentar tais condições no trabalho, nas ruas, na escola, nos diferentes espaços públicos da 

cidade. Nesse sentido, as representações do espaço intensificam as distinções sociais marcadas pela 

separação espacial, limitada por estratégias impostas a um espaço programado, à periferia. 

Contudo, os espaços públicos podem ser analisados como produto e produtor das 

possibilidades de apropriação, “como lugar de encontros-desencontros – são também o lugar da 

comunicação, do diálogo, de morar, de brincar, de namorar, de se expor, de conversar, de 

reivindicar, por isso referem-se a usadores e não  usuários de equipamentos coletivos, uma 

diferença fundamental” (CARLOS, 2001, p. 66). 
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É por meio dessas práticas de apropriação do espaço que o valor de uso do lugar ganha 

sentido, disseminando comportamentos criativos que os tornam habitáveis, exemplo das festas que 

representam momentos de criação, fruição, apropriação e reapropriação do espaço, uma 

eventualidade de criatividade e simultaneidade. Bem como “as conversas são práticas 

transformadoras [...] criam sentidos diferentes. [...] a conversa é um efeito provisório e coletivo de 

competências na arte de manipular “lugares comuns” e jogar com o inevitável dos acontecimentos 

para torna-los “habitáveis”” (CERTEAU, 1994, p. 50). São práticas de sociabilidades entre as 

pessoas, que se realizam enquanto reprodução social. Para Carlos (2007, p. 43),  

 

É assim que as relações que os indivíduos mantêm com os lugares habitados – 
através de seus corpos – se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas 
condições mais banais, no acidental; momentos do cotidiano dos habitantes em sua 
relação com os lugares da vida. É desta forma que os lugares vão ganhando sentido 
através das apropriações vividas e percebidas através do corpo e todos os sentidos 
humanos.  
 

Portanto, podemos afirmar que as práticas sociais de apropriação do espaço são imediatas e 

ao se apropriar de um espaço frequentado (lojas, bares) nem sempre seguem as especificidades 

significantes do mesmo, revelando os desejos e as necessidades próprias dos indivíduos no 

momento. Ou seja, uma mesma forma espacial pode proporcionar eventualidades diferentes a 

depender do uso que as pessoas projetam sobre o espaço no momento presente. 

Diante de tal perspectiva, encontra-se a cidade como forma codificada dos conteúdos da 

prática social, visto que para Lefebvre (1972, p. 65) apud Araújo (2012, p. 134), “a cidade é um 

objeto espacial que ocupa um lugar e uma situação”. Todavia, quando se refere à produção da 

cidade é preciso levar em consideração não apenas o sentido “stritu senso”, “que se refere à 

produção de bens e mercadorias”, mas, principalmente, o “latu sensu”, “que se liga à ideia de que o 

que se produz também são relações sociais, uma ideologia, uma cultura, valores, costumes, etc” 

(CARLOS, 2001, p. 63). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa foi relevante para a compreensão do processo de reprodução do 

espaço sobre a influência das práticas de apropriação ao nível do bairro. Uma vez que, as práticas 
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de sociabilidades desenvolvidas ao nível do bairro são extremamente importantes para os grupos 

menos favorecidos que se organizam enquanto centralidade de pessoas em busca de interesses e 

ações conjuntas. Tais práticas potencializam as sociabilidades e densidade comunicacional da vida 

de bairro, com características simbólicas que conduzem a um sentimento coletivo de pertencimento 

ao lugar que lhe é próprio, o vivido. 

Portanto, a vida de bairro tem como característica simbólica a permanência das relações de 

vizinhança, de espaços de encontros e de reconhecimento entre os indivíduos, onde as pessoas se 

conhecem, demonstram sentimentos de afetividade com o vizinho, e os acontecimentos no bairro 

são compartilhados entre todos de uma forma ou de outra. Assim, o cotidiano reserva o lugar da 

possibilidade de transformação social por meio das vontades e necessidades de mudanças 

impregnadas na vida do ser humano, onde o fazer cotidiano se constrói, modifica-se e se reelabora 

enquanto momento vivido, pois o pensar e a ação prática cotidiana não são meras repetições das 

práticas sociais do dia-a-dia.  

Nesse sentido, é preciso pensar a cidade como espaço coletivo e de direito à apropriação por 

meio da participação e reivindicação das necessidades de uso e apropriação do que é público, não 

apenas no nível das estruturas – relações sociais, mas também relacionando as superestruturas, onde 

as instituições e o Estado possam cumpri com suas obrigações. Portanto, é importante a 

implementação de políticas efetivas que venham contribuir na melhoria da qualidade de vida da 

população moradora dos bairros periféricos, atendendo suas necessidades básicas fundamentais para 

a reprodução da vida cotidiana. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, James Amorim. Sobre a cidade e o urbano em Henri Léfèbvre. GEOUSP – Espaço e 
Tempo, São Paulo, Nº 31, pp. 133 – 142, 2012. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Cliente/Downloads/576-1451-1-PB%20(3).pdf>. Acesso em: 10 de abril de 2016. 
 
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Espaço Urbano: Novos Escritos sobre a Cidade. São Paulo: 
FFLCH, 2007. Disponível em: 
http://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Espaco_urbano.pdf. Acesso em: 12 de fevereiro 
de 2016. 
 
________. Espaço – tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: Contexto, 
2001. 
 



 

66 
 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes de fazer. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Vozes, 1994. 
 
GAMALHO, Nola Patrícia. Periferia: a produção do espaço e representações sociais no/do Bairro 
Restinga – Porto Alegre/RS, 2011. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/paraonde/article/view/22077/12840>. Acesso em: 16 de Setembro de 2015. 
GUY DEBORD. A sociedade do espetáculo. Ed. eBookLibris, 2003. Disponível em: 
<http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/socespetaculo.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2015. 
 
LEANDRO, Maiara Cerqueira. Periferia e a reprodução social do espaço, o cotidiano do bairro da 
Urbis – São Felipe/BA. In: Anais do XIV Simpósio Nacional de Geografia Urbana: perspectivas 
e abordagens da Geografia Urbana no século XXI. Fortaleza, 2015. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Cliente/Downloads/2271.pdf>.  
 
LEFEBVRE, Henri. A revolução Urbana. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2004. 
 
_______________. O direito à cidade. São Paulo, Ed. Moraes, 1991.  
 
LUTFI, Eulina Pacheco; SOCHACZEWSKI, Suzanna; JAHNEL, Teresa Cabral. As 
Representações e o Possível. In: MARTINS, José de Souza (Org.). Henri Lefebvre e o retorno à 
dialética. São Paulo: Hucitec, 1996.  
 
 
Música: “Comida”, Titãs. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/titas/comida.html>. 
Acesso em: 21 de agosto de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

67 
 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO A PARTIR DOS CIRCUITOS 

ECONÔMICOS NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC: UM OLHAR HISTÓRICO-

GEOGRÁFICO MATERIALISTA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
FRAGA, Nilson Cesar24 

 
ROCHA, Diego da Luz25 

 
ZATTA, Angela26 

 
RESUMO 
 
Anteriormente à construção do espaço urbano, alguns processos foram constituídos mediante a um 
cenário de conflitos, por vezes, na tentativa de manter determinada cultura e, sobretudo, a terra a 
qual, no caso da região de estudo, Videira/SC, é a fonte de sobrevivência e permanência dos 
costumes caboclos. A inserção de uma nova realidade, novos costumes, estilos de vida e modos de 
construir o espaço geográfico e urbano é sempre conflitante. Nesse sentido, quando o capital 
internacional é inserido no contexto social, ignorando toda a organização social já existente, no 
esforço de satisfazer os anseios do capitalismo, o resultado não poderia ser diferente do 
derramamento de sangue, do assalto ao direito de uma população que desconhecia os eventos mais 
marcantes do mundo industrial do início do século XX. Depois do sangue, porém, triunfou o 
capitalismo marcado por uma crescente evolução do espaço urbano para culminar com a criação de 
um complexo agroindustrial pautado em costumes oriundos dos países estrangeiros, trazidos por 
imigrantes e migrantes às terras antes contestadas. Desta forma, nasce uma cidade em terras 
tupiniquins pautada em princípios estrangeiros com vistas à exploração capitalista do espaço urbano 
e de suas relações, tais como a divisão do trabalho e os circuitos econômicos presentes. Por fim, 
buscou-se traçar uma projeção conceitual entre as noções de espaço, espaço urbano e cidade, 
adequando-os à cidade de Videira/SC para evidenciar de que forma o espaço urbano foi modificado 
a partir da introdução do pensamento capitalista em seu território. 
 
Palavras chave: Espaço urbano; Videira; Divisão do trabalho. 
 
Abstract: Prior to the construction of urban space, some processes are constituted by a backdrop of 
conflict, sometimes in an attempt to keep certain culture and, above all, the land which, in the case 
of the study area is the source of survival and permanence of thecaboclos customs. The insertion of 
a new reality, new customs, lifestyles and ways of building the geographic and urban space is 
always conflicting. In this sense, when international capital is inserted in the social context, 
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ignoring all the existing social organization in an effort to satisfy the desires of capitalism, the result 
could not be different from the bloodshed, the assault on the right of a people who did not know the 
most important events of the industrial world of the early twentieth century. After the blood, 
however, triumphed capitalism marked by a growing trend of urban space to culminate in the 
establishment of an agroindustrial complex ruled in coming customs of foreign countries, brought 
by immigrants and migrants to land before challenged. Therefor is born a city in brazilian lands 
ruled in foreign principles with a view to capitalist exploitation of urban space and its relations, 
such as the division of labor and economic circuits present. After all, he sought to draw a 
conceptual projection between the notions of space, urban space and city, adapting them to the city 
of Videira/SC to show how the urban space has changed since the introduction of capitalist thinking 
in its territory. 
 
Keywords: Urban space; Videira; Division of labor.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As relações que compõem o espaço urbano vão ao encontro com a divisão social do trabalho 

quando se pretende fazer referência a alguns setores da produção econômica e suas implicações na 

sociedade. Mediante as condições econômicas que cada localidade possui, surgem atividades para 

suprir necessidades do mercado em escala local e nacional/internacional, tendo como objetivo o 

baixo custo produtivo com maior lucratividade. Nesse sentido, as produções causarão reflexos não 

somente no âmbito econômico, mas estendendo as consequências para as relações sociais em geral. 

Trata-se, portanto, de uma sociedade que utiliza de meios técnicos para transformar o natural 

em mercadorias, mantendo um ciclo das atividades que movem a economia local e global. A lógica 

do sistema econômico, consiste, basicamente na produção e comercialização para perpetuar um 

ciclo de atividades lucrativas e, ao mesmo tempo, o consumo, transporte, moradia, tudo que envolva 

a participação do homem enquanto elemento dentro de uma lógica de mercado. 

Mas, para que todo esse processo produção/produto seja concretizado, é preciso quantidade 

significativa de pessoas inseridas em diversos tipos de funções, com salários e ambientes diferentes 

e, espacialmente distribuídas pelo território. 

 
O mundo encontra-se organizado em subespaços dentro de uma lógica global. Não 
podemos mais falar de circuitos regionais de produção. Com a crescente 
especialização regional, com os inúmeros fluxos de todos os tipos, intensidades e 
direções, temos que falar de circuitos espaciais de produção. Estas seriam as 
diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o começo do processo de 
produção até chegar ao consumo final (SANTOS, 1988, p. 17). 
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Logo, pode-se afirmar uma divisão do trabalho, que culminará em realidades antagônicas do 

proletário e dos proprietários dos meios de produção. Santos (2008) vai pontuar esse cenário 

enquanto conjunto de fatores no espaço urbano, sendo que:  

 
A existência de uma massa de pessoas com salários muitos baixos ou vivendo de 
atividades ocasionais, ao lado de uma minoria com rendas muito elevadas, cria na 
sociedade urbana uma divisão entre aqueles que podem ter acesso de maneira 
permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, tendo as mesmas 
necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria ao mesmo tempo 
diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas diferenças são a causa e o 
efeito da existência, ou seja, da criação ou da manutenção, nessas cidades, de dois 
circuitos de produção, distribuição e consumo dos bens e serviços (SANTOS, 
2008, p. 37).  
 

O espaço urbano tem características econômicas que trazem à tona a desproporcionalidade 

de consumo, acesso aos meios de produção de alta tecnologia e dos resultados, ou seja, o produto 

final. Santos (2008) ainda observa, mediante a essas condições, dois tipos de circuitos na economia 

urbana, onde um depende do outro, ou seja, a coexistência é necessária no modo do sistema 

produtivo, onde:  

Um dos dois circuitos é o resultado direto da modernização tecnológica. Consiste 
nas atividades criadas em função dos progressos tecnológicos e das pessoas que se 
beneficiam deles. O outro é igualmente um resultado da mesma modernização, mas 
um resultado indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam 
parcialmente ou não se beneficiam dos progressos técnicos recentes e das 
atividades a eles ligadas (SANTOS, 2008, p. 38). 
 

Percebe-se uma exclusão de determinada classe social de ter acesso às mercadorias, devido 

as condições econômicas que o próprio meio impõe sobre uma parcela social.  

A partir do momento que o trabalho tem grande peso na determinação das relações sociais, 

inicia-se, concomitantemente a transformação do espaço, pelos interesses distantes conforme Santos 

(2008) aborda que:  

Os espaços dos países subdesenvolvidos caracterizam-se primeiramente pelo fato 
de se organizarem e reorganizarem-se em função de interesses distantes e mais 
frequentemente em escala mundial. Mas não são atingidos de um modo maciço 
pelas forças de transformação, cujo impacto, ao contrário, é muito localizado e 
encontra uma inércia considerável à sua difusão (SANTOS, 2008, p. 20).  
 

É interessante observar nas palavras de Santos (2008), quando trata sobre os impactos de 

transformação, afirmando que são poucos os países atingidos por interesses distantes, mas, a partir 
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do momento que determinado setor da economia participa do mercado global, qualquer tipo de 

oscilação tratará efeitos para sociedade local. Obviamente que tal participação depende do nível de 

atuação que o setor tem nos países subdesenvolvidos, como é o caso do município de Videira/SC, 

que se enquadra nessa lógica. 

Santos ainda pontua que:  

 
A agricultura passa, então, a se beneficiar dos progressos científicos e tecnológicos, 
que asseguram uma produção maior sobre porções de terra menores. Os progressos 
da química e da genética, juntamente com as novas possibilidades criadas pela 
mecanização, multiplicam a produtividade agrícola, e reduzem a necessidade de 
mão de obra no campo, vai tornando-se um espaço cada vez mais 
instrumentalizado, culturizado,tecnificado e cada vez mais trabalho segundo os 
ditames da ciência. O capital constante que, antes, era um apanágio das cidades, 
sobretudo naquelas onde se concentrava a produção industrial, passa, também, a 
caracterizar o próprio campo, na forma de implementos, fertilizantes e inseticidas, 
máquinas e sementes selecionadas. Esse capital constante fixo ou localizado chega, 
aliás, a toda parte apoiado pela expansão da rede de estradas de ferro e de rodagem 
que vão assegurar uma circulação mais rápida e relativamente mais barata, sem a 
qual o abastecimento das cidades se tornaria impossível (SANTOS, 1988, p. 16). 
 

Vale chamar atenção para os diversos instrumentos que Santos (1988) pontuou, no sentido 

de dar condições para o desenvolvimento e manutenção do espaço urbano, substituindo, de forma 

gradativa a mão de obra, como esforço de aceleramento dos meios naturais.  

Para além do espaço urbano, cabe na ciência geográfica uma ampla análise das cidades, 

tidas como "o locus privilegiado da vida social, à medida que, mais do que abrigar a maior parte da 

população, ela produz um modo de vida que se generaliza" (CAVALCANTI, 2001, p. 11). Santos 

(1988) e Lefebvre (1991) defendem que a cidade é a forma, materialização de relações sociais 

determinadas, ao passo que o espaço urbano é o conteúdo, as próprias relações sociais que são 

materializadas no espaço. Esta interpretação distinta entre alguns autores, no entanto, possui um 

movimento dialético e contraditório.  

Carlos (1994, p. 159-160) salienta que a noção de cidade passa por uma evolução, indo de 

organismo funcional à ideia de trabalho materializado, enquanto elemento de uma totalidade 

espacial. Enquanto isto, Lefebvre (1991) pensa a produção da cidade na lógica da produção social 

não capitalista e pré-capitalista para vê-la como obra, como lugar da criação. Neste ensejo, também 

é possível pensar na cidade sob a ótica da produção capitalista, ou seja, nas relações entre a 

industrialização e a urbanização em que a lógica central é fixada na riqueza produzida pela indústria 

e empresas, e ainda nos serviços atividades culturais e consumo do espaço produzido. 
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A produção do espaço urbano capitalista tem uma lógica na necessidade de 
aglomeração que tem o capital, mas também na necessidade de ocultar 
contradições sociais. Isso fez com que essa produção resultasse em diferentes 
lugares, lugares de diferentes classes e diferentes grupos, lugares contraditórios 
(CAVALCANTI, 2001, p.17). 

  

Nesse sentido, Videira/SC se produz, ou se produziu enquanto espaço urbano capitalista, 

mantendo, no seio da sua urbanização, todas as contradições encontradas em tais lugares, mesmo 

sendo uma cidade de porte pequeno e, considerando sua escala, ela traz na sua alma, as contradições 

capitalistas típicas de outras urbanizações brasileiras. 

 
2. NOTAS SOBRE A SOCIEDADE CAPITALISTA 
 
 

As relações históricas, que foram marcadas pelo desenvolvimento na relação 

homem/natureza, como também das novas técnicas de trabalho, vêm justificar a divisão social do 

trabalho, onde os aprimoramentos das técnicas de produção estiveram em constantes avanços, sendo 

fator que contribuiu para aconsolidação de uma sociedade com classes e com participação diferente 

de cada uma delas no conjunto social.  

Mediante tais condições pelas quais determinado grupo está inserido, e dentro delas estão as 

contradições ideológicas, política e sociais, vem à tona a necessidade de explicar o conflito entre as 

camadas sociais, onde, na história da sociedade capitalista, o proletariado buscava, pela consciência 

e ações, medidas que pudessem trazer-lhes relações sociais mais igualitárias frente aos novos 

modelos impostos pela classe dominante. 

Vale ressaltar o que Santos (2004) diz sobre a sociedade e natureza, dois elementos 

intrínsecos no processo do materialismo histórico, pois a partir das relações de ambos, 

inicia/intensifica a luta de classe dentro de um sistema que fortalece a divisão social do trabalho:  

 
A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os lugares 
habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma determinada 
sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente 
instrumentalizado por essa mesma sociedade. Em cada fração da superfície da 
terra, o caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular; e a 
parte do 'natural' e do 'artificial' também varia, assim como mudam as modalidades 
do seu arranjo (SANTOS, 2004, p. 233). 
 

Desde os primórdios da sociedade, analisada sob o viés do materialismo histórico, vê-se o 

desejo de satisfazer as ambições do homem pelo acúmulo de mercadoria, sob exploração de servos 
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e escravos. Nota-se a separação de funções para executar determinadas atividades e ocupar lugares 

pré-determinados nos estratos sociais. Enquanto muitos trabalhavam sob mando de uma figura 

superior (donos de terras e meios de produção), poucos são os que detinham tais meios de produção, 

utilizando seu poderio econômico para manter a divisão do trabalho, como medida de obter lucros 

e, principalmente em manter a posição de domínio. Garaudy (1967) escreve sobre a vontade do 

homem em aprimorar suas técnicas de trabalho, como forma satisfação, evoluindo as formas 

deixadas pelos períodos anteriores:  

 
Mas ao satisfazer suas necessidades e ao produzir meios técnicos para satisfazê-las, 
o homem cria para si mesmo novas necessidades. Essa criação de necessidades 
sempre novas distingue o homem de todas outras espécies animais. Enquanto o 
âmbito dos desejos do animal se mantém mais ou menos imutável, as necessidades 
do homem se estendem continuamente. O homem tende a produzir além do que lhe 
é imediatamente necessário. Ao transformar a natureza, ele próprio se transforma e 
apura seus sentidos que se tornam aptos a apreender tudo o que foi criado pelas 
gerações anteriores [...] O grau de desenvolvimento das forças produtivas exprime-
se no grau de complexidade da divisão do trabalho. Separação da cidade e do 
campo, separação do trabalho comercial e do trabalho industrial dentro das cidades, 
separação do trabalho manual e do trabalho intelectual limitando os progressos 
dessa divisão do trabalho (GARAUDY, 1967, p. 75).  
 

Como as relações do homem estão diretamente ligadas ao meio natural, para transformar 

conforme o que melhor lhe convêm suas necessidades momentâneas, isso exige o aprimoramento de 

técnicas no sentido de alcançar as mudanças para uma nova fase de desenvolvimento, tendo como 

fator crucial a divisão social do trabalho, sendo o proletariado força motriz desse processo, 

vendendo sua força de trabalho. O capitalista, por sua vez, especialmente com o fim da era feudal e 

abertura dos países da atual configuração europeia para regimes econômicos baseados no lucro, 

obtinha a mais valia, ou seja, a parte do valor não pago pelo produto realizado pelo proletário, daí 

um dos motivos da luta de classe explanada no materialismo histórico para explicar as relações 

sociais que o homem escolheu para si, herdadas do passado, como meio de desenvolvimento das 

relações de trabalho. 

Santos (1988) ainda esclarece que as cidades puderam se formar graças ao avanço das 

técnicas de produção agrícola, o qual propiciou a formação de um excedente de produtos 

alimentares. Com tal existência, uma porção da população pôde se dedicar a outras atividades 

predominantemente não-agrícolas. As cidades, sob o ponto de vista do autor, renascem como um 

lugar de trabalho livre. 
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É interessante notar que, para construir uma relação materialista da sociedade e, que ao 

mesmo tempo, venha dar aportes para explicar as transformações sociais, vale ressaltar o que Santos 

(2004) diz sobre homem/natureza. Afinal, com o tempo as técnicas vêm se modificando, alterando-

as mediante necessidades dos grupos em diferentes momentos:  

Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza aquelas suas partes 
ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida, valorizando, 
diferentemente, segundo os lugares e as culturas, essas condições naturais que 
constituíam a base material da existência do grupo. Esse meio natural generalizado 
era utilizado pelo homem sem grandes transformações. As técnicas e o trabalho se 
casavam com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem outra 
mediação (SANTOS, 2004, p. 235).  
 

Santos (2004) aborda essa temática de maneira esclarecedora, ao escrever sobre os limites 

de utilização da natureza mediante ao período ou ao grau de desenvolvimento do uso das técnicas 

de trabalho que aquele grupo ou sociedade se encontra, levando em consideração as necessidades 

vigentes de cada século.  

Quando se trata de analisar as relações sociais, como também a interação com a natureza, já 

humanizada pelos projetos de gerações anteriores e tendo continuidade nos dias atuais, é 

interessante observar um conjunto de atividades concretas e abstratas inseridas na história, com 

finalidades econômicas e políticas, rompendo o campo das leis para tornar realidade entre as classes 

(GARAUDY, 1967).  

Esse rompimento do campo da ideia para prática, quando se trata da construção do real, mais 

uma vez refere-se à capacidade de alteração que o homem tem sobre o meio natural, dependendo-o 

para transformação em objetos satisfatórios em cada período histórico, ou seja, essa materialidade 

resultante de uma ação, tem como consequência, a diversificação na vida social, política, econômica 

e religiosa. Sodré (1968) afirma que 

Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou pelo 
que se queira. Mas o homem se diferencia mesmo dos animais a partir do momento 
em que começa a produzir seus meios de vida, passo este que se acha condicionado 
por sua organização corpórea. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz, 
indiretamente, sua própria vida material (SODRÉ, 1968, p. 6).  
 

Novamente, o anseio por meios de sobrevivência, lembrando que em cada período histórico 

é modificado, intensificando ao longo dos anos, faz com que, enquanto organização, essa produção 

e os meios técnicos se aprimorem em detrimento da utilização em escala cada vez mais expansiva 

do meio natural.  
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Mas, ao longo da evolução das técnicas de produção, observa-se também a aproximação 

com a natureza, na medida em que as gerações iam se modificando e organizando em grupos sociais 

para atender determinadas ordens postas como forma de trabalho e divisão de classe. A indústria, no 

sistema capitalista de produção, foi o que impulsionou a humanização mais acentuada da natureza, 

fortalecendo assim, os grupos enquanto sociedade, proletariado – sem os meios de produção, e a 

burguesia – detentora dos meios produtivos. Nessa perspectiva, (BERBÉCHKINA, ZÉRKINE, 

JÁKOVLEVA, 1985), tratam da concepção pela qual o materialismo está fundamentado:  

 
A concepção materialista da sociedade só se tornou possível como o aparecimento 
do capitalista, que veio centralizar a produção material à escala nacional. Tornou-
se mais visível a dependência das diversas formas de vida social do 
desenvolvimento do capitalismo. As contradições do modo de produção capitalista 
começaram a revelar-se claramente em determinados fenómenos, como as crises de 
superprodução, o desemprego, etc. Foi precisamente na sociedade capitalista que se 
definiram as bases materiais, econômicas da existência das classes e da luta de 
classes (BERBÉCHKINA, ZÉRKINE, JÁKOVLEVA, 1985, p. 13).  

 

Ao deparar com essa realidade e com as condições que o capitalismo impunha sobre os que 

não detinham os meios de produção, o homem começa a se adequar conforme o meio social lhe 

obrigava, até para ser inserido nesse novo modelo de produção. Nesse sentido, o surgimento de 

classes sociais e a luta de classe, fazem parte da concepção materialista da histórica, ou seja, a 

exploração de determinada classe social pela burguesia, ao oferecer condições apenas para venda da 

força de trabalho, tendo o proletariado como peça-chave da constituição do produto final, 

afastando-o de uma possível ascensão de classe, tanto pelo salário como também por atividades 

exercidas ao longo da vida.  

O meio em que o homem se relaciona e as condições materiais que os cercam, irá determinar 

não apenas sua diferenciação de classe, mas também sua consciência enquanto cidadão. É nesse 

sentido que a classe dominante atua, fazendo que com o proletário reproduza, ou venha estar ativo 

frente às atividades industriais. Sodré (1968, p. 6) diz que: “O que os indivíduos são depende, 

portanto, das condições materiais de sua produção”.  
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2.1 Uma divisão em circuitos 

 

Para melhor compreender os dois circuitos na economia urbana, Santos (2008) cita algumas 

características essenciais para diferenciá-los como também para apontar qual camada social 

beneficia mais de um e de outro, no qual: 

 
O circuito superior utiliza uma tecnologia importada de alto nível, uma tecnologia 
'capital intensivo', enquanto no circuito inferior a tecnologia é 'trabalho intensivo' e 
frequentemente local ou localmente adaptada ou recria. O primeiro é imitativo, 
enquanto o segundo dispõe de um potencial de criação considerável. As atividades 
do circuito superior dispõem do crédito bancário. Acontece frequentemente de as 
grandes firmas criarem e controlarem os bancos, o que é uma maneira de também 
controlar outras atividades e eventualmente absorvê-las (SANTOS, 2008, p. 41).   

 

É interessante observar uma das características que ambos os circuitos têm: enquanto o 

superior utiliza capital intensivo, possibilitando melhores condições que vão desde os meios de 

produção até a mão de obra qualificada, necessitando de poucas pessoas envolvidas no processo 

produtivo, no circuito inferior a operacionalização das atividades, baseia-se no uso intensivo de 

força braçal, maior número de pessoas envolvidas em locais, como disse Santos (2008), adaptados. 

A exigência neste circuito é maior para permanecerem em atividade e garantir trabalho e salário, 

tendo como fator contribuir a recriação de produtos. 

Observando os meios e as condições econômicas e sociais de trabalho, pode-se discorrer de 

um discurso que divide socialmente em classes as pessoas dentro do sistema produtivo onde, 

economicamente, quem teve melhor preparo ocupa funções no circuito superior. O contrário disso, 

Santos (2008) diz que:  

O emprego, no circuito inferior, raramente é permanente, e sua remuneração situa-
se com frequência no limite ou abaixo do mínimo vital [...]. Esse circuito é o 
verdadeiro fornecedor de ocupação para população pobre da cidade e os migrantes 
sem qualificação (SANTOS, 2008, p. 45). 
 

Existem numerosos condicionantes desfavoráveis à permanência do trabalhador no circuito 

inferior. Além da forte mobilidade de emprego o conjunto de fatores como: salário, insegurança e 

direitos trabalhistas não estão presentes na realidade de pessoas que buscam inserção neste circuito. 

Percebe-se que, nessas condições de trabalho, desenvolvem-se algumas funções que o meio 

econômico propicia, ou seja, absorve-se a mão de obra excedente, podendo ser qualificada ou não e, 

ao mesmo tempo, obriga-se o homem vender sua força de trabalho por preços baixos.  
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Portanto, um circuito depende do outro, mas cada qual possui suas atividades delimitadas 

para assegurar o funcionamento do sistema econômico em escala local como nacional e 

internacional.  

Mas, quando se remete no sistema produtivo e as estruturas/organizações que dão condições 

para produção de mercadorias, os meios de comunicação e transporte, como também a relação 

homem/meio, as técnicas, fixos, fluxos, são instrumentos que oferecem meios para formação do 

espaço geográfico. Segundo Pierre George (1974):  

 
A influência da técnica sobre o espaço se exerce de duas maneiras em duas escalas 
diferentes: a ocupação do solo pelas infraestruturas das técnicas modernas 
(fábricas, minas, carreiras, espaços reservados à circulação) e, de outro lado, as 
transformações generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela execução dos 
novos métodos de produção e de existência (PIEREE GEORGE, 1974, p. 13). 

 

Para Santos(1978, p. 128) “o espaço não é nem a soma nem a síntese das percepções 

individuais. Sendo um produto, isto é, um resultado da produção, o espaço é um objeto social o que 

conhecemos como espaço geográfico”. É notável que ambos autores trabalham como construção do 

espaço o resultado da produção, mas que antes disso há os meios que conduzem o surgimento de 

fixos, de objetos e ações, sendo assim, Santos (1978) conclui que o espaço é objeto social com 

infraestrutura que resulta nas relações sociais.  

Dentro dessa temática, Santos (2008, p. 64) afirma que: “as coisas seriam um dom da 

natureza e os objetos um resultado do trabalho”. Entretanto, os dois circuitos econômicos que 

norteiam as ações e os resultados do trabalho exercido, logo, conclui-se que as técnicas são 

instrumentos que atuam para o resultado final: os objetos, onde neles estão inseridos a força de 

trabalho, tempo, tecnologia e infraestrutura, indo ao encontro com o que Pierre George (1974) 

escreveu quando diz sobre a influência das técnicas no sentido de transformações no âmbito natural 

e social atrás do uso das máquinas.  

Nesse sentido, pensar na produção do espaço geográfico e nos processos de como chegou a 

fase atual é necessário para entender as relações sociais, sobretudo o que dá forma e condições para 

determinar arranjo espacial com suas funcionalidades. Se o espaço geográfico é formado por 

objetos, ações, fixos, fluxos e a interrelação dos mesmos, incluindo a participação do homem como 

elemento de transformação da natureza, entende-se que outros fatores da ordem política e 

econômica fazem parte dessa configuração espacial, resultando nas características dos dois 

circuitos, o superior e o inferior, como dois fatores dentro de um sistema maior.  
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A concentração de atividades econômicas teve seu início muitos antes da revolução 

industrial, sendo notável na transição do regime feudal para o sistema capitalista, onde o êxodo 

populacional foi intenso do campo para burgos. Muitas pessoas foram em busca de melhores 

condições de trabalho na tentativa de se ocupar em outra atividade, pois no feudalismo esse 

contingente era servo que não tinha renda, trabalhavam para suprimir necessidades do senhor 

feudal, ficando apenas o mínimo para manter a sobrevivência dos vassalos (CARMOS, 1992).  

Antes das grandes indústrias se desenvolverem e, consequentemente alavancar 

transformações sociais, na paisagem e no processo produtivo, na Inglaterra já havia pequenas 

indústrias de lã, chamada como antiga indústria pelo número de pessoas envolvidas na produção e 

quantidade de estabelecimentos distribuídos pelo território. Para compreender como se deu a 

revolução industrial nos séculos XVIII e XIX é necessário ressaltar o cenário que se desenvolvia 

quanto a proteção e regulamentação dos locais onde a lã era fator de riqueza, pois, foi nesse sentido 

que as empresas nesse ramo cresceram e fixaram em outras localidades do país. Segundo Mantoux 

(1927, p. 25) “aos olhos dos ingleses, até o dia em que um novo sistema de produção veio tudo 

transformar, e mudar tanto as ideias quanto as coisas, a prosperidade do país tinha como alimento 

essencial a indústria da lã”.  

Oliveira (1991) vai abordar a cronologia da mudança econômica e social:  

O lento processo de ruptura das relações feudais promoveu a separação gradativa 
do trabalhador dos meios de produção, no campo e nas manufaturas. O camponês 
foi aos poucos expropriado e, como o artífice, transformando em trabalhador livre, 
obrigando a vender sua força de trabalho para sobreviver.  A apropriação dos meios 
e o controle do trabalhador passa ao burguês capitalista. A relação burguês-
trabalhador no interesse da produção faz da força de trabalho mercadoria; o 
trabalho é apropriado pelo dinheiro (OLIVEIRA, 1991, p. 77-78).  
 

Inúmeros fatores como, advento das máquinas nos estabelecimentos industriais, aumento do 

pessoal ocupado, a divisão do trabalho, a concentração industrial, culminou na Revolução Industrial 

entre os séculos XVIII e XIX na Europa, primeiro na Inglaterra, com maior destaque, e França, 

posteriormente. Mantoux (1927), aborda essas características quando diz que:  

A concentração das indústrias modernas está ligada a um certo número de fatos que 
a explicam.  A divisão do trabalho indefinidamente aumentada pelo maquinismo: a 
variedade e a complexidade das engrenagens econômicas exigem uma estreita 
interdependência; se elas não estiverem exatamente adaptadas umas às outras, e em 
contato permanente, a perda de tempo e da força que daí resultaria destruiria todas 
as vantagens de sua combinação [...] A abundância da produção é uma outra causa 
que tende ao mesmo efeito: algumas grandes fábricas, reunidas num mesmo 
território limitado, podem abastecer um mercado muito extenso, ainda aumentado 
pelo desenvolvimento dos meio de transporte (MANTOUX, 1927, p. 34).  



 

78 
 

 
Além desses fatores pontuados, há um outro fundamental para permanência desse modo de 

produção: é o acumulo de capital que favorece a reprodução e manutenção desse sistema que 

também teve como ponto crucial a expansão marítima. Carmo (1992) trata da importância da 

navegação como interessante comercial e fortalecimento do novo sistema produtivo, onde:  

A expansão comercial e financeira propiciou o surgimento do capitalismo, cuja 
culminância se deu no século XVIII. O desenvolvimento industrial provocou 
mudanças sem precedentes na História; o feudalismo perdeu terreno e a burguesia 
emergiu como classe dominante, impondo gradativamente seu ideal econômico. 
Houve a reordenação da sociedade rural centralizada na vila e na aldeia 
camponesa, e a consequente migração da população para os centros urbanos. Essas 
profundas transformações econômicas desestruturam a antiga classe e quase 
estática ordem social, introduzindo modificações substanciais na atividade 
manufatureira, de natureza artesanal e doméstica. O trabalho familiar que 
prevalecia nas oficinas foi reorganizado, e a atividade de artesão sofreu um 
processo de desqualificação. A era do maquinismo arrancou mulheres e crianças do 
lar e levou-as ao ambiente sombrio das fábricas (CARMO, 1992, p. 29).  

 
O autor citou dois pontos fundamentais para mudança do sistema econômico como também 

para o advento das grandes indústrias. Primeiro, o surgimento de uma classe dominante (burguesia) 

que tinha como conceito a exploração do trabalho para obter lucros, a produção de mercadorias a 

fim de comercializar localmente e outras cidades mais distantes. Em segundo momento, houve o 

esforço de concentrar mão de obra em espaços delimitados com jornadas exaustivas de trabalho. “O 

desenvolvimento do capitalismo só foi possível quando houve mão de obra disponível em grande 

escala” (CARMO, 1992, p. 29).  

Mantoux (1927) vai abordar algumas relações que sustentam o aumento da produção 

 
O progresso da produção e o das trocas são tão estreitamente ligados e exercem 
entre si tantas influências recíprocas que, frequentemente é difícil encontrar sua 
real filiação. Ora é o desenvolvimento da indústria que, obrigando-a a encontrar 
novos mercados, aumenta e multiplica as relações comerciais; ora é ao contrário, a 
extensão do mercado comercial, com as novas necessidades que provoca, que 
suscita a empresa industrial. Atualmente, o primeiro caso é mais comum.  A grande 
indústria, movida por uma força interior - a do maquinismo -, arrasta em sua 
marcha o comércio e o crédito, que para ela empreendem a conquista do mundo. 
Aliás, parece natural que pela produção se regulem os outros fenômenos da vida 
econômica, da qual ela é, ao que parece, o ponto de partida necessário 
(MANTOUX, 1927, p. 71).  

 

Essa conjuntura de meios de produção associado a quantidade de mão de obra, 

possibilitaram o surgimento das grandes indústrias e com e elas um novo modelo de processo 
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produtivo, aquele que baseia na produção em larga escala, onde o trabalhador exerce apenas uma 

atividade na linha de montagem que é chamado de Taylorismo, que, segundo (CARMO, 1992):  

 
O taylorismo visa à racionalização da produção, a fim de possibilitar o aumento da 
produtividade no trabalho, evitando o desperdício de tempo, economizando mão de 
obra, suprimindo gestos desnecessários e comportamento supérfluos no interior do 
processo produtivo [...] Nesse sentido, a aplicação de suas ideias visa a acentuar de 
vez a separação entre o trabalho intelectual (planejamento, concepção e direção) e 
o trabalho manual (execução) no interior do processo produtivo (CARMO, 1992, p. 
42-43). 

 

Com as indústrias ganhando cada vez mais espaço e o aumento da produção e 

comercialização, o processo produtivo conheceu outras maneiras de atuar frente as exigências 

impostas, ou seja, diferente dos ofícios das tecelagens para suprimir a demanda, o taylorismo foi o 

modelo que se disseminou pelo mundo por volta de meados do século XIX. Nesse mesmo século 

outro modelo de processo produtivo ganhou força, o fordismo que elevou o grau de mecanização na 

linha produtiva, como também a padronização da mão de obra, a implementação de esteiras para 

fixar o operário em seu posto de trabalho (CARMO, 1992).  

Após o século XVIII as transformações foram inúmeras, tanto no processo produtivo como 

no trabalho, pois, houve em primeiro momento a necessidade de acumulação de mão de obra, para 

que assim, pudessem servir como motor da produção em escala e, em segundo momento, a 

substituição pelos maquinários na linha de montagem, afetando diretamente o trabalho de várias 

pessoas, realidade que se perpetua até os dias atuais.  

É notável a mudança no trabalho por meio da introdução de tecnologia, obrigando a 

readaptação dos operários, até por questão de permanência no chão da fábrica. Alonso Olea (1984) 

trata essas mudanças como heranças da Revolução Industrial, pois:  

 
As especializações de trabalho que derivam da Revolução Industrial consistem, por 
sua vez, na utilização, pelos trabalhadores, de determinadas máquinas e no 
conhecimento das operações que estas realizam. Este é o novo caráter que a 
Revolução Industrial impôs ao fenômeno, em princípio muito anterior a ela, da 
divisão do trabalho (ALONSO OLEA, 1984, p. 175).  
 

A partir do século XVIII muitas foram as mudanças econômicas e sociais, principalmente na 

esfera do trabalho, pois a divisão do trabalho caracterizou e reforçou tais transformações. Em 

âmbito mais geral, a Revolução Industrial trouxe profundas alterações na sociedade indo ao 

encontro com os anseios da nova classe dominante. Segundo Alonso Olea (1984):  
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Particularmente, em relação às formas de trabalhar é quebrado o ritmo de trabalho 
que se tinha por 'natural', a sujeição do trabalhador a disciplinas externas e a 
submissão a horários considerados arbitrários, além de rigorosamente calculadas. O 
nascimento do proletariado industrial, que assim começa a surgir – com mais vigor 
que o surgimento das classes médias urbanas em confronto com as classes nobres, 
que havia começado muito antes e que a Revolução Industrial, logo de início 
reforçou -, tem sido qualificado como 'o grande acontecimento histórico-social do 
século XIX' (ALONSO OLEA, 1984, p. 179).  

 

Se houve mudanças em vários segmentos da sociedade e o aumento da taxa demográfica nos 

centros urbanos, a consequência desses acontecimentos históricos foi o surgimento de classes 

sociais e acentuada divisão internacional do trabalho que será discutida a seguir.  

 

3. O MUNDO DO TRABALHO: VIDEIRA NO CONTEXTO 

 

Para adentrar na discussão sobre as mudanças no trabalho mundial, é importante ressaltar 

algumas condições para a evolução do capitalismo, tendo os países centrais como controladores do 

capital, e que, difundiram as lógicas de mercado global para outros lugares do mundo.  

Entre os séculos XIX e XX houve grandes mudanças quando o assunto é industrialização e 

modo de produção, dois processos que tiveram consolidação depois da Revolução Industrial, 

modificando diversos tipos de relação de poder local e o surgimento de técnicas que intensificaram 

o uso de matéria-prima para atender essa nova demanda por produtos agora em uma escala maior. 

Pochmann (2001) aponta alguns aspectos para que se concretize uma nova forma de trabalho:  

 
Para uma aproximação inicial, faz-se necessário refletir a respeito da repartição do 
trabalho no mundo diante do aprofundamento da liberalização comercial, da 
desregulamentação financeira e do mercado de trabalho, bem como a reformulação 
do papel do Estado, da revolução tecnológica e das novas formas de organização da 
produção propiciadas pelas grandes corporações transnacionais (POCHMANN, 
2001, p. 12).  

 

O autor destaca vários pontos importantes do conjunto de medidas para divisão do trabalho, 

mas, quando aponta como consequência as grandes corporações transnacionais, deixa evidente a 

expansão de um novo modelo econômico mundial, atuando não somente nos países centro do 

capital (Inglaterra e França) no século XIX e XX, como também nos países semiperiféricos, estes, 

exportadores de matéria-prima e grandes importadores de produtos manufaturados.  
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Nesse sentido, os esforços concentram-se em expandir e modificar as maneiras de 

exploração das antigas colônias, instalando empresas em países que tinham como base econômica o 

setor primário e mão de obra não qualificada, situação que interessava os países de centro.  A ideia 

central da Divisão Internacional do Trabalho consiste na divisão de classes de trabalho, ter mão de 

obra com preço baixo, boas vias de transporte e, o que mais chama atenção, a flexibilização de 

salários (POCHMANN, 2001).  

Com as exigências do sistema capitalista para instalação de multinacionais em territórios de 

países semiperiféricos e periféricos, os que mais sentem de maneira negativa essas mudanças no 

modo de produção são os trabalhadores, pois a flexibilização da mão de obra é uma realidade 

constante. Com a entrada de nações não-desenvolvidas no mercado global, evidenciaram-se 

consequências pouco louváveis para uma grande parcela social, mas, sabe-se que o sistema 

econômico capitalista leva em consideração outra conjuntura, ou seja, a produção ao menor custo 

possível. Pochmann (2001) trata sobre algumas características do capitalismo: 

 
A despeito das divergências nas distintas interpretações sobre a evolução histórica 
do capitalismo, prevalece a convergência sobre o fato de haver desigualdades na 
repartição do trabalho no mundo. Com o objetivo de melhor precisar a 
estratificação do trabalho, adotou-se como referencial o entendimento de que a 
economia mundial encontra-se estruturada nas relações entre centro e periferia. O 
centro da economia mundial representa o locusdo poder de comando, sendo 
predominante às atividades de controle do excedente das cadeias produtivas, bem 
como de produção e difusão de novas tecnologias. A periferia assume um papel 
secundário na estrutura de poder mundial, sendo locus subordinado às lógicas 
financeiras e dependentes na geração e absorção tecnológica (POCHMANN, 2001, 
p. 16). 

 

Nesse cenário mundial de forças econômicas, onde países do centro, sendo aqueles 

detentores dos meios de produção como tecnologia e máquinas, controlavam outras economias mais 

distantes, daqueles países que recentemente entram no mercado global, tendo participação na 

exportação de matéria-prima, servindo também como localidades de barateamento de custo na 

produção, haja visto o baixo valor da mão de obra constatada nos países semiperiféricos e a forte 

estratificação do trabalho como medida de diminuição do valor final das mercadorias.  

A relação entre essas duas realidades econômicas tinha finalidades bem pautadas, pois 

enquanto os países semiperiféricos exportavam produtos primários, ao mesmo tempo importavam 

os manufaturados com valor agregado, não sendo diferente na atualidade, onde o Brasil, por 

exemplo, segue essa lógica, mesmo que com volume reduzido em comparação ao início do século 
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XX. Pochmann (2001), aponta algumas características da primeira Divisão Internacional do 

Trabalho, sendo que 

A dicotomia entre os produtos manufaturados do centro e os produtos primários da 
periferia demarcou a primeira Divisão Internacional do Trabalho. Enquanto o setor 
agrícola era o grande empregador nos países periféricos, o setor urbano, 
especialmente a indústria, destacou-se no emprego da maior parte da mão de obra 
nas economias centrais (POCHMANN, 2001, p. 22).  

 

Nota-se dois tipos de atividades econômicas que norteiam o mundo do trabalho de ambas 

econômicas, de um lado o setor agrícola, ocupando grande número de pessoas para responder a 

demanda dos países centrais, enquanto, nesse último, percebe-se estrutura de cidades bem avanças, 

ou seja, territórios e suas relações sociais bem consolidadas em países como Inglaterra e França já 

no século XIX.  

Mas, quando se trata de trabalho, indústria e relação homem/meio, não se pode deixar de 

levar em consideração o processo dinâmico que o mundo, vem passando no campo da Divisão 

Internacional do Trabalho, visto pela crescente expansão dos resultados da Revolução Industrial. 

Seguindo essa linha de raciocínio, início do século XX, com o enfraquecimento da hegemonia 

inglesa, o advento da Primeira Guerra Mundial, associado a crise de 1929, deu-se espaço para 

surgimento de outra potência econômica que determinaria os rumos da segunda Divisão 

Internacional do Trabalho, tendo com critério as instalações de multinacionais em diferentes países, 

partindo de um novo centro capitalista, os Estados Unidos. Conforme Pochmann (2001) 

 

Por conta disso, uma segunda Divisão Internacional do Trabalho foi sendo 
maturada pela constituição de um bloco de países semiperiféricos que teve o apoio 
de uma ordem econômica mais favorável à difusão geográfica do padrão de 
industrialização norte-americano (POCHMANN, 2001, p. 23).  

 

As mudanças que ocorreram ao longo do século XX, quando a questão é o novo modelo de 

divisão do trabalho no mundo, o que teve destaque foi a formação de blocos econômicos dos países 

semiperiféricos, pois possibilitou a transferência de indústrias para outras localidades, ajudando 

empresas multinacionais a se reerguer do declínio que estavam sofrendo em função da grande 

depressão de 1929 e do período de guerras.  

O fordismo periférico, segundo Pochmann (2001), foi adotado nos países de baixa renda, 

resultando em baixos salários e mobilidade de emprego, como outras consequências que na terceira 
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Divisão Internacional do Trabalho ficam mais evidenciadas pelo processo de difusão das 

multinacionais nas economias semiperiféricas. Pochmann (2001) aborda da seguinte maneira:  

Assim, os países periféricos e semiperiféricos, no intuito de oferecer condições 
mais satisfatórias à atração das corporações transnacionais, aceitam, em grande 
parte das vezes, o programa de agências multilaterais como FMI e BIRD, o que 
termina por provocar o rebaixamento ainda maior do custo do trabalho (usando 
recurso público para qualificar mão de obra, criando contratos de trabalho 
especiais, ampliando jornada de trabalho, entre outras medidas) e a 
desregulamentação dos mercados de trabalho. Além de provocar a piora na 
distribuição da renda, não há garantias de que não possa existir um novo 
deslocamento do processo produtivo para outra localidade, tão logo isso seja 
comprovado (POCHMANN, 2001, p. 31).  

 

É interessante fazer algumas comparações sobre as modificações no mundo do trabalho 

onde vem sendo reformulada a partir da Revolução Industrial. Percebe-se que, em cada período da 

história, o capital traz consigo a necessidade de rearranjo espacial, justamente para suprir a força 

motriz do sistema de produção capitalista, o produto. Quando dada localidade não tem um conjunto 

de elementos favoráveis a acumulação de capital onde inclui condicionantes como meio natural 

(matéria-prima), mão de obra barata, meios de transporte, técnicas e incentivos, esses critérios são 

buscados pelas multinacionais, já na terceira Divisão Internacional do Trabalho, para produzir em 

larga escala, principalmente a custo baixos. 

Ao longo desse processo de transformação no modo de trabalho e na economia mundial, os 

países, com ênfase nos semiperiféricos, foram modificando suas estruturas no sentido de atrair 

empresas ao seu território, na tentativa de participar do mercado global (POCHMANN, 2001). 

O Brasil, meados do século XX, elaborou políticas que facilitava a vinda de empresas 

internacionais para seu território, incentivando na construção de plantas industrias sem cobranças de 

tributos e dando total suporte para permanência das mesmas. Outro quesito para o advento dessas 

multinacionais em solo brasileiro foi a abundante mão de obra, visando a mobilidade de emprego, 

logo, o baixo salário, terceirização, subcontratação e precarização do trabalho, configurou a 

realidade nesses espaços ao passo que as indústrias se expandiam.  

À presença de indústrias no território e as relações socais estabelecidas pelo advento de 

empresas, pode-se falar em polos de desenvolvimento, isso quando uma região tem aumento 

econômico acentuado devido a concentração de indústrias, sendo que, tal crescimento não expande 

para todo território nacional, ficando em algumas localidades propícias a instalação de indústrias 

(ANDRADE, 1973). Mas, para que esses polos se mantenham sendo fator de desenvolvimento e 
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atração de empregos, são necessárias algumas medidas para conceber resultados que venham 

beneficiar tanto em escala local como regional.  Segundo Andrade (1973):  

Assim, se observa que os efeitos motrizes da indústria não são permanentes e que 
em consequência, uma indústria que hoje provoca o aparecimento de um polo, se 
ela não se renova, não dá margem ao surgimento de uma série de outras indústrias 
que mantenham a dinamização por ela desencadeada, fará com que o polo 
desapareça gradativamente, que a sua função polarizadora vá sendo absorvida por 
outros centros, por outros polos. Em geral a indústria motriz em sua ação de 
obtenção de matérias primas, de ponto de atração para mão de obra e de produtora 
de um ou de uma série de produtos dinamiza a vida regional provocando a atração 
de outras indústrias, criando aglomerações de população que estimulará o 
desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias nas áreas fornecedoras de 
alimentos e de matérias primas e desenvolve a formação de atividades terciárias 
proporcionais às necessidades da população que a cerca, que se instala em sua área 
de influência (ANDRANDE, 1973, p. 54).  
 

As características que o autor abordou sobre a permanência das indústrias em determinada 

localidade são cruciais para analisar o polo alimentício de Videira/SC, pois a concentração desta 

atividade fez com que surgissem outras indústrias para abastecer a empresa, fornecendo materiais 

que compõem o produto ou que colaboram com o desenvolvimento agroindustrial no setor terciário. 

Ou seja, a dinamização que Andrade (1973) se referiu para explicar o processo de renovação 

necessária para que as empresas continuem sendo fator de atração de pessoas e crescimento 

econômico localmente como regionalmente. Mas, não é sempre que a formação de polos traz 

benefícios econômicos ou sociais, isso irá depender do tipo de polo que será constituindo, sob os 

ditames do capital e as condições que o local propiciará.  

Nesse sentido, inicia-se uma série de consequências no âmbito econômico nacional e para 

população e, um desses resultados, que irá influenciar várias cidades brasileira foi a formação de 

polos de desenvolvimento e polos de crescimento, haja visto que, em algumas regiões um irá 

prevalecer, diferenciando do outro por questões locais. Andrade (1973), trata da distinção dos dois 

tipos, que, ajudará entender qual tipo de polo configura as atividades econômicas do município de 

Videira/SC. 

Cremos que os polos espontâneos, surgidos sem obedecer a uma planificação, pode 
ser chamados de crescimento quando eles provocam o crescimento do produto e da 
renda per capita sem acarretar transformações sensíveis às estruturas regionais, e 
se devem chamar de desenvolvimento, quando ao lodo do crescimento do produto 
provocam também modificações de estruturas que favorecem à população da 
região para ele polarizada (ANDRADE, 1973, p. 55-56).  
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Analisando o polo agroindustrial do município de Videira/SC, vê-se que o mesmo atua 

como influenciador na região, atraindo não somente pessoas, como também outros tipos de 

indústrias que dão as condições para fabricação e processamento de alimentos. 

Observar o processo socioespacial que possibilitou a formação desse polo agroindustrial é 

essencial para entender que Videira/SC faz parte do mercado global, produzindo e vendendo seus 

produtos para outros países, consequentemente, obedeceu, em partes, a lógica da terceira Divisão 

Internacional do Trabalho. Isto porque a partir de meados do século XXI quando o conglomerado 

agroindustrial a que pertence a Perdigão iniciou sua inserção no mercado internacional, a mão de 

obra barata, objetivando maior lucratividade, fez com que mudasse o modo de produção na fábrica. 

Além disso, o baixo salário se insere como parte do ciclo de maiores ganhos possíveis. 

É, a partir desse momento que territórios ecônomos são formados, paralelamente com 

ambientes de trabalhos diversos, aqueles que encontram nas grandes empresas e aqueles ambientes 

de trabalho onde os serviços terceirizados são executados, ou seja, aquilo que, Santos (2008) aborda 

sobre os dois circuitos da economia urbana, onde um depende do outro para o funcionamento do 

sistema produtivo, coexistindo pelo fato de aumentar o ganho no produto final, sob condições 

precárias e insalubres. É a lógica do capital, fazendo rearranjos espaciais para melhor usufruir da 

força de trabalho.  

 

4. VIDEIRA COISIFICADA, DA GÊNESE À LÓGICA DO TRABALHO 

 

No que tange o sertão-sul brasileiro, especialmente na região do Contestado, Meio-Oeste 

catarinense, onde se localiza o município de Videira/SC, objeto da presente análise, têm-se a 

ocupação humana iniciada com o "Caminho das Tropas" que ligavam o Rio Grande do Sul a 

Sorocaba/SP, ao longo do qual foram constituídas diversas cidades nos locais de repouso dos 

rebanhos. Este é o caso de cidades como Curitibanos e Campos Novos, fundadas no início do século 

XX para que a região fosse ocupada por fazendas e lavouras de autoconsumo dos estancieiros e 

agregados. Demais cidades como Canoinhas foram povoadas por iniciativa do estado de Santa 

Catarina. Enquanto isso, ainda nos anos iniciais do século, o estado do Paraná passou a investir na 

fundação de vilas a partir de Rio Negro, como é o caso de Três Barras, Papanduva, Colônia Lucena 

(atual Itaiópolis) e Valões (atual Irineópolis), além de Porto União da Vitória (hoje Porto União/SC 
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e União da Vitória/PR, dividida em duas, a partir do Acordo de Limites de 20 de outubro de 1916) 

(TOMPOROSKI, 2013, p. 21)(FRAGA, 2006). 

 
Tais vilas e cidades eram habitadas, em geral, por um tipo étnico denominado 
caboclo ou sertanejo, caracterizado conforme apresenta Vinhas de Queiroz (1977, 
p. 35-38) pela pobreza e economia de subsistência, o modo de vida caboclo era 
similar ao indígena. Nessa vida simples do sertanejo, também eram simplificadas 
as religiosidades. 'Benzedores, curandeiros, puxadores de reza e eremitas faziam 
parte do universo mágico religioso do povo simples do Sertão Contestado' 
(VALENTINI, 2009, p. 36). 
 

Enquanto as primeiras levas de imigrantes chegaram à região em período anterior a 1900 e 

tenderam a se fundir com a população local, muitos imigrantes e descentes passaram a adotar o 

mesmo estilo de vida da população local em um processo denominado de acaboclamento 

(MACHADO, 2004, p. 336). 

[...] no mesmo sentido empregado pelos habitantes do planalto, ou seja, o habitante 
pobre do meio rural. Embora não haja uma conotação étnica nesta palavra, 
frequentemente o caboclo era mestiço, muitas vezes negro. Mas a característica 
principal desta palavra é que distingue uma condição social e cultural, ou seja, são 
caboclos os homens pobres, pequenos lavradores e posseiros, agregados ou peões 
que vivem em economia de subsistência e são devotos de são João Maria. Desta 
forma, havia também brancos caboclos, alemães e polacos acaboclados. 
(MACHADO, 2004, p. 48) 
 

Ainda para Machado (2004, p. 336), a gente cabocla, com forte presença negra e indígena, 

mesclada a certos grupos familiares originários de São Paulo e do Rio Grande do Sul, compunha a 

principal base da população trabalhadora da região. Há que se considerar, também, os refugiados 

farroupilhas e federalistas, ligados a pequenas lavouras de milho, abóbora e moranga. Antes da 

chegada maciça de gaúchos à região, o mestiço representava um terço da população da colônia 

militar, vindo dos campos de Palmas e Guarapuava ou compunha uma mescla de desertores das 

guerras, peões expulsos das fazendas e alguns poucos negros fugidos. Em comum, tinham a tez 

castanha carregada, fruto de décadas de miscigenação, “qualificado como cafuzo e chamado de 

‘bugre’. Eram eles os autênticos pioneiros que acompanhavam a população branca acaboclada e 

índia domesticada” (BITTENCOURT, 2012, p. 30). 

A discussão da formação humana, a partir da escala regional, representativo no conjunto 

regional caboclo do Contestado, serve de base para as ideias que se desenvolvem sobre a relação 

espaço-tempo-território, sobre as temporalidades e sobre a problemática do desenvolvimento 

territorial videirense a partir de um aspecto teórico-metodológico que é marcado por uma análise 

histórico-crítica, relacional, multidimensional sobre o território caboclo enquanto, também, 
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resistência secular a tentativa de extermínio daquele povo e, sua cultura identitária. A relação 

temporal-espacial se fecha com a realidade vivida contemporaneamente, mas para que se possa 

entender esse mundo atual videirense e do Contestado, há que se levantar e diagnosticar a preterida 

região da Guerra do Contestado, depois disso, as nuances dos quatro anos da guerra civil cabocla e, 

por fim, os reflexos desse passado secular sobre o mundo vivido atual, pois a atual sociedade é uma 

mescla de todo o processo de formação socioespacial pré-capitalista e capitalista (FRAGA, 2006). 

 
Caboclo xucro vivendo isolado no habitat de animais selvagens, obrigado a tirar da 
natureza, solitariamente, o sustento da família, esses excluídos sociais serviram 
como agregados nas fazendas, como mateiro e guias nos serviços de agrimensura, 
mão de obra nas tarefas de instalação das colônias e, finalmente, muitos deles 
participariam da guerra do Contestado. (BITTENCOURT, 2012, p. 30) 
 

Mas a ocupação efetiva do município de Videira, posterior à Guerra do Contestado, remete-

se essencialmente à segunda década do século XX, por meio do movimento migratório de 

descendentes de italianos e alemães do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, habitando as regiões 

próximas à linha do trem, pois a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande abriu espaço 

para a colonização, inicialmente, em quinze quilômetros de cada margem da ferrovia e, muitas das 

cidades contidas nessa região, são fruto do adensamento humano a partir das estações ferroviárias, 

local onde chegavam, de trem, levas de imigrantes no pós-Guerra do Contestado. Esta população se 

caracterizou pelo trabalho agrícola em pequenas propriedades com produção de subsistência – que 

hoje vem sendo chamado de autoconsumo pelos estudos da Geografia Agrária brasileira, o que 

possibilitou o acúmulo de capital e sua posterior aplicação em empreendimentos que se tornariam 

uma grande indústria - no caso, a Perdigão S/A. 

Mamigonian (1986, p.104) defende que a colonização oficial e particular do Sul brasileiro 

aconteceu por intermédio do estabelecimento de pequenos proprietários agricultores independentes, 

artesão, operários, pequenos comerciantes, que já praticavam uma significativa divisão social do 

trabalho a partir da origem europeia, a qual vivenciava o processo de industrialização. A maioria 

destes agricultores adquiriu propriedades com tamanho médio de 25 a 30 ha. 

De acordo com Espíndola (2002, p. 28) era no interior dessas pequenas propriedades que se 

produzia milho, alfafa, trigo, feijão e mandioca; criavam-se porcos e galinhas; e desenvolvia-se a 

colheita da erva-mate, além da extração da madeira. Cabia aos próprios proprietários a confecção de 

suas casas, galpões, ferramentas de trabalho, roupas, entre outros itens, predominando a pequena 

produção mercantil. Entretanto, o autor ainda destaca que parte do excedente produzido e da 
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madeira extraída, eram comercializados com o mercado local e nacional, manifestando-se, no 

interior do complexo rural, a existência de duas maneiras da pequena produção onde de um lado as 

famílias se especializavam em determinado bem ou produto entregue ao comércio local e fornecido 

ao mercado nacional, e de outro lado os pequenos produtores fabricavam seus próprios instrumentos 

de trabalho e praticavam uma agricultura de autoconsumo. "Constitui-se, nesse caso, a formação de 

uma economia mercantil simples" (ESPINDOLA, 2002, p. 28). 

Tal estrutura social possibilitou a redução do tempo gasto na economia natural, ampliando a 

produção mercantil simples para dar gradativo espaço à constituição da atividade capitalista. 

Segundo Lênin (1974), o desenvolvimento histórico do capitalismo resulta de dois momentos: 1) 

transformação da economia natural em economia mercantil, 2) transformação da economia 

mercantil em economia capitalista. A primeira se caracteriza pela divisão social do trabalho como 

também da especialização dos produtos, enquanto isso, na segunda há uma produção isolada de 

mercadorias e cada produtor adquire o caráter de competidor.  

Nas primeiras décadas do século XX, originou-se em Santa Catarina uma divisão social do 

trabalho com surgimento de oligarquias produtoras para o mercado interno, ao contrário do que 

aconteceu nas regiões Sul e Nordeste do estado, onde a população se dedicava à diversificação 

produtiva. No Oeste, em 1937 existiam apenas 3 fábricas de banha instaladas em Caçador, outras 3 

em Campos Novos e 2 empresas produtoras de salame em Caçador, uma produção pequena frente 

aos esforços do estado para exportar suínos vivos (ESPINDOLA, 2002).  

Assim, vê-se que a formação das cidades no interior de Santa Catarina, a exemplo de 

Videira, segue a lógica ditada pela Divisão Internacional do Trabalho, onde se entrecruzam setores 

e circuitos na constituição de uma sociedade industrializada, voltada aos interesses do capital 

interno (nacional) e externo (mundial). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pensar na construção das cidades sob a ótica capitalista é compreender que o espaço urbano 

é produzido a partir das múltiplas relações que o compõem, tornando-se, conforme explicita Arrais 

(2001, p. 177) um local privilegiado para a proliferação de discursos e construção de imagens em 

função da concentração de pessoas e objetos que se tornam símbolos espaciais a todo momento. As 

imagens, segundo Arrais (2001) são o resultado de uma percepção construída pelos seres humanos a 

partir de textos não-verbais, da forma física da cidade e de seus habitantes. Complementarmente, 
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Ferrara (1988, p. 03) salienta que a percepção urbana é "uma prática cultural que concretiza certa 

compreensão da cidade e se apoia, de um lado, no uso urbano, de outro, na imagem física da cidade, 

da praça, do quarteirão". 

Dessa forma, lançar um olhar sobre a produção do ambiente urbano no Meio-Oeste 

catarinense, especialmente em Videira, visa dotar de significado as relações existentes entre a 

inserção do capital estrangeiro, da cultura neoliberal e das novas formas de trabalho trazidas ao 

mundo pela industrialização com a criação de um novo espaço onde antes habitavam caboclos com 

modos de vida simples, prezando pela agricultura de subsistência(autoconsumo) e que 

desconheciam as inovações da indústria do século XX e os açoites do capitalismo. A aceitação deste 

tipo de sistema de produção, consumo e elaboração do espaço urbano coube, portanto, aos 

migrantes de origem europeia, essencialmente italianos e alemães, já habituados ao sistema e com 

possibilidades de desenvolvimento.  

Desenvolver, que é, por essência, positivista, implicou na eliminação das relações culturais 

caboclas existentes nas cidades catarinenses nos períodos anteriores às primeiras décadas do século 

XX; culminou com a Guerra do Contestado, cujo genocídio se resumecom o massacre de milhares 

de camponeses pobres, sem terras, sem comida, sem esperança, sem dignidade e sem a 

oportunidade de se identificar como brasileiros; e progrediu para a construção de um novo ambiente 

urbano pautado no capitalismo, na criação industrial e empresarial, e nas divisões de trabalho. Com 

um alto preço, formou-se uma cidade, uma agroindústria cujos tentáculos se estenderam por toda 

aregião que ignora a vergonha de seu passado em busca de um glorioso futuro sem compreender as 

implicações sociais e trabalhistas que seriam causadasnas décadas seguintes, vindo até os dias 

atuais. Talvez, inebriada pela glória, Videira seja o palco de uma nova luta social, cujo descortinar, 

ainda é lento e quase invisível. 

Mas, acima de tudo, a anulação do mundo caboclo é marcante nesses poucos mais de cem 

anos pós-Guerra do Contestado, contraditoriamente, a cultura e o espírito caboclo venceram a 

grande batalha que lhes faz existir imaterialmente no seio da sociedade industrial videirense, isso 

quando se averigua o modo de vida da população atual, que mesmo sem saber, carrega em si e no 

seu cotidiano, elementos da cultura cabocla, no modo de agir, de falar, de pensar e de se alimentar – 

uma herança forte, que mesmo negada pelas elites locais e pela população média, está impregnada 

nos ossos, tal qual o capitalismo em si, enterrados nas entranhas dos seres humanos, como parte da 

sua identidade. 
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MOBILIDADE URBANA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AVENIDA 
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RESUMO 
 
As pesquisas relacionadas às “pequenas cidades” vêm ganhando espaço na geografia brasileira e 
internacional, tendo em vista que, estas cidades são responsáveis por atender uma parcela significativa da 
população brasileira em termos de bens e serviços. Dessa forma, entendemos que o planejamento urbano é 
prioridade do poder público e com o apoio do plano diretor municipal deve permitir a elaboração de ações e 
propostas que possibilitem intervir no espaço urbano visando garantir o bem estar da população citadina. É 
nesse contexto que a pesquisa analisou o uso e ocupação do solo e as condições da mobilidade urbana na 
Avenida Brasil, na cidade de Terra Boa – PR. Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica em 
periódicos científicos e livros, levantamento de campo e referencial técnico. Como objeto de investigação 
optamos pela Avenida Brasil, uma das principais vias de circulação da cidade  que concentra as atividades 
que movimenta a economia urbana e a sede do poder político do município. Os resultados da pesquisa 
indicam que o uso do solo urbano é destinado para as seguintes finalidades: residencial, comercial e de 
serviços. A mobilidade urbana dessa avenida apresenta vários problemas de infraestruturas, dentre eles 
destacamos o calçamento que dificulta o deslocamento dos pedestres, principalmente pessoas com 
deficiência física, ou de pessoas que circulam com carrinhos de bebê. No entanto, existem alguns 
equipamentos urbanos que propiciam boa mobilidade das pessoas, proporcionando conforto e segurança, tais 
como, escadas, rampas, faixas elevadas. Quanto às vias de circulação de veículos, percebemos que se 
encontram em boas condições de uso, com capacidade para comportar o fluxo de veículos, além de 
possuírem alguns equipamentos para controle de velocidade e manutenção do conforto e segurança dos 
motoristas, como sinalização de trânsito, lombadas, rampas elevadas (faixas elevadas), semáforos, entre 
outros. 
 
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Uso do Solo. Pequena Cidade.  
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URBAN MOBILITY: USE AND LAND OCCUPATION IN BRAZIL AVENUE – TERRA 

BOA-PR 
 
 
 
ABSTRACT: 

Related searches to "small towns" are gaining space in the Brazilian and international geography, 
given that these cities are responsible for meeting a significant portion of the population in terms of 
goods and services. Thus, we understand that urban planning is a priority of the government and 
with the support of the municipal master plan should allow the development of actions and 
proposals that allow intervention in the urban space to ensure the welfare of the city population. In 
this context, the research analyzed the use and occupation of land and the conditions of urban 
mobility in Brazil Avenue, in the city of Terra Boa - PR. The methodology used bibliographic 
research in scientific journals and books, field survey and technical reference. As research object we 
chose the Avenue Brazil, one of the main roads of the city which concentrates the activities that 
moves the urban economy and the seat of political power in the municipality. The survey results 
indicate that the use of urban land is intended for the following purposes: residential, commercial 
and services. Urban mobility this avenue has several problems of infrastructure, including highlight 
the pavement which hinders the movement of pedestrians, particularly people with disabilities, or 
people moving with prams. However, there are some urban facilities that provide good mobility, 
providing comfort and safety, such as stairs, ramps, elevated tracks. As for vehicle traffic routes, we 
realize that they are in good condition, with capacity to accommodate the flow of vehicles, besides 
having some equipment for speed control and maintaining the comfort and safety of drivers, as 
traffic signs, bumps, high ramps (high range), traffic lights, among others. 
 
Keywords: Urban Mobility; Use of the soil; Small town. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Estado do Paraná é constituído, em sua maioria, por pequenas cidades, diante disso 

propusemos compreender a realidade delas, no tocante a infraestrutura, ao planejamento, ao 

desenvolvimento, ao uso e ocupação do solo, além da mobilidade urbana. Dentre os instrumentos de 

planejamento utilizados pelo poder público, encontra-se o plano diretor, que define as metas para o 

planejamento urbano de cada cidade. Diante disso, a pesquisa analisou o uso, a ocupação do solo e a 

mobilidade urbana da Avenida Brasil, na cidade de Terra Boa – PR. 

Dessa forma, a presente pesquisa encontra-se estruturada da seguinte forma: na primeira 

parte, apresentamos uma reflexão teórica e conceitual sobre pequenas cidades, planejamento, plano 

diretor e mobilidade urbana. E, por último, realizamos uma análise do uso e ocupação do solo 

urbano e das condições de mobilidade urbana da Avenida Brasil. 
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Os fundamentos metodológicos foram pautados na pesquisa bibliográfica e no levantamento 

de campo seguido das análises. Quanto à pesquisa bibliográfica, utilizamos teses, dissertações, 

livros e periódicos, como também, dados estatísticos obtidos e leis orgânicas do município de Terra 

Boa. 

Na sequência, realizamos a pesquisa in loco, ao longo de toda Avenida Brasil, e com a 

utilização do mapa, identificamos o uso e ocupação do solo na integralidade, ao longo da via; além 

de ter constatado os principais problemas referentes à mobilidade de pedestres e veículos. E por 

fim, realizamos as análises dos resultados da pesquisa. 

2. O PLANO DIRETOR COMO MEIO DE PLANEJAR AS PEQUENAS CIDADES COM 

VISTA A MOBILIDADE URBANA 

A presença numérica de pequenas aglomerações urbanas, denominadas de pequenas cidades, 

não é uma realidade exclusiva do estado do Paraná, mas uma característica que se repete nas outras 

unidades federativas (FRESCA 2013). Nesse sentido, torna-se necessário compreender a realidade 

socioespacial apresentada por essas aglomerações para  propor uma conceituação sobre esse recorte 

espacial. Conforme Endlich (2009, p.85) o conceito de pequenas cidades é de difícil definição, pois 

tais localidades conferem características que possibilitam a própria discussão não apenas do 

conceito de pequenas cidades, mas o próprio conceito de cidade, já que se buscam averiguar nelas 

seus qualitativos que formam “o limiar entre a cidade e não cidade”. 

Corroborando com as autoras anteriores, Corrêa (2011) afirma que o conceito de pequena 

cidade está impregnado de encaminhamentos controversos e distintos. Para ele a pequena cidade 

“pode ser melhor definida em termos do grau de centralidade do que em termos de tamanho 

demográfico” (p. 6), devido ser um centro local que desempenha centralidade em relação ao seu 

território municipal, ou seja, sua hinterlândia, que possui uma população dispersa que desenvolve 

atividades agrárias (CORRÊA, 2011). 

Contudo para Maia (2005): 

Cidade pequena que se contraporia à cidade grande. E que por sua vez requer uma 
medição, uma aferição do tamanho da cidade, mesmo que se quisesse referir à 
importância da cidade se estaria referindo também a uma grandeza. O tamanho da 
cidade normalmente é medido através do contingente populacional, ou ainda do 
número de habitantes. Comumente classificam-se as cidades em pequenas, médias 
e grandes a partir dos seus contingentes populacionais e para a classe de cidades 
pequenas inserem-se aquelas que possuem até 20.000 habitantes. Acima deste 
montante seria classificada como cidade média e aquelas com mais de 500.000 
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habitantes seriam consideradas cidades grandes. Este critério tem sido adotado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela maioria dos estudos 
que versam sobre o assunto (p. 7). 
 

Mesmo nas cidades consideradas pequenas tem-se a necessidade de articular os planos e as 

diretrizes junto ao poder público e a comunidade, com o objetivo de garantir uma qualidade de vida 

aos citadinos e minimizar os problemas urbanos advindos com sua urbanização desenfreada da 

maioria das cidades. Portanto, o planejamento urbano vem como uma ferramenta para auxiliar na 

proposição de ações e diretrizes que apóiem na intervenção no espaço urbano visando melhorar 

esses problemas. 

Dessa forma, o planejamento urbano é um processo de construção e desenvolvimento de 

programas que visam melhorar a qualidade de vida da população, operando os processos de 

produção, estruturação e apropriação do espaço urbano, desenvolvendo soluções que propiciam aos 

habitantes uma melhoria da qualidade de vida (JORDÃO FILHO, OLIVEIRA, 2013).  

Para Honda et al (2015), o planejamento tem como objetivo “[...] ordenar, articular e equipar 

o espaço, de maneira racional, direcionando a malha urbana, assim como suas áreas ou zonas, a 

determinados usos e funções” (p. 64). Já para Di Sarno (2004) o planejamento é uma ferramenta 

necessária à ordenação do espaço urbano, logo o: 

[...] planejamento urbanístico deve traduzir metas para o setor público e privado, 
pretendendo a transformação dos espaços, ou estímulo a certas atividades, ou a 
manutenção de determinadas áreas para que, vista no conjunto, a cidade se 
equilibre nas suas múltiplas funções (DI SARNO, 2004, p. 55). 
 

Além disso, Jordão Filho e Oliveira (2013) destacam ainda que o planejamento urbano se 

coloque como um criador de propostas que proporcione à melhoria de aspectos ligados a qualidade 

de vida da população de uma determinada área urbana, visando garantir aos habitantes uma vida 

mais digna.  

Contudo, deve-se considerar no planejamento, 

 [...] as mudanças concretas [...] existentes na cidade que [...] podem alterar as 
relações econômicas, sociais e culturais [...] essas modificações na organização 
espacial da cidade. Por meio do planejamento urbano são tomadas medidas para o 
alcance dos objetivos almejados, tendo em vista os recursos disponíveis e os 
fatores externos que podem influir nesse processo (JORDÃO FILHO; OLIVEIRA, 
2013, p. 56).  
 

Porém, Duarte (2007, p. 57) propõe que “os desafios para o planejamento urbano estão 

inseridos em fenômenos que ocorrem em diferentes escalas socioeconômicas”. Todavia o 

planejamento urbano nasce da necessidade de trabalhar com a acelerada urbanização, que provoca, 
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entre outros problemas, ocupação desenfreada nos territórios urbanos, mesmo nas cidades que 

apresentam planos diretores. 

Todavia o principal instrumento utilizado para gerenciar o planejamento tem sido o plano 

diretor como norteador das políticas de desenvolvimento e expansão urbana. Apresenta como “[...] 

objetivo construir cidades com uma qualidade urbana para todos, evitando a formação de 

assentamentos irregulares e informais, visando, sobretudo, a preservação da qualidade ambiental 

das cidades” (JORDÃO FILHO; OLIVEIRA, 2013, p. 57-58). 

Segundo Moreira (2008, p. 8), “o Plano Diretor tem por finalidade orientar a atuação do 

poder público na construção participativa de iniciativas, para ampliar e reformular ofertas de 

serviços públicos essenciais, assegurando melhores condições de vida para a população”. 

Além disso, Moreira (2008) afirma “que por intermédio do plano diretor é que se define a 

função social da propriedade e da cidade, cujo alcance se concretizará pela intervenção pública na 

redução das desigualdades, segregações e exclusões sociais, contribuindo decididamente para a 

expansão da cidadania” (p. 8). 

Para Meurer e Vieira (2010):  

[...] o plano diretor é um conjunto de diretrizes e propostas, descritas na forma de 
lei municipal, com o objetivo de garantir o desenvolvimento socioeconômico, a 
organização espacial dos diferentes usos e das redes de infraestrutura, para curto, 
médio e longo prazo, sendo sua implementação de responsabilidade de cada 
município (p. 2). 

Os autores Meurer e Vieira (2010) afirmam que os municípios de pequeno porte encontram 

dificuldades na formulação de diretrizes e mecanismos que possibilitem orientar seu crescimento, 

não apresentam nem uma definição de zoneamento do solo e muitos nem possuem plano diretor, 

quando existente se encontra desatualizado. Logo as ações governamentais dos municípios visam 

atender determinadas demandas ou um problema em específico, ou seja, não se busca realizar um 

planejamento de médio e longo prazo. 

Além disso, conforme é estabelecido na Constituição Federal no artigo 30 é competência do 

governo municipal promover ordenamento territorial, por meio do planejamento e controle da 

utilização, do parcelamento e ocupação do solo urbano, logo é competência do poder público 

garantir políticas urbanas que visem atender com qualidade seus citadinos por meio de 

planejamento e ordenamento de funções urbanas que garantam o bem-estar aos habitantes das 

cidades, tendo como instrumento de implementação dessas políticas o plano diretor, conforme 

sugerem Meurer e Vieira (2010). 
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Portanto, 

[...] o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, veio regulamentar os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da Política Urbana e estabelecer 
diretrizes e instrumentos para orientar e dar suporte aos municípios na construção 
da política de desenvolvimento urbano local, regulamentando o uso da propriedade 
urbana em função do interesse público e garantindo a participação da população em 
todas as etapas de elaboração do Plano Diretor (MEURER; VIEIRA, 2010, p. 3).  
 

O Estatuto assinala a relevância do planejamento das cidades; da oferta de equipamentos 

urbanos; da ordenação e controle correto do uso do solo; da implantação e complementação das 

atividades rurais e urbanas. Com isso, visa o desenvolvimento socioeconômico do município; da 

justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização, como também, minimizar a 

segregação social, por meio da instituição de mecanismos de correção das distorções; da 

implantação de mecanismos que permitam a proteção, conservação e recuperação do patrimônio 

cultural, histórico, artístico, arqueológico e paisagístico, contando também com o meio ambiente 

natural; da regulação fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

através da instituição de políticas que priorizem o uso, a edificação e ocupação do solo urbano 

considerando as características socioeconômicas dessas populações e as leis ambientais, garantindo 

o direito à moradia àqueles que residem em péssimas condições e sem segurança jurídica de 

proteção (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).  

Além disso, a necessidade de planejamento e de elaboração de planos diretores que atendam 

a realidade citadina. Duarte et al (2012) inclui a necessidade de se incluir parcelas consideráveis da 

população na vida das cidades por meio da inclusão social conforme a promoção do acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, ou seja, a cidade. Pois para esses autores: “A mobilidade urbana é 

um dos principais fatores do desenvolvimento e da orientação do crescimento da cidade e, por 

conseguinte, da localização dos assentamentos habitacionais” (DUARTE et al, 2012, p. 13). 

Nesse sentido, Balbim (2003) entende mobilidade como: 

A noção de mobilidade supera a ideia de deslocamento, pois traz para a análise 
suas causas e consequências. Ao invés de separar o ato de deslocar-se dos vários 
comportamentos individuais e de grupo, o conceito de mobilidade tenta integrar a 
ação ao conjunto de atividades cotidianas do indivíduo. A mobilidade cotidiana 
pode ser interpretada então como base de trocas e relações sociais. Nesse contexto, 
o indivíduo que se desloca é ator social, com suas reinvindicações e práticas 
próprias, sujeito de estudos, diretrizes e planificações, um agente da produção do 
espaço de circulação (p. 181). 
 

Já o Ministério das Cidades (2005) entende a mobilidade “[...] como resultado da interação 

dos fluxos de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano”, considerando os fluxos 
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motorizados e não motorizados, sendo também “[...] um atributo da cidade e é determinada [...] pelo 

desenvolvimento socioeconômico, pela apropriação do espaço e pela evolução tecnológica [...]”, 

porém é necessário que se construa “[...] um sistema que garanta e facilite aos cidadãos – hoje e no 

futuro – o acesso físico às oportunidades e às funções econômicas e sociais das cidades” (p. 11). 

O Ministério das Cidades (2005) destaca que o ponto central da mobilidade tem que ser as 

pessoas e que todos possam ser satisfeitos individualmente e coletivamente atingindo seus destinos 

almejados, seus prazeres e suas necessidades cotidianas, promovendo a ênfase a transporte coletivo, 

pautado na inclusão social, na racionalidade de investimentos públicos e na redução de 

congestionamentos, poluição e acidentes.  

Logo, as infraestruturas e os equipamentos de transporte, circulação e distribuição, tanto de 

objetos quanto pessoas, tornam a mobilidade um elemento decisivo para propiciar garantias de 

desenvolvimento de uma cidade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Segundo Barreira (2009), a função da mobilidade urbana é propiciar o acesso amplo e 

democrático a cidade, porém a autora destaca que atualmente o mesmo tem se efetivado de forma 

excludente, gerando impactos no espaço e nos recursos naturais de modo irresponsável e 

insustentável, firmando-se num problema ambiental e socioeconômico que se reproduz em vários 

locais do mundo. 

Para Silva (2009), mesmo a noção de mobilidade estar ligado a diversos campos do 

conhecimento, como a Geografia, os Transportes, a Economia, a Ciência Política e a Sociologia, a 

mesma não pode ser dissociada das pessoas e da cidade. Para esse autor as condições de 

deslocamento de pessoas e bens na cidade interligam-se ao desenvolvimento das cidades e a 

mobilidade urbana torna-se a causa e a consequência da propagação dessas, da aglomeração em 

áreas centrais e da distribuição espacial das atividades pelo território. 

Portanto para esse autor: 

A mobilidade [...] é [...] entendida como elemento constituinte do tecido urbano, 
indissociado dos demais, que congrega o movimento de pessoas e bens na cidade. 
Esse movimento é derivado da estrutura física e socioeconômica da cidade e tem 
como motivação os desejos e as necessidades individuais, ou de grupos, de 
usufruto do espaço coletivo. É um instrumento de planejamento urbano que 
engloba sistema viário, os meios de transportes e trânsito; muito mais do que um 
indicador de capacidades individuais de desempenhar viagens, muito mais que um 
dado numérico (SILVA, 2009, p. 76).  
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Diante da mobilidade, os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, motoristas ou usuários 

dos transportes coletivos, ou usar o próprio esforço diretamente (deslocamento a pé) ou recorre aos 

meios de transportes motorizados (individuais ou coletivos) e não motorizados (bicicletas, carroças 

e cavalos) (BARREIRA, 2009). 

Além disso, Bryan (2011) destaca que a mobilidade dos habitantes é essencial para que os 

mesmos acessem a cidade e ao que ela disponibiliza. Porém o sistema capitalista, considerando a 

mobilidade um mecanismo capaz de gerar consumos distintos do espaço, apropriou-se das 

estruturas que possibilitam e entravam a mobilidade, colocando-as sobre o controle das empresas ou 

do Estado, e às vezes sobre ambos, produzindo parcerias que favorecem determinadas frações da 

sociedade. 

Apesar da legislação referente à Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida 

através da Lei Nº 12.587, sancionada pelo Governo Federal em 2012, enfatizar como objetivo da 

mesma visa o “acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 

urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática [...]” (BRASIL, 2012). 

Portanto, mesmo com uma legislação referente à mobilidade urbana, o acesso ainda não é 

pleno a à cidade, pois muitos grupos sociais têm dificuldades para circular para diferentes locais 

dentro do espaço urbano, como aponta Bryan (2011). Complementando, Fernandes (2008) pontua 

que muitas cidades ao crescerem privilegiaram um modelo de desenvolvimento pautado no tráfego 

individual em detrimento do transporte coletivo, acarretando “[...] reflexos negativos sobre a 

mobilidade urbana e conduziu a espaços urbanos menos acessíveis para os habitantes” 

(FERNANDES, 2008, p. 23). 

Tal situação deve-se ao contexto histórico brasileiro que privilegiou um modelo de 

desenvolvimento pautado no modelo rodoviário e automobilístico. Portanto, “a partir do governo de 

Juscelino Kubistchek (1955-1961), a mobilidade urbana brasileira foi desenvolvida baseada em 

construção de rodovias, as quais permitiram o progresso da indústria automobilística que embarcava 

no país (AZUAGA, 2000 apud ARAÚJO, 2014, p. 90). 

Ademais, a mobilidade urbana não deve ser somente pautada na multimodalidade, mas levar 

em consideração também a acessibilidade, para que todos os indivíduos possam usufruir dos modos 

de circulação urbano.  
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Nesse sentido, Silva (2009) afirma que a acessibilidade “[...] reflete a facilidade de alcance, 

seja na escala da rua, do bairro ou da cidade, às construções e equipamentos urbanos desejados” (p. 

74), sendo um conceito que complementa a compreensão de mobilidade urbana (SILVA, 2009). 

Fábio Duarte pontua que ao refletir a acessibilidade deve-se considerar as pessoas com 

restrições de mobilidade, pois as mesmas têm direito de deslocar-se com conforto e segurança pela 

cidade, porém não se resume apenas a adentrar em um veículo ou local (DUARTE, 2012; DUARTE 

et al, 2012). 

Logo, a cidade deve ser planejada e gerenciada com vista a garantir a mobilidade urbana, 

pautando-se na acessibilidade, pois o espaço urbano deve ser de acesso a todos os citadinos, pois 

são estes que vivem e constroem a cidade. 

3. ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA MOBILIDADE URBANA DA 
AVENIDA BRASIL 

A pequena cidade de Terra Boa, como outras cidades do norte paranaense foi colonizada 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em 1951. Esta Companhia surgiu em 24 de setembro 

de 1925, e foi responsável pela colonizadas das terras adquiridas na margem esquerda do rio 

Paranapanema (PREFEITURA DE TERRA BOA, 2008). 

A cidade surgiu: 

[...] planejada conforme estratégias da colonizadora da época, e seu projeto 
contavam com espaços reservados para as repartições públicas, praças, centros 
esportivos e de lazer. Do mesmo modo foi parcelada a área rural, com glebas que 
iam sendo pouco a pouco adquiridas por imigrantes lavradores (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TERRA BOA, 2008, p. 54). 
 

O nome da cidade remete a fertilidade do seu solo, classificado como latossolo, 

popularmente nominado de terra roxa, propicia para o cultivo de café e cereais (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TERRA BOA, 2008). Sua elevação a à categoria foi em 13 de julho de 1955, por 

meio da Lei Estadual Nº 2.411, e sua instalação foi em 11 de dezembro do mesmo ano, após ser 

desmembrado do Município de Engenheiro Beltrão (PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA 

BOA, 2008). 

A cidade de Terra Boa possui uma estrutura viária bem definida, porém não possui uma lei 

definidora das hierarquias das vias, sendo as avenidas as vias principais e as demais são 

consideradas coletoras ou locais (PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA, 2008). Dentre 

estas se destaca a Avenida Brasil, uma das vias principais de circulação da cidade, devido 
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concentrar as atividades que movem a economia urbana, além de concentrar a sede do poder 

político do município. Diante dessa importância, realizamos, primeiramente, uma análise da 

avenida destacando os usos e ocupação do solo e os tipos de estabelecimentos presentes em ambas 

as margens da via, e posteriormente efetuamos a análise da mobilidade pela avenida, enfatizando a 

circulação de pessoas e veículos.  

 Para entendermos o uso e a ocupação do solo da Avenida Brasil, temos como referência 

Carlos (1992) que destaca que a cidade é uma edificação humana, trabalho materializado, produto 

social que exibe diferentes formas de ocupação. Logo “o modo de ocupação de determinado lugar 

da cidade se dá a partir da necessidade de realização de determinada ação, seja de produzir, 

consumir, habitar ou viver” (CARLOS, 1992, p. 45). 

Portanto, para Carlos (1992) o uso do solo quando conectado ao processo de produção das 

relações capitalistas caracteriza-se como forma de ocupação de determinado local da cidade, 

variando conforme o desenvolvimento das forças produtivas.  

Nesse sentido, a autora destaca que a produção espacial efetiva-se no cotidiano das pessoas e 

se materializam no modo de ocupação e/ou uso de determinado local, contudo o uso do solo urbano 

é marcado por conflitos entre usos e indivíduos, e que tais conflitos são guiados pelo mercado 

(CARLOS, 1992). 

Para Del Rio (1990), o uso do solo está ligado aos tipos de funções e com a intensidade do 

aproveitamento do solo e das edificações, e visa funções compatíveis entre si e o mais intenso 

aproveitamento realizável 24 horas por dia, com densidades comportáveis, visando produzir uma 

área urbana com maior vigor possível. 

Para Del Rio (1990), o uso do solo está ligado aos tipos de funções, com a intensidade do 

aproveitamento do solo e com as edificações. Tais funções são compatíveis entre si e o mais intenso 

aproveitamento realizável 24 horas por dia, com densidades comportáveis, visando produzir uma 

área urbana com maior vigor possível. 

Para Queiroz (2003), a ocupação do solo relaciona-se ao “modo de povoamento do 

território” (p. 27). A autora ainda destaca que essa relação é estabelecida entre a quantidade de 

edificações presente em um lote e a área do mesmo e que visa ao equilíbrio da densidade urbana, 

considerando os seguinte es problemas: a densidade de edificação e a densidade populacional 

(QUEIROZ, 2003). 
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Queiroz (2003) destaca que o controle do uso do solo tem como objetivo “[...] garantir à 

cidade uma distribuição equitativa e funcional de densidade, tanto das edificações quanto das 

populações compatíveis com a infraestrutura e equipamentos da área considerada” (p. 27). Nesse 

sentido, Mota (1999 apud QUEIROZ, 2003) por meio da lei que controla o uso e ocupação do solo 

define-se a distribuição espacial das atividades socioeconômicas e da população por meio de 

zoneamento urbano. 

Segundo Carvalho (2000), numa perspectiva moderna, o Zoneamento é considerado um 

mecanismo capaz de prever e controlar as densidades do meio urbano.  Essa é uma visão urbanística 

recente que tem como função “[...] compatibilizar usos, misturar atividades e estimular sua 

complementaridade em determinada fração do território” (CARVALHO, 2000, p. 9).  

Para analisar a ocupação do solo urbano na Avenida Brasil, empregamos a seguinte 

classificação das edificações construídas ao longo do seu percurso: edifícios destinados a à 

alimentação, barracão fechado e/ou data vazia, comércio, imóveis em reforma e construções, 

indústria, instituições religiosas, hospitais ou clínicas odontológicas, edifícios públicos e outros 

serviços, praça, serviços e residências. Tal classificação permite uma visualização das atividades 

econômicas presentes ao longo do percurso pesquisado.  

Nesse sentido, a Avenida Brasil por ser a principal via, e por se localizar na área central da 

cidade, esta mantém relações constantes com o espaço urbano, propiciando a articulação interna 

dentro da área urbana, com a área rural e com o distrito de Malu. Como observado por Oliveira e 

Bovo (2014), em seu trabalho, que destaca a área central de Peabiru (PR), constata-se também com 

relação à via em estudo que a mesma detém as principais relações econômicas e centraliza em si a 

maioria das atividades e serviços, concentrando também a sede do poder político municipal. 

Portanto, a Avenida Brasil se configura como um lugar de várias facetas, conforme 

THOMAZ (2006, p. 56), sendo “de produção, circulação, e consumo; de trabalho para alguns, de 

moradias para outros, de lazer para muitos; e onde ocorre a socialização entre diferentes 

indivíduos”.  

Nesse sentido, a Avenida Brasil  pontua-se como o principal lugar da área urbana, devido 

sua centralidade, destacando-se com uma área central, conforme Corrêa (1999), por concentrar as 

principais atividades comerciais, de serviços, da gestão pública e privada. Sem contar que concentra 

as principais atividades destacadas por Milton Santos (2004) e que congregam o que ele denomina 

de circuito superior da economia urbana, devido à área em estudo conter um comércio 
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especializado, redes bancárias, órgãos públicos, serviços especializados que visam atender “um 

público mais exigente e preocupado com a qualidade dos produtos e serviços [...]” (BENETON; 

BOVO, 2011, p. 3).  

Com relação aos tipos de uso do solo ao longo da Avenida Brasil, constatamos que estes se 

apresentam bem diversificados, contando com uma gama de tipos de ocupação. Dentre os tipos de 

edificações, destacam-se o uso residencial averiguado em 34% dos lotes ao longo dessa via. Sendo 

que o uso comercial e de serviços juntos totalizam 42% da ocupação do solo. 

 Destacamos também a presença considerável de estabelecimentos ligados ao segmento de 

alimentação na Avenida Brasil, que compreendem em 10% dos lotes urbanos.  Contando ainda com 

instituições religiosas que congregam 5% do total de edificações presentes no local de estudo, como 

pode ser visualizado no gráfico 1. 

Com relação ao setor comercial, vale destacar os seguintes empreendimentos: vidraçaria, 

vestuário, móveis, mercados, sapataria, lojas de informática, revendedora de automóveis, lojas de 

perfumaria e cosméticos, distribuidoras de gás, casas agropecuárias, farmácias, papelarias, lojas de 

presentes e utilidades, lojas de materiais de construção, fotos, óticas, lojas de materiais elétricos, 

loja de tintas, relojoaria.  

Com relação ao setor de serviços, destacam-se os seguintes empreendimentos: borracharia, 

autoposto, salão de beleza, escritórios (diversos), oficinas mecânicas, tornearias, tapeçaria, escolas 

(línguas e cursos profissionalizantes), bicicletaria, bancos e financeiras, chaveiro, lotérica, funerária 

e laboratórios de análise clínica. Dentre os edifícios públicos e outros serviços, destacam-se: Paço 

Municipal, Casa da Cultura, Sindicatos (diversos), Rádio, Cartório, Subestação de Telefonia OI, 

Terratran (Representante do DETRAN). 
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Gráfico 1: Tipos de uso do solo da Avenida Brasil, Terra Boa – PR. 

Fonte: Pesquisa direta, março de 2016. 

 

Quanto ao segmento de alimentação, contam com lanchonetes, sorveterias, padarias, bares, 

restaurantes, pizzarias, açougue e frutas e verduras, que possibilitam uma gama variada de 

alimentos. Além disso, na área de saúde encontram-se várias clínicas odontológicas. 

Dentre as instituições religiosas, destaca-se a Igreja Matriz São Judas Tadeu, devido ao 

elevado número de moradores que frequentam esse templo religioso, conforme Bovo e Gusmão 

(2015).   

Logo devido os empreendimentos comerciais, serviços, estabelecimentos alimentícios e 

instituições públicas, a Avenida Brasil apresentará uma ampliação da demanda de consumidores de 

serviços e mercadorias no que se refere a outras localidades da cidade (OLIVEIRA; BOVO, 2014). 

Portanto, a avenida estudada não se apresenta somente como um local de concentração de 

atividades e equipamentos urbanos, mas como um elemento essencial dentro do espaço urbano por 

propiciar a articulação e a comunicação com outros setores da cidade, que é simultaneamente 

fragmentada, mas articulada (CORRÊA, 1999). 

 Para que a população consiga circular tanto a pé como de veículo ao longo da Avenida 

Brasil ter acesso nos mais diversos comércios, serviços apresentados anteriormente neste texto e em 
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suas respectivas residências faz-se necessário boas vias de circulação tanto para os veículos  

motorizados e não motorizados, diante disso é importante termos  a compreensão sobre as  formas 

de mobilidade urbana e acessibilidade, ou seja, o que significa  e qual o seu  papel para a população 

de uma cidade seja ela pequena, média ou grande. 

Para Balbim (2003), o conceito de mobilidade sobrepuja a ideia de deslocamento, devido 

busca a compreensão de suas causas e consequências, integrando a ação ao conjunto de atividades 

cotidianas do indivíduo. A mobilidade cotidiana deve ser compreendida a partir das trocas e das 

relações sociais. Pois o indivíduo é um ator social ao se deslocar, com reinvindicações e práticas 

próprias, sujeito de estudos, planificações e diretrizes, um agente produtor do espaço de circulação. 

Portanto Silva (2009): 

A mobilidade [...] é entendida como elemento constituinte do tecido urbano, 
indissociado dos demais, que congrega o movimento de pessoas e bens na cidade. 
Esse movimento é derivado da estrutura física e socioeconômica da cidade e tem 
como motivação os desejos e as necessidades individuais, ou de grupos, de 
usufruto do espaço coletivo. É um instrumento de planejamento urbano que 
engloba sistema viário, os meios de transportes e trânsito; muito mais do que um 
indicador de capacidades individuais de desempenhar viagens, muito mais que um 
dado numérico (SILVA, 2009, p. 76).  
 

Silva (2009) destaca que a acessibilidade “[...] reflete a facilidade de alcance, seja na escala 

da rua, do bairro ou da cidade, às construções e equipamentos urbanos desejados” (p. 74), sendo um 

conceito que complementa a compreensão de mobilidade urbana (SILVA, 2009). 

Os autores Duarte (2012) e Duarte et al (2012) pontuam que ao refletir a acessibilidade, 

devem-se considerar as pessoas com restrições de mobilidade, pois as mesmas têm direito de 

deslocar-se com conforto e segurança pela cidade, e mas não se resume apenas a adentrar em um 

veículo ou local.  

Diante da discussão trazida pelos autores sobre mobilidade será analisada as condições de 

mobilidade da Avenida Brasil sendo esta a principal via de circulação urbana, partindo-se de sua 

infraestrutura e equipamentos urbanos  necessários ao deslocamento do pedestre ou de veículos 

motorizados. 

Para a circulação de pessoas e veículos é necessário a presença de uma infraestrutura de 

mobilidade, que conforme Vasconcellos (2012, p. 74) devem ser constituídas “pelos passeios, pelas 

ruas propriamente ditas (o ‘leito carroçável’) e por equipamentos, como os terminais de integração 

de transporte público”. 
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Para Vasconcellos (2012) deslocar-se a pé é ato mais humano, devido sermos pedestres em 

algum momento. Tornando as calçadas elementos fundamentais para circulação das pessoas. 

Contudo para o autor algumas características físicas são importantes para facilitar os deslocamentos 

de transeuntes pela calçada, do ponto de vista do conforto e segurança, sendo o tipo de piso 

(aderência do mesmo para impedir escorregões), a qualidade física (inexistência de ondulações ou 

buracos) a declividade e a presença de barreiras a livre circulação de pessoas. 

Com relação ao calçamento ao longo de ambas as margens da Avenida Brasil, este se 

encontram em condições regulares de uso. Predomina na constituição do piso calçadas com 

cimento, sendo que poucos trechos possuem cerâmicas, tacos ou outros tipos de materiais. Os 

principais problemas advêm do desgaste ocasionado pela exposição às intempéries, pelo tempo e 

pela falta de manutenção e conservação, destacando-se rachaduras e irregularidades ocasionados 

por raízes de árvores, apresentam aclives, declives, buracos, e alguns pontos faltam calçamento. 

Esses problemas dificultam o deslocamento e a circulação de pessoas, principalmente de pessoas 

deficientes ou com carrinhos de compra e/ou de bebê. Durante os levantamentos de campo, foram 

visualizados in loco presença de acúmulo de folhas de árvores provenientes da queda de folhas  

longo do calçamento, sendo também constatado que a margem esquerda (E) da via contém mais 

problemas do que a margem direita (D), conforme podem ser visualizados no quadro1.  

Ao longo do calçamento, existem alguns equipamentos instalados como lixeiras (figura 1), 

que se encontram em boas condições de usos, e pontos de ônibus, também em boas condições de 

uso, contudo predomina o modelo totalmente aberto que não protege o usuário durante momento de 

chuvas (figura 2). Possui placas de sinalização de trânsito em boas condições  porém algumas 

apresentam danos advindo do tempo e de vandalismo. Além disso, existem rampas ao longo do 

calçamento para facilitar o deslocamento de deficientes físicos, como cadeirantes, contudo muitos 

dessas rampas foram instaladas em trechos com pisos irregulares, com declives, com buracos e 

faltando calçamento, como pode ser visualizado no quadro 1. 
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Quadro 1 – Tipos de piso e problemas presente no calçamento da Avenida Brasil. 

   

   

   

   
Fonte: Pesquisa de campo, junho de 2016. 

 
Os problemas retratados durante a pesquisa devem-se, entre outros fatores, conforme 

Vasconcellos (2012), ao fato da construção das calçadas serem de responsabilidade dos 

proprietários dos terrenos em frente a elas, que devido não temerem punições, dessa forma, “deixam 

a calçada de qualquer jeito” (p. 74). Outro problema encontrado que acaba prejudicando os 

pedestres. 

[...] é a criação de degraus altos nas calçadas em vias com aclive, pelos donos das 
casas, que projetam o piso plano de sua garagem até o meio-fio. Esta é mais uma 
demonstração da força da ideia do automóvel como um bem muito importante: o 
nivelamento da calçada resulta da preocupação em garantir o maior conforto para 
quem entra e sai do imóvel dirigindo um carro e não para garantir a segurança e o 
conforto dos pedestres que passam em frente (VASCONCELLOS, 2012, p. 76). 
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Figura 1: Lixeira na Avenida Brasil.                                             Figura 2: Ponto de ônibus.                                                       
Foto: Gusmão, P. S; 2016.                                                                        Foto: Gusmão, P. S; 2016. 

 
Com relação às vias, ou seja, o “leito carroçável”, este é constituído de uma malha viária 

asfaltada, com largura de 40 metros, sinalizada devidamente por placas de trânsito que informam a 

velocidade apropriada para se transitar nessa via. Possui em diversos pontos das vias faixas de 

pedestres (figura 3) em condições regulares de uso, devido muitas estarem pagadas, 

comprometendo sua visibilidade por parte dos usuários. Para garantir a segurança dos transeuntes e 

dos motoristas, a avenida conta com lombadas, rampas de elevação (ou faixa elevada) para 

possibilitar a travessia por pedestres, e com semáforos nos cruzamentos com as seguintes ruas: Rua 

Pres. Dr. Tancredo de Almeida Neves e Rua Emílio Cândido Broetto. Contudo, mesmo com a 

presença de aparatos redutores de velocidade e a legislação, continuam ocorrendo acidentes de 

trânsitos na Avenida Brasil, alguns com vítimas fatais, devido a à imprudência, alcoolismo e 

desrespeito às leis de trânsitos estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente em nosso 

país.  

 

Figura 3: Faixa de pedestre. 
Foto: Gusmão, P. S; 2016.                                                                     
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Os canteiros centrais da Avenida Brasil encontram-se em boas condições de conservação e 

uso, contudo são compridos e de pequena largura. Estes ora são constituídos por gramados como na 

saída para as cidades de Eng.º Beltrão e Maringá, ora são constituídos por estacionamentos, que 

visam atender a demanda urbana, ora são constituídos por estabelecimentos como lancheiras e 

sorveteiras, próximo à Praça Santos Dumont. O canteiro central uma rampa para cadeirantes e 

transeuntes, como também escadas com corrimãos. 

Tanto a malha asfáltica, quanto os canteiros centrais encontram-se em boas condições de 

uso, pois são mantidos pelo poder público, já o calçamento encontra-se em condições ruins devido à 

falta de manutenção e conservação por parte de seus moradores, exceto alguns pontos que se 

encontram em boa condições, ou seja, conservados e/ou reformados. 

Portanto, somente por meio do planejamento e da fiscalização por parte do poder público é 

que se poderá manter em condições viáveis a Avenida Brasil, tanto para os pedestres que 

necessitam de boas calçadas para deslocarem-se a pé, quanto da via, que deve estar em boas 

condições para uso pelos motoristas com conforto e segurança. 

Contudo é necessário o uso consciente da Avenida Brasil, respeitando seus usuários, tanto 

pedestres quanto motoristas, e salvaguardando as leis, para evitar acidentes que coloquem em risco 

a vida das pessoas que necessitam deslocar-se por essa via. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O planejamento é essencial para coordenar o crescimento das pequenas cidades, evitando 

impactos sobre sua infraestrutura, possibilitando que a mesma atenda com qualidade as 

necessidades dos citadinos. Nesse sentido, o plano diretor é importante, pois nele o poder público 

define as metas e os procedimentos que serão tomadas com vista à ampliação das áreas destinadas a 

ocupação territorial urbana. 

Com relação ao uso e ocupação da Avenida Brasil destacam-se o uso residencial averiguado 

em 34% dos lotes ao longo da via em estudo, sendo que o uso comercial e de serviços juntos 

totalizam 42% da ocupação do solo. Destaca-se também a presença considerável de 

estabelecimentos ligados ao segmento de alimentação na Avenida Brasil, que compreendem a 10% 
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dos lotes urbanos e de instituições religiosas que congregam 5% do total de edificações presentes no 

local de estudo. 

Tal aspecto caracteriza-se pelo elevado fluxo de pessoas e veículos que trafegam por ela, 

pois nela se concentra a maioria das atividades comerciais e de serviços da cidade, delineando-se 

como uma importante área central que polariza setores essenciais para a economia do município. 

No que tange à mobilidade urbana, a Avenida Brasil apresenta boas condições que permitem 

a circulação de pessoas e veículos, sua malha asfáltica encontra-se em boas condições, seu 

calçamento encontra-se em estado regular, contendo aclives, declives, rachaduras, buracos, sendo 

que o tipo de calçamento predominante é concreto, podendo ser encontrados também diversos tipos 

de cerâmicas. A não padronização do tipo de calçamento coloca em risco os transeuntes tendo e 

vista que alguns tipos serem lisos e escorregadios quando molhados. Esses problemas presentes nas 

calçadas da avenida devem-se ao fato de sua construção ser de responsabilidade do dono do imóvel, 

que a constrói com vista a facilitar a entrada e saída de veículos, principalmente o carro. A avenida 

contém equipamentos urbanos para facilitar a circulação de transeuntes, como lixeiras, pontos de 

ônibus, telefone público, entre outros, garantindo segurança e conforto ao usuário da avenida. 
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RESUMO: 

A cidade de Cianorte- PR foi planejada pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira (1894-1978) em 
1955, tendo por modelo a cidade-jardim inglesa. Apresenta características modernas como: 
zoneamento, traçado geométrico, ambos articulados por meio de eixos norteadores para organização 
da malha urbana e preservação de áreas de mata nativa, destinadas à implantação de parques 
urbanos. A pesquisa tem por objeto identificar e analisar as alterações promovidas na Praça da 
República e no eixo cívico da cidade de Cianorte por meio dos atos legislativos e do plano diretor 
da cidade. A metodologia teve por base a pesquisa bibliográfica, documentos do poder legislativos e 
pesquisa in loco. O aporte teórico utilizado na pesquisa segue a ótica interdisciplinar contemplando 
geografia, história, arquitetura e urbanismo no momento em que estas se inter-relacionam, 
contribuindo com análises da ação dos agentes produtores do espaço, dentre eles, o Estado e os 
promotores imobiliários operantes neste espaço público. Os resultados indicam o processo de 
transformação do espaço público e alteração de seu uso. 
 
Palavras-chave: Produção do espaço urbano, legislação urbana, Cianorte. 
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ABSTRACT:  
 
The city of Cianorte- PR was designed by Jorge de Macedo Vieira engineer (1894-1978) in 1955, 
modeled on the English garden city, it offers modern features such as zoning, geometric design, 
both articulated through guiding principles for organizing the urban network and preservation of 
native forest areas, intended for implementation of urban parks. This study's purpose is to identify 
and analyze the changes introduced in the Republic Square and the civic hub city Cianorte through 
legislative acts and the director of the city plan. The methodology was based on the literature, 
legislative power and research documents on the spot. The theoretical framework used in the 
research follows the interdisciplinary perspective covering geography, history, architecture and 
urban planning at the time interrelate contributing action analysis of the producers of space actors, 
including the State and operant property developers in this public space. The results indicate the 
process of transformation of the public space and changing its use.  
 
Keywords: Production of urban space, urban legislation, Cianorte. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa tem por objeto a Praça da República, parte do eixo cívico, um dos três eixos 

estruturadores da proposta urbanística elaborada por Jorge Macedo Vieira em 1955 para a cidade de 

Cianorte, e tem por objetivo identificar e analisar as alterações promovidas na Praça da República e 

no Eixo Cívico da cidade de Cianorte por meio dos atos legislativos e do plano diretor da cidade. 

              Apesar de ser recente a história da construção da cidade, pode ser descrita de diversas 

formas, uma delas através da cronologia dos atos legais legitimados pelo poder público, onde 

analisamos por meio do mapa inicial da Praça da República as aparentes expectativas projetuais de 

Jorge de Macedo Vieira. 

 Várias pesquisas foram desenvolvidas acerca do planejamento das cidades Paranaenses, 

dentre elas podemos destacar algumas que têm como corpus de pesquisa a cidade de Cianorte, como 

a pesquisa de Dias (1998), que trata da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e sua atuação 

como agente fundiário na produção do espaço urbano local. Já a pesquisa de Dalberto (2009) aborda 

o desenho da cidade e a identidade urbana e a de Souza (2010 e 2015) analisa o Módulo Mandhuy e 

o Parque Cinturão Verde respectivamente, tratando da proteção urbana e fragmentação florestal. 

Pesquisas estas, que somados a livros editados com relatos dos primeiros habitantes durante a 

implantação da cidade e publicações da CMNP- Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 

formam um conjunto de informações úteis que auxiliam na compreensão da dinâmica de formação 

do espaço urbano de Cianorte e demonstram as lacunas de relevância e urgência a ser pesquisadas, 
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de modo a oferecer o descortinamento necessário dos fatos promovendo o desenvolvimento da 

sociedade. 

Dessa forma, para entendermos a cidade de Cianorte hoje, temos que observar as várias 

transformações ocorridas através dos tempos e principalmente as relações que as promoveram. 

Diante disso Lewis Munford (1998, p. 11) em seu livro “A Cidade na História” evidencia que é 

necessário voltar ao passado ao afirmar que: “Se quisermos identificar a cidade, devemos seguir 

para trás, partindo das mais complexas estruturas e funções conhecidas, para os seus componentes 

ordinários, mais remotos que se apresentem no tempo, no espaço e na cultura [...]”. Diante disso, é 

importante pensarmos se a cidade surgiu a partir do acúmulo dos habitantes e foi se formando com 

o tempo, ou se foi a partir de uma circunstância sazonal, ou ainda se foi planejada. 

Caso a cidade seja planejada, o desenho urbano torna-se objeto de planificação da cidade, 

sendo este essencial, conforme afirma Lamas (2000), não é apenas um conjunto de traçados que traz 

sua intencionalidade ideal de um tempo, pois os anseios da construção de uma sociedade em 

particular à medida que o uso das ferramentas projetuais traduzidas na intenção da construção de 

espaços próprios tem finalidades variadas traduzidas, por exemplo: públicos e privados, coletivos e 

individuais, de circulação e permanência, contemplação e participação que vão compondo assim a 

paisagem urbana, cuja dinâmica se completa com a apropriação do cidadão.  

Para Lamas (2000) 

O desenho urbano exige um domínio profundo de duas áreas do conhecimento: o 
processo de formação da cidade, que é histórico e cultural e que se interligam as 
formas utilizadas no passado mais ou menos longínquas, e que hoje estão disponíveis 
como materiais de trabalho do arquiteto urbanista; e a reflexão sobre a FORMA 
URBANA enquanto objetivo do urbanismo, ou melhor, enquanto corpo ou 
materialização da cidade capaz de determinar a vida humana em comunidade 
(LAMAS, 2000. p. 22). 

Assim sendo, o espaço produzido pelo homem reflete o contexto em que se insere, seja dos 

grupos sociais, das esferas de poder ou das condicionantes físicos que se impõem sobre este. A 

economia direciona decisões sobre o território, ordenando sobre o espaço de modo a atender a 

demandas muitas das vezes em discordância com o planejamento da cidade como um todo, quase 

que negando as consequências futuras das atitudes presentes, conforme Santos: 

A transformação, a transitoriedade e a efemeridade das configurações dos 
territórios urbanos têm sido a marca das cidades modernas desde a intensificação 
das atividades produtivas na modernidade. No entanto, o sentido dessas 
transformações nesta última passagem de século parece respeitar a uma nova lógica 
de atuação dos poderes públicos. A financeirização da economia e a insuficiência 
dos setores acionistas apontam para o imobiliário como a última saída para a crise 
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de rentabilidade do capital. O Estado, que vem assumindo novos papéis diante da 
produção dos novos territórios do urbano, investe-se na reordenação geográfica de 
fragmentos da cidade para atender e atrair novos investimentos voláteis do setor 
financeiro – não sem que haja consequências para a vida nas metrópoles. 
(SANTOS, 2006.p 101) 

A transformação da sociedade de Cianorte foi influenciada pelas mudanças econômicas, 

sociais e políticas, as quais são reflexos no espaço urbano das novas realidades que promoveram 

também mudanças no plano inicial idealizado por Jorge de Macedo Vieira em 1955. 

 
2. O URBANISMO DE JORGE DE MACEDO VIEIRA EM CIANORTE 
 
           A colonização do Paraná contou com a ação do Estado e da iniciativa privada por meio das 

companhias colonizadoras em especial na região do noroeste do estado, cidades novas foram 

implantadas a partir da segunda metade do séc. XIX. Estas cidades receberam em seus traçados a 

influência das ideias urbanísticas circulantes no Brasil que eram difundidas nas poucas faculdades 

de engenharia existentes no país, como é o caso de Cianorte. 

 Para Rego (2012), algumas dessas cidades tinham o formato:  

[...] predominantemente regular, com uma disposição simétrica dos elementos 
urbanos, reafirmando sua carga estética. Assim aparecem ruas e avenidas 
convergentes, culminando em uma praça de formato peculiar, por vezes arrematada 
por uma edificação, notadamente a da igreja; eventualmente se configura a 
estrutura de um potente centro cívico; ou aparecem praças regulares e idênticas, 
dispostas simetricamente. De toda sorte, há grandiosidade nestes pequenos projetos 
urbanos, embora tenham acabado quase sempre ocupados por construções 
simplórias, sem a mesma veleidade estética informada no plano da cidade, o que 
certamente contribuiu para a atual imagem urbana, bastante monótona e quase 
sempre indistinta (REGO, 2012.p.5). 

 
             As ideias consideradas por Jorge de Macedo Vieira no planejamento de Cianorte podem ser 

observadas em outros trabalhos em que teve participação  nas décadas de 1920 a 1960, novos 

loteamentos de São Paulo como Jardim Japão, Chácara da Mooca, Jardim da Saúde e Vila Formosa, 

bairros em outras cidades, como Rio de Janeiro (Jardim Guanabara),Campinas (Nova Campinas e 

Chácara da Barra) e Campos de Jordão, além de cidades como Maringá, Pontal do sul no Paraná e 

Águas de São Pedro em São Paulo, citados por Bonfato (2008 p.13-14). 

           A cidade de Cianorte a exemplo de Maringá, ambas planejadas por Macedo Vieira, contou 

assim como as demais com planejamento bastante elaborado, onde a topografia foi determinante 

para o desenho da cidade, considerando as curvas de nível do terreno, as principais linhas de 

drenagem, dando origem a um traçado que alterna o orgânico com linhas retas. 
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           Embora não tenha conhecido o sítio pessoalmente, Jorge de Macedo Vieira o considerou a 

partir de estudos recebidos em São Paulo, onde desenvolveu o projeto de Cianorte. Vieira levou em 

conta as ideias formais de cidade-jardim com seus eixos estruturadores, zoning, diferenciando zonas 

de acordo com suas funções e formando um conjunto hierarquizado do projeto, sistema viário, 

observando o fluxo de veículos e o estilo clássico que aparece na busca da monumentalidade com 

uso dos boulevards.  

          Para elucidar os conceitos que influenciaram Jorge Macedo de Vieira no planejamento da 

cidade de Cianorte, buscamos o entendimento da proposta feita  por Ebenezer Howard diante de um 

cenário de transformações sociais, políticas e econômicas em que passava a Inglaterra, ideias estas 

que influenciaram de forma marcante a trajetória profissional deste engenheiro. 

 Diante da necessidade de buscar equilíbrio entre crescimento econômico e os problemas 

sociais do período pós-industrial do final do século XIX, surge em 1898 com a publicação na 

Inglaterra do livro “Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform”, posteriormente renomeado de 

“Garden-Cities of Tomorrow”, a proposta urbanística de Ebenezer Howard, demonstrando através 

de linguagem acessível à classe média inglesa, as vantagens e desvantagens de viver no campo ou 

nas cidades. O autor propõe em teoria, a implantação de uma “constelação de cidades” onde uma 

“Central City” com população de 58.000 habitantes seria ligada a “Garden City” com 32.000 

habitantes através de vias rodoviárias e ferroviárias, assim a cidade-pólo abrigaria as principais 

atividades culturais, comerciais e de lazer, circundada de outras de menor porte, promovendo a 

fixação do homem no espaço urbano e mantendo as vantagens da área rural com a facilidade de 

acesso a área central. O sistema sugere cidades de tamanho limitado, autônomas, geridas pela 

comunidade e circundadas por áreas agrícolas e áreas verdes conforme o esquema abaixo (fig. 1). 
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Figura 1 – O princípio correto do crescimento de uma cidade. 
Fonte: Howard, 1996. 

 

              Desta forma, Howard (1996) demonstra o conceito de cidade-jardim por meio de um 

diagrama circular dividido em setores, definidos bulevares arborizados, que irradiariam do parque 

central até o perímetro externo, circundado pela ferrovia que daria acesso a área rural (fig. 2). O 

sistema viário da Cidade-Jardim se compõe de avenidas arborizadas, concêntricas ao Parque 

Central. A proposta não se atém a uma planta definitiva, mas ao conceito a ser aplicado 

considerando o sítio e seu entorno.  
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Figura 2 – Distrito e centro da Cidade-jardim. 
Fonte: Howard, 1996. 

 
             As expectativas de Howard (1996) quanto à gestão das questões urbanas, é bastante 

específica quando se propõe o autogoverno á cidade através da constituição de um Conselho com 

poderes necessários a fim de representar seus habitantes, proprietários fundiários da Cidade-jardim. 

Condiciona o avanço da municipalidade ao êxito do espírito cooperativista entre os proprietários e, 

espera que a transparência administrativa sirva de incentivo ao crescimento dos serviços 

municipais. Essas orientações de Howard contribuem com a forma de administrar os recursos sem 

avançar quanto aos detalhes do desenho urbano espeficamente. 

              Essas ideias tomam forma concreta em 1903, na aplicação para cidade de Letchworth na 

Inglaterra através das mãos dos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker, cujo traçado bastante se 

assemelha a cidade de Cianorte conforme analisado por Dalberto (2009, p.14-15) e demonstrado 

nas figuras 3 e 4. 
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O traçado de Letchworth é simples, claro e informal. O terreno, (como no caso de 
Cianorte também), [... ] era cortado pela ferrovia. No coração de Letchworth foi 
implantada a estação ferroviária como a porta de entrada de onde o visitante 
poderia ter uma ampla visão do centro da cidade. No centro entre a praça e a 
estação, estaria localizada a área de comércio. A área industrial foi localizada junto 
à ferrovia de forma que os ventos dispersassem os elementos poluentes para fora da 
cidade. 
 

             As figuras 3 e 4 ressaltam as semelhanças entre as duas cidades, com seu ponto central 

partindo da ferroviária direcionando o fluxo para praça principal. 

 

Figuras 3 e 4: Localização da ferrovia nos planos de Letchworth e Cianorte 
Fonte: Dalberto, 2006. 

 

             A grande influência das ideias de Howard aplicadas a Letchworth são observadas na obra 

de Jorge de Macedo Vieira como um todo, assim como outras ideias circulantes na época32, 

apresentadas não apenas no plano para Cianorte, mas no conjunto de sua obra. Vários elementos 

aparecem como preocupação no conjunto de ideias da proposta de cidade-jardim, neste trabalho 

atemo-nos à monumentalidade proposta para o eixo cívico de Cianorte e sua importância como 

espaço público. 

                                                 
32 Combinado a exemplo de Maringá o formalismo do” grande urbanismo ‟ e o aspecto pitoresco da cidade jardim. 
(REGO, 2010). 
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            O Eixo Cívico usado por Jorge de Macedo Vieira como um dos elementos estruturadores da 

malha urbana se configura a partir da ferroviária e da rodoviária, principais acessos para chegada 

dos visitantes à cidade, numa sucessão de espaços que se abrem e fecham por meio de praças e 

avenidas na alternância de amplitude e estreitamentos sugerindo expectativa ao usuário. 

              Como podemos observar sobre as cidades de Maringá e Cianorte, Steinke (2007, p. 153) 

ressalta que “o centro administrativo em que se localizam os principais edifícios públicos, não é 

local de grande fluxo, ainda que próximo a zona comercial”, para a autora a intenção projetual 

quanto à monumentalidade fica acentuada à medida que o engenheiro localiza a estação ferroviária, 

porta de entrada do visitante, alinhada ao eixo cívico como eixo principal, conforme (Fig. 05) 

abaixo, onde é possível observar o desenho das ruas e avenidas no início da demarcação das 

quadras em 1957. 

  

 
Figura 5 - Primeiros traçados no solo urbano do eixo cívico 1957. 

Fonte: Acervo CMNP, 1957. 

Os três elementos usados por Macedo Viera para ressaltar o aspecto simbólico de acordo 

com Steinke (2007 p.153) são: a) a arquitetura dos edifícios voltada para o eixo; b) o grande eixo 

em si; c) e os recuos dos edifícios que reforçam a perspectiva do conjunto. A autora também 

enfatiza que "A determinação simbólica deste traçado, que atribuem a essas cidades um significado 

político, através da arquitetura dos seus edifícios e dos grandes eixos e recuos, reafirma sua 

importância em relação ao conjunto urbano” Steinke (2007, p. 153). 
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3. METODOLOGIA 

O desenvolvimento desta pesquisa teve início com a escolha de um tema para 

participar do processo de seleção do mestrado Sociedade e Desenvolvimento da Universidade 

Estadual do Paraná-UNESPAR. Observando Cianorte, seu desenvolvimento enquanto sociedade, e 

as pesquisas e bibliografias existentes sobre esta, foi possível perceber lacunas de reflexões 

importantes para contribuir com o registro científico acerca das transformações sofridas no plano 

inicial proposto por Jorge de Macedo Vieira para cidade de Cianorte em 1955. Os dados coletados 

têm origem em pesquisa bibliográfica, levantamento de fotos nos arquivos da CMNP, documentos 

do poder legislativos e mapas da Prefeitura Municipal de Cianorte e Arquivo Histórico de São 

Paulo, dentre outras fontes de pesquisa. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A proposta de Jorge de Macedo Vieira para Cianorte contempla um conjunto de 

soluções que se articulam em meio a retas e curvas numa sucessão de avenidas, praças e bairros 

harmoniosamente conectados, assim faz parte, o eixo cívico deste conjunto embora com 

características próprias oferecendo ao espectador a ideia de planejamento à medida que partindo 

da estação ferroviária, passando pela praça da rodoviária encontra ampla avenida com largo 

canteiro central que direciona o olhar para outra praça que se abre adiante. Numa segunda etapa, 

outra avenida se abre conduzindo ao ápice onde supunha estariam os edifícios públicos 

margeando o grande espaço aberto formado pelo conjunto de 3 praças destacadas pelo aspecto 

monumental conforme observamos na figura 6. 

Para compreender o processo de alteração da proposta inicial de Jorge de Macedo 

Vieira para Praça da República e parte do eixo cívico planejado foi considerada a lei 128/1972, 

que define setores especiais no seu artigo 47 denominando como cívico o setor I e assim o 

descreve: “O setor cívico compreende a área delimitada pela avenida Santa Catarina, rua 

Ipiranga, avenida Brasil, contorno da quadra 70, rua Fernão Dias, avenida Rio Grande do Sul, 

rua Princesa Izabel até avenida Santa Catarina”. Delimitamos assim o objeto de estudo a partir 

desta lei e a partir dela consideramos as alterações. 
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Figura 6: Eixo cívico projeto inicial em 1955. 
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Cianorte. 

 
Atendendo a hierarquia da legislação, faz-se necessário observar a Constituição 

Federal, Estadual e demais códigos, nesta ordem conforme relatado no plano diretor de 2006 

no Capítulo I, Art. 1º:  

 

O Plano Diretor do Município de Cianorte é o instrumento estratégico de 
desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes públicos e 
privados que atuam na produção e gestão da cidade, aplicando se esta Lei em 
toda extensão territorial do Município. 

Parágrafo Único: Toda legislação municipal pertinente à matéria tratada pelo 
Plano Diretor deverá obedecer às disposições nele contidas. 
Art. 2º Este Plano está fundamentado nas determinações dispostas na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do 
Município de Cianorte, na Lei Federal nº 10.257/2001 Estatuto da Cidade, na 
Carta Mundial pelo Direito à Cidade e demais legislações correlatas e 
pertinentes à matéria. 

Art. 3º O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as políticas públicas, programas, projetos, 
planos, diretrizes e as prioridades nele contidas. 
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No seu capítulo II trata dos princípios da função social da cidade conforme descrito: 

Art. 4º A função social da cidade de Cianorte compreende o pleno exercício 
de todos ao direito à cidade, entendido este como direito à terra, aos meios 
de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia, à 
proteção social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
ao saneamento, ao lazer, à informação, à acessibilidade e demais direitos 
assegurados pela legislação vigente. 

Na Seção III que trata da sustentabilidade descreve: 
 

Art. 14 É dever do Poder Público Municipal e da comunidade zelar pela 
proteção, pela qualidade ambiental e pela preservação do patrimônio 
histórico, artístico, cultural e paisagístico em todo o território do Município, 
de acordo com as disposições da Legislação Municipal e das normas 
adotadas pelo Estado e União. 
 

Diante disso, observamos que toda descrição da lei oferece respaldo jurídico a 

proteção do patrimônio histórico e cultural, indagamos se o projeto inicial para cidade se 

constitui em patrimônio da população uma vez que, se proposto inicialmente, faria parte da 

oferta de cidade que indiretamente estariam adquirindo os compradores de lotes urbanos, 

conforme propaganda da época. 

De modo a facilitar a visualização das leis que tratam da Praça da República a partir de 

1971, sistematizamos no quadro 01, cronologicamente, as leis que direcionam a desafetação e 

doação das áreas pertencentes a Praça da República e áreas adjacentes destinadas a compor o 

conjunto arquitetônico que daria o caráter monumental esperado por Jorge de Macedo Vieira, 

demonstrando de que forma se legitimou a alteração de uso, em que período aconteceu e quais 

os beneficiados. 

Quadro 1. Evolução da legislação referente a Praça da República de Cianorte (PR). 
DATA LEI CONSIDERAÇÕES 

23.06.71 
 

49-1971 
 

1° Plano diretor, autorização para elaborar plano diretor. 

.09.12.72 
 

128-72 
 

1° Lei de zoneamento, loteamento urbano e sistema viário. 

09.12.72 
 

129-72 
 

1° Código de obras dispõe sobre o código de obras e edificações. 

04.11.88 
 

1137-88 
 

Parcelamento do solo, orientação e controle de todo parcelamento do solo 
efetuado no território do Município. 
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11.11.98 
 

1966-98 Desafeta e doa parte da rua localizada entre a Avenida José Roberto 
Furquim de Castro, Praça da República para (APEC) e quadras 63 e 64 
da Z1. 

13.09.05 
 

2583-05 
 

Desafeta as quadras 65, 66, 67 e parte das vias públicas, e doa parte da 
quadra 67 para construção do Fórum da Comarca de Cianorte parte da Praça 
da República e do entorno da Q. 65. 

08.11.05 
 

2599-05 
 

Doa D.02RA Q.67 Z. 01 com área de 1.637,10 m², para construção do 
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Poder Judiciário da União Federal. 

13.09.06 
 

2728-06 
 

Doa a Q.65 com área de 4.496,01 m²para Associação Paranaense de Ensino 
e Cultura (APEC), para construção de centro esportivo com área total de 
1.887,3 m². 

10.10.06 
 

2745-06 
 

2° Plano diretor. 

20.09.07 2897-07 
 

Doa D.02RCR Q.67 com 600,65 m² para Associação Médica Regional de 
Cianorte. 

26.11.07 
 

2939-07 
 

Doa D.02RD Q.67 com 600,65 m² para Associação Regional dos 
Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Cianorte 

15.01.10 3398-10 Fica denominada de "CENTRO CÍVICO" a região da cidade de Cianorte 
constituída pelas Quadras 48, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, da Zona 01, 
constantes da planta original da cidade de Cianorte. 

27.05.14 
 

4336-14 
 

Desafeta e doa as D. 13 e 14. Q.47, ao Ministério Público do Estado do 
Paraná, para construção das sedes das Promotorias de Justiça 

19.08.16 4808-16 
 

Fica denominada "Centro Cívico Edno Guimarães" a região da cidade de 
Cianorte constituída pelas Quadras 48, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, da 
Zona 01, constantes da planta original da cidade de Cianorte. 

Fonte: Organizado pelos autores 20/09/2016. 
 

Diante dos dados levantados nesta pesquisa referente às alterações ocorridas na 

legislação que trata da Praça da República, tornaram-se evidentes a partir do ano de 1998, o 

início da descaracterização do uso público dos terrenos adjacentes à praça, quando 

observamos as primeiras intervenções significativas a partir da lei 1966/1998 de 11 de 

novembro de 1998, com objetivo de desafetar e doar para APEC-Associação Paranaense de 

Ensino e Cultura, as quadras 63 e 64, também parte da rua entre Avenida José Furquim de 

Castro e Praça da República, promovendo a ligação entre as quadras, e, dessa forma excluindo 

a via de circulação de veículos entre estas, unindo estas quadras para uso privado. A partir de 

então, o poder legislativo municipal por meio de atos legislativos promove sucessivas doações 

de terrenos adjacentes a Praça da República, para as mais variadas finalidades, culminando na 

desafetação da quadra 65 para o centro esportivo da APEC, legitimada pelo ato 2728/2006 

promulgado em 13 de setembro de 2006. 

Atualmente a sede da Prefeitura Municipal ocupa a quadra 66, destinada inicialmente 

para uma das três praças que centralizariam o conjunto que seria o ápice do eixo cívico. A 
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maior parte da quadra 67 foi ocupada pelo Fórum da Comarca de Cianorte, sendo que o 

restante foi dividido entre o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Associação Regional dos 

Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Cianorte, Associação Médica Regional de Cianorte e 

OAB. 

Assim, observamos a alteração do uso das quadras 65, 66 e 67 da zona 01, que a 

princípio eram destinadas à Praça da República, portanto para a população. Assim, foram 

ocupadas por edifícios públicos e particulares, desconsiderando o plano inicial que previa um 

grande espaço aberto de acesso livre e forte característica monumental. A substituição das 

vias largas pelo estreitamento destas e a doação de parte da rua localizada entre a Avenida 

José Roberto Furquim de Castro, para uso particular, alterou o potencial do fluxo de veículos 

na região, obstruindo parte da grande perspectiva por obstáculos visuais em forma de 

edificações. 

Diante da inobservância do plano inicial para Cianorte, a atuação do poder executivo 

apoiado pelo poder legislativo foi ao longo tempo por meio da legitimação dos atos políticos, 

desconfigurando o proposto pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira no projeto urbanístico 

inicial como vemos através da análise da legislação e comparativo entre o executado até 2016 

e a proposta inicial de 1955(Fig. 7 e 8). 

 

                   

Figura 7 e 8 – Comparativo entre vista aérea "Centro Cívico Edno Guimarães"2016 e Projeto 
inicial da Praça da República 1955 

Fonte: Google Earth, 2016 e arquivo PMC 
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          A análise da figura 07 indica que os investimentos particulares foram priorizados em 

detrimento dos direitos dos cidadãos ao espaço público. Também houve alteração no aspecto formal 

proposto inicialmente, descaracterizando, desta forma, o aspecto monumental que é de um grande 

boulevard com vias de circulação de larga proporção e com seus espaços vazios ladeados de 

edifícios de significados hierárquicos, como pretendia configurar, sendo estes marcados com 

características singulares dentro da malha urbana, formando um conjunto diferenciado dos demais 

na cidade. 

 O espaço atual da Praça da República é desprovido de proporção entre os edifícios, sem 

recuos adequados e sem distanciamento que remeta a perspectiva monumental, tanto almejada por 

Jorge de Macedo Vieira. Hoje podemos evidenciar em nossa análise uma sobreposição de edifícios 

desarticulados demonstrando a falta de (re) planejamento do conjunto.  

Diante disso, entendemos que a apropriação de um espaço pela população parte primeiro da 

existência de um território com esta finalidade. A Praça da República sequer existe de fato a não ser 

pela denominação, uma vez que seu uso foi alterado antes mesmo de existir, hoje é ocupada por 

edifícios públicos e privados configurando um espaço sem a identidade própria cuja existência não 

cumpre o objetivo inicial. Para maior compreensão conceituamos território e espaço segundo 

Haesbaert pautado em Henri Lefebvre (1987): 

 
Desta forma, o importante a enfatizar aqui é que a noção de território deve partir do 
pressuposto de que: 
• primeiro, é necessário distinguir território e espaço (geográfico); eles não são 
sinônimos, apesar de muitos autores utilizarem indiscriminadamente os dois termos 
– o segundo é muito mais amplo que o primeiro. 
• o território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de 
poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e 
espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, natureza); 
• o território possui tanto uma dimensão mais subjetiva, que se propõe denominar, 
aqui, de consciência, apropriação ou mesmo, em alguns casos, identidade 
territorial, e uma dimensão mais objetiva, que se pode denominar de dominação do 
espaço, num sentido mais concreto, realizada por instrumentos de ação político 
econômica. (HAESBAERT, 2007.p. 42) 

 
No processo de implantação da cidade de Cianorte, o espaço destinado à praça demorou a 

ser ocupado conforme observamos na (Fig. 09), datada de 1989 onde não havia edificação nas 

quadras referentes a Praça da República. 
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Figura 9 – Vista aérea parcial da área destinada a Praça da República. 
Fonte: Acervo CMNP 1986. 

 

             Com a alteração do nome de Praça da República em 2010 para "Centro Cívico" e em 

2016 para "Centro Cívico Edno Guimarães", outro elemento a ser considerado é a possibilidade 

do apagamento da memória coletiva acerca da existência da Praça da República, conforme cita 

Halbwachs, (1990: 80-81) é necessário levantar e registrar os fatos de importância histórica para 

um grupo social a fim de que estes não se percam. 

Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não tem mais 
por suporte um grupo, aquele mesmo em que esteve engajada ou que 
dela suportou as consequências, que lhe assistiu ou dela recebeu um 
relato vivo dos primeiros atores e espectadores, quando ela se dispersa 
por entre alguns espíritos individuais, perdidos em novas sociedades 
para as quais esses fatos não interessam mais porque lhe são 
decididamente exteriores, então o único meio de salvar tais lembranças é 
fixá-las por escrito em uma narrativa seguida, uma vez que as palavras e 
os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem (HALBWACHS, 
1990: 80-81). 
 

          Dentre o que se perdeu com a não execução da proposta inicial da Praça de República, 

muito há que ser registrado e fixado para construção da identidade e memória da população de 

Cianorte, fica a questão a ser respondida se teria o poder público executado algum outro 
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planejamento para a Praça da República, ou sua ocupação se deu aleatoriamente de acordo com 

a necessidade ou conveniência momentânea, negligenciando o plano original.  

               Contudo devemos considerar, dentre tantos outros aspectos, que o prejuízo ao não 

formalizar o projeto inicial proposto por Jorge de Macedo Vieira, vai além da substituição de 

uso, uma vez que a necessidade do espaço proposto continua a existir neste território. Podemos 

observar na (fig.10), a necessidade de espaços públicos nas proximidades, onde diante da 

demanda foram instalados bancos pela atual gestão municipal, vista a utilização dos jovens das 

calçadas da Av. Santa Catarina anexa a área da Praça da República, ou eventos e exposições 

promovidas na quadra vazia entre a Praça da República e a Avenida Santa Catarina. 

 

 
Figura 10: Bancos instalados nas calçadas da Avenida Santa Catarina. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cianorte, acesso 27/01/2016. 

Pensar a Praça da República, sua função e apropriação formal nos remetem a análise do 

processo de ocupação da cidade nos seus múltiplos aspectos entre eles o histórico, econômico, 

político e cultural, que envolve a colonizadora, o poder público e a população através dos seus 

grupos sociais uma vez que se trata de um conjunto indissociável e complexo. Há que se estudar 

os vários atores envolvidos neste processo, cada qual em seu tempo, como nos ensina Santos 

(1978, p.122): 
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O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria 
sociedade que lhe dá vida (...) o espaço deve ser considerado como um 
conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do 
presente (...) o espaço se define como um conjunto de formas representativas 
de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada 
por relações sociais que se manifestam através de processos e funções 
(SANTOS, 1978, p. 122). 
 

           O tratamento dado aos vazios existentes no entorno da Praça da República podem ser 

considerados como alternativa para readequar o espaço existente à necessidade da população, 

atendendo uma demanda emergente e retornando ao público o uso de espaços adequados a 

convivência social, lazer e civismo.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

            O plano inicial para cidade de Cianorte foi estruturado a partir de três eixos, sendo um 

deles o cívico, formado pela sucessão de 4 praças a partir da estação ferroviária com a Praça 

Santos Dumond, ligando através da Avenida Brasil a Praça Raposo Tavares, Praça da República 

e por fim terminando na Praça Rui Barbosa, destacando o aspecto monumental empregado por 

Jorge de Macedo Vieira no plano inicial para Cianorte. 

            O processo de execução do plano inicial sofreu mudanças ao longo dos anos, em 

especial o nosso objeto de estudo a Praça da República, as alterações desconfiguraram de tal 

forma a proposta inicial do engenheiro Jorge de Macedo Vieira, de modo que esta sequer 

chegou a ser implantada. 

            As alterações ocorreram a partir de 1989 com os primeiros instrumentos legais utilizados 

pelo poder público para promover a desafetação e doação de parte da área destinada ao conjunto 

denominado Praça da República, numa sucessão de ações que culminaram na total 

descaracterização do plano inicial de 1955. 

            Aparentemente a população não reconhece o espaço atual como o local destinado a 

Praça da República, consideramos a hipótese de apagamento da memória, uma vez que a 

população parece não ter consciência das alterações feitas e o espaço sequer ter sido edificado, 

demandando novas pesquisas para esta afirmação. 

           A previsão do eixo cívico no plano inicial da cidade de Cianorte, confirma a necessidade 

prevista por Jorge de Macedo Vieira, demonstrada a medida que observamos o comportamento 
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da população. A instalação de bancos nas calçadas da Avenida Santa Catarina paralela e 

próxima a Avenida Brasil, demonstra a demanda nesta área de espaços públicos destinados a 

uso da população, assim como na quadra adjacente a prevista Praça da República, 

constantemente observamos a ocupação para feiras, shows, encontros dentre outras 

manifestações populares características do uso público do espaço. 
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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, o Brasil tem vivenciado a degradação dos serviços de transporte coletivo, 
aumentos de tarifas, surgimento de transporte informal, crescimento dos congestionamentos de 
trânsito e da poluição do ar. Todos esses fatores têm gerado impactos negativos na vida 
cotidiana das pessoas, principalmente no que se refere às dificuldades de deslocamentos nas 
cidades. Diante disso, o Ministério das Cidades vem trabalhando com a Política de mobilidade 
urbana que visa melhorar as condições de deslocamento nas cidades para melhorar a qualidade 
de vida. Dessa forma, a Lei nº 12.587/2012, aponta diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, sendo assim a elaboração dos planos de mobilidade urbana obrigatória para 
municípios com mais de 20.000 habitantes. Diante da atual política, a pesquisa tem por objetivo 
analisar os problemas decorrentes da falta de mobilidade urbana na Rua Chafic Bader Maluf, na 
cidade de Campo Mourão - PR. A metodologia utilizada teve por base a realização de leituras 
de periódicos científicos e livros sobre a mobilidade urbana, acessibilidade e espaço público que 
contribuíram para a fundamentação teórica e a pesquisa in loco. Os resultados indicam que a rua 
apresenta vários problemas de mobilidade, tanto para os veículos motorizados e não 
motorizados, quanto para os pedestres que circulam a pé pelas calçadas. Dentre os problemas 
evidenciados estão: rua estreita dificultando a circulação de veículos, obstáculos na calçada, 
buracos, objetos abandonados na calçada, entre outros. Tendo em vista os dados levantados na 
pesquisa, entendemos que a mobilidade urbana é totalmente necessária para os habitantes da 
cidade, para que eles possam realizar suas atividades regularmente, direito de todo cidadão e 
cabe à prefeitura fiscalizar e reparar os erros em relação á mobilidade dos habitantes nas ruas, 
para que assim, a qualidade da acessibilidade em Campo Mourão seja melhor para a população. 
 
Palavras-chave: Mobilidade; Acessibilidade; Espaço Público. 
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URBAN MOBILITY: AN ANALYSIS OF THE STREET CHAFIC BADER  MALUF 
CITY MOURÃO- PR, BRAZIL 
 
 
ABSTRACT 
 
In recent decades, Brazil has experienced the degradation of public transport services, tariff 
increases, informal transport emergence, growth of traffic congestionamentos and air pollution. 
All these factors have generated negative impacts on the daily lives of people, especially with 
regard to the difficulties of displacement in cities. Thus, the Ministry of Cities has been working 
with urban mobility policy that aims to improve the displacement conditions in cities to improve 
the quality of life. Thus, Law No. 12.587/2012, points out guidelines of the National Urban 
Mobility Policy, therefore the preparation of mandatory urban mobility plans for municipalities 
with more than 20,000 residents. Given the current policy, the research aims to analyze the 
problems arising from lack of urban mobility in Chafic Street Bader Maluf, in the city of Campo 
Mourão - PR. The methodology used was based on the realization of scientific journals and 
reading books on urban mobility, accessibility and public space that contributed to the 
theoretical foundation and research on site. The results indicate that the street has several 
mobility issues for both motor vehicles and non-motorized, and for pedestrians circulating 
walking the sidewalks. Among the problems highlighted are: narrow street hindering the 
movement of vehicles, obstacles on the pavement, potholes, abandoned objects on the sidewalk, 
among others. In view of the data collected in the survey, we understand that urban mobility is 
absolutely necessary for the inhabitants of the city, so that they can carry out their activities 
regularly, right of every citizen and it is the town hall monitor and repair errors in thier mobility 
people on the streets, so that the quality of accessibility in Campo Mourão is best for the 
population. 
 
Keywords: Mobility; Accessibility; Public place. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Na atualidade as questões do planejamento urbano encontram-se também ligadas em 

particular aos aspectos de transportes, tendo em vista, o crescimento acelerado das cidades que é 

influenciado pelos meios de transportes disponíveis à sua população. Porém, a forma como 

ocorre esse processo de circulação urbana, na maioria das vezes, interfere na demanda por 

transportes, em áreas destinadas a estacionamentos e congestionamentos nos centros urbanos. 

Esse crescimento urbano acelerado nas grandes cidades e a falta de infraestrutura, a poluição, 

entre outras, interferem na qualidade de vida da população. Estes fatores têm contribuído para 

que pesquisadores busquem formas de minimizar e encontrar soluções para estas questões 

urbanas. 
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Diante desses problemas, as discussões referentes à mobilidade urbana começa a ganhar 

força no meio acadêmico na primeira década do século XXI, possível reflexo dos problemas 

vivenciados nas áreas urbanas relacionadas aos deslocamentos de pessoas. É neste contexto que 

o Ministério das Cidades no ano de 2004 definiu como mobilidade as diferentes repostas dadas 

por indivíduos e agentes econômicos às necessidades de deslocamentos, considerando as 

dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvida. Dessa forma, a 

mobilidade compreende um conjunto de políticas de transporte, circulação, acessibilidade e 

transito. 

No ano de 2005, a mobilidade passa a ser definida pelo Ministério das Cidades como 

resultado da interação dos fluxos de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, 

contemplando tanto os fluxos motorizados quanto os não motorizados.  Já no ano 2007, o 

Ministério das Cidades apresentou um novo conceito, ou seja, o de mobilidade urbana 

sustentável entendida como produto das políticas que proporcionam o acesso democrático ao 

espaço urbano e que prioriza os modos coletivos e não motorizados de transportes, eliminam ou 

reduzem a segregação espacial, contribuem para a inclusão social e favorecem a 

sustentabilidade urbana.  

Porém, no ano de 2012 foi aprovada Lei de Mobilidade Urbana ou Lei Federal 12.587/12 

que tramitou durante dezessete anos no Congresso Nacional. Segundo a Lei, a Mobilidade é a 

“condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”, 

enquanto acessibilidade é definida como “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a 

toda a autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando a legislação em vigor”. Já o 

transporte urbano também é conceituado como “conjunto de modos e serviços de transporte 

público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana” 

Diante disso, a pesquisa teve por objetivo analisar os problemas decorrentes da falta de 

mobilidade urbana da Rua Chafic Bader Maluf na cidade de Campo Mourão - PR. 

A metodologia utilizada teve por base a realização de leituras de periódicos científicos 

e livros sobre a mobilidade urbana, acessibilidade e espaço público que contribuíram para a 

fundamentação teórica da pesquisa e pesquisa in loco. Como objeto de investigação, foi 

selecionada a Rua Chafic Bader Maluf que se encontra localizada na cidade de Campo Mourão - 
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Paraná, no Jardim Country Club. Ao pesquisar a rua, levamos em consideração os aspectos 

físicos, o entorno (calçamento), a acessibilidade, entre outros elementos. 

2. MOBILIDADE URBANA: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 O termo mobilidade urbana transcende o simples conhecimento como deslocamento de 

pessoas ou grupos, indo além, abrangendo características qualitativas desse fenômeno. Isso 

ocorre em virtude da melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, a eficiência econômica 

nos centros urbanos, além dos impactos negativos que podem vir acontecer. Diante disso, tem-

se pensado em uma mobilidade urbana sustentável, que busca abranger um desenvolvimento 

sustentável sistêmico tendo por base os aspectos sociais, ambientais e econômicos relacionados 

com a mobilidade urbana, por meio de uma política de transporte e de circulação para todos, 

sem comprometer as gerações futuras e contemporâneas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2006). 

 Para Câmara (2000), a mobilidade urbana desempenha um papel fundamental no 

crescimento econômico, social e político de um determinado local, tendo em vista que implica 

em mudanças significativas nos aspectos sociais relacionados ao deslocamento de pessoas. 

Segundo o autor, esses deslocamentos ocorrem em virtudes de algumas necessidades básicas 

como: o estudo, a saúde, trabalho, lazer entres outras que venham desempenhar uma relação de 

troca de bens, serviços, cultura e conhecimentos entre seus habitantes. 

 Dessa forma, entendemos que a mobilidade urbana é dependente de dimensões 

espaciais, territoriais e temporais que evidenciam de que forma e por quais motivos as pessoas 

deslocam em um território. Na maioria das vezes está diretamente ligada a maior ou menor 

capacidade das pessoas deslocarem neste território ou naquele território de acordo com a 

origem/destino. 

 Diante disso, podemos considerar dois aspectos da mobilidade na sociedade 

contemporânea, o primeiro relacionado à facilidade de acesso para a locomoção em diferentes 

localidades, tendo em vista os modernos meios de transportes, já o segundo apresenta 

características opostas ao primeiro, podendo acarretar baixa qualidade de vida com os 

agravamentos dos impactos ambientais. É neste contexto, que a mobilidade multiplica a 
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dinâmica urbana, ou seja, pelo deslocamento e envolvimento no espaço urbano, bem como na 

produção e reprodução do mesmo, conforme afirmam Sousa e Sousa (2009). 

 Dada a relevância da temática após vários anos tramitando no Congresso Federal, criou-

se a Lei 12.587/2012 da Política Nacional de Mobilidade Urbana que estabelece os princípios, 

as diretrizes e os objetivos que deverão ser seguidos pelos gestores brasileiros. De acordo com o 

Art. 5o  a Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:  

I - acessibilidade universal; II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas 
dimensões socioeconômicas e ambientais; III - equidade no acesso dos 
cidadãos ao transporte público coletivo; IV - eficiência, eficácia e efetividade 
na prestação dos serviços de transporte urbano;  
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; VI - segurança nos deslocamentos 
das pessoas; VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso 
dos diferentes modos e serviços; VIII - equidade no uso do espaço público de 
circulação, vias e logradouros; e IX - eficiência, eficácia e efetividade na 
circulação urbana (BRASIL, 2012, Art. 5o.). 
 

 Essas diretrizes são orientações sobre os caminhos a seguir para que sejam atingidos os 

objetivos desta Lei. Essa lei é também conhecida como Lei de Mobilidade Urbana e evidencia a 

necessidade de repensar o atual modelo por ser insuficiente para tratar da necessidade de 

deslocamento, dada a complexidade e impacto que apresenta no planejamento urbano. 

 Diante disso a Lei da Mobilidade Urbana explicita as atribuições de cada esfera do Poder 

Público (Arts. 16, 17 e 18), no que se refere a União a  Lei destaca no Art. 16: 

 

I - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos desta Lei;  
II - contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o 
desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade 
Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;  
III - organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de 
Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte 
público coletivo;  
IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de 
grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões 
metropolitanas;  
V – (VETADO);  
VI - fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao 
atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei;   
VII - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 
transporte público interestadual de caráter urbano.  
§ 1o  A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre 
Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões 



 

139 
 

metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive 
nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira 
com outros países, observando o art. 178 da Constituição Federal.  
§ 2o  A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos 
Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público 
coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído 
consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 
da Constituição Federal.  
 

Já com relação as atribuição definidas pela Lei de Mobilidade Urbana são atribuições 

dos Estados de acordo com o Art, 17: 

 

I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em 
conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;  
II - propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; e  
III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que 
ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 
25 da Constituição Federal.  
Parágrafo único.  Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a 
prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter 
urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação 
para tal fim.  
 

 Porém ao referir ao Art.18 estabelece as seguintes atribuições aos Municípios: 
 
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 
promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;  
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  
III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de 
mobilidade urbana do Município; e  
IV – (VETADO).  
Art. 19.  Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições 
previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos arts. 17 e 18.  
Art. 20.  O exercício das atribuições previstas neste Capítulo subordinar-se-á, 
em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes 
orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis 
orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000.  

  
Desta forma podemos entender que a Lei é muito eficaz nas atribuições tanto da União, 

dos Estados e Municípios no que competem as políticas de mobilidade urbana, sendo está um 

atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço 
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urbano. Esses deslocamentos são feitos por meio de veículos, vias, infraestruturas (vias, 

calçadas etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano.  

Para os autores Duarte, Sánchez e Libardi (2012) a mobilidade urbana é um tema 

corriqueiro, do nosso dia a dia, mas que muitas vezes pode passar despercebido por nós. 

Existem vários meios de se deslocar em uma cidade, assim como existem vários fatores de 

influência na escolha de cada sistema modal de transporte, levando também em consideração 

que a maneira como os habitantes se locomovem depende da forma que a cidade está dividida 

territorialmente e as atividades que nela são exercidas.                                                                                                  

Cada cidadão interpreta a sua cidade de uma forma diferente, isso está sempre ligado 

ao sistema modal de transporte que o mesmo utiliza. Por exemplo, se um habitante vai a pé ao 

seu trabalho, as calçadas nas quais ele anda se tornam um local de convivência, ao mesmo 

tempo em que as avenidas se tornam espécies de “barreiras”, ainda mais em cidades pequenas. 

Como citado acima, existem vários sistemas modais de transporte usados para os deslocarmos 

dentro de uma cidade, porém cada uma apresenta seus defeitos e suas qualidades. Dentre os 

principais sistemas modais de transportes destacam a bicicleta, a motocicleta, os automóveis, o 

transporte coletivo o andar. Neste texto, vamos apresentar uma discussão entorno do transporte 

coletivo e do andar a pé. 

Para Duarte, Sánchez e Libardi (2012), o modo mais sustentável que se pode pensar para 

os deslocamentos é o transporte coletivo. Em contrapartida, este meio de transporte não supre 

todas as necessidades dos habitantes, já que pouco inova em tecnologia, e no tempo gasto para 

os deslocamentos. 

Para aumentar o uso desse meio de transporte, seria necessária a implantação de faixas 

exclusivas, como já acontece nas grandes cidades (figura 01). Tal medida evita os 

congestionamentos que já viraram rotina nesses grandes centros, principalmente, nos horários 

de pico. Com a criação dessas faixas, os deslocamentos tornariam mais rápidos e menos 

cansativos.  

Além do transporte público, cuja solução é um desafio para os governantes, existe outro 

maior ainda, que é a inclusão da parcela mais pobre da população nessa modalidade de 

transporte. Pois, todos os cidadãos, independente da classe social também tem direito à 

acessibilidade, e em hipótese alguma poderá ser alijada desse processo. 
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Figura 01: Sistema BRT em Curitiba/PR. 

Fonte: Mariana Gil/EMBARQ Brasil. 
 

Duarte, Sánchez e Libardi (2012) destacam que andar é a forma mais natural de se 

deslocar, por isso que, mesmo em metrópoles, cerca de 40% das viagens são realizadas a pé. O 

deslocamento a pé é o meio mais democrático nos centros urbanos (figura 2), pois evita a 

distinção entre classes sociais e a sobreposição de uma sobre a outra.  

 

 
Figura 2: Calçadão da XV de Novembro em Curitiba/PR. 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?hl=pt-
PT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1821&bih=882&q=Calçadão+da+XV+de+Novembro+em+Curitiba 

 
Outro ponto importante que deve ser observado nesse sistema modal de transporte, é a 

calçada, por se tornar local de convívio das pessoas. Ainda nesse aspecto, todo calçamento deve 

ser planejado para atender a um fluxo de pessoas nos dois sentidos, como também, a 

organização do mobiliário e o plantio e alinhamento arbóreo (figura 3). 

No tocante à acessibilidade, a calçada deve garantir acesso a todos que têm 

necessidades especiais, inclusive as pessoas que conduzem carrinhos de bebe. Quando esses 

espaços de convívio apresentam piso em mau estado, desníveis entre as rampas de passeio e de 

veículos, lixo e obstáculos que atrapalham a passagem dos pedestres que muitas vezes optam 

por irem para as ruas, tornando um trajeto perigoso, com maior risco de acidentes. 

 

 
       Figura 3: Calçadão da Rua XV de Novembro com a Rua das Flores- Curitiba- PR. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1830538 
 

Quanto à Política Nacional de Mobilidade Urbana, compete aos municípios o 

planejamento, a organização e a execução dessa política, como também, a prestação de serviço 

de transporte público e coletivo. Destacamos aqui a Lei 12.587/12 que “estabelece que os 

municípios acima de 20 mil habitantes e todos aqueles obrigados, na forma da lei, à elaboração 
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do plano diretor, terão que elaborar seus planos de mobilidade urbana integrados ao plano 

diretor do município ou nele inseridos” (BRASIL, 2013, p. 22).  

É nesta direção que o Plano Municipal de Mobilidade Urbana deve ser efetivo para 

agregar instrumentos de promoção e acessibilidade à cidade e que vise contemplar os serviços 

de transporte público coletivo; as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 

acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; áreas de estacionamentos 

públicos e privados, gratuitos ou onerosos; sistemática de avaliação, este plano deverá passar 

por e revisão periódica a cada dez anos. 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Diante das considerações apresentadas a respeito da mobilidade urbana, centramos 

nossa investigação na Rua Chafic Bader Maluf, localizada no Jardim Country Club, na cidade 

de Campo Mourão. 

Em Campo Mourão é normal que as pessoas utilizem as calçadas como espaços de 

conivência, convertendo as ruas ou grandes avenidas em “barreiras”. Quando esse espaço 

urbano privilegia o automóvel, a população que circula a pé se sente “excluída”. E ao realizar 

esse tipo de ato, a prefeitura está aviltando um direito constitucional que é o direito de ir vir dos 

cidadãos. Por isso, a fiscalização de calçadas inadequadas, em mau estado de conservação e sem 

arborização se faz necessária.    

  Mesmo em metrópoles, quase 44% da população se locomove a pé, e em cidades 

pequenas e médias esse número aumenta ainda mais. Por isso, é preciso que as calçadas 

atendam às necessidades dessa parcela da população que caminha: elas precisam acomodar o 

fluxo de pedestres nos dois sentidos, bem como mobiliário urbano e arborização das vias; 

devem garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; não podem se encontrar 

em mau estado; não podem conter desníveis entre a rampa de acesso aos veículos e o passeio; 

não podem conter obstáculos e nem lixo.  

De acordo com o Código de Transito Brasileiro (CTB), a calçada deve ser definida 

como: parte do sistema viário, normalmente segregado e em nível diferente, não destinada à 

circulação de veículos e reservada exclusivamente ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 

implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins; 
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Segundo o Guia Prático de Transito Para Construção de Calçadas (p. 7), a calçada ideal 

deverá possuir os seguintes elementos. 

 

•acessibilidade: deve assegurar a completa mobilidade dos usuários; 
• largura adequada: deve atender as dimensões mínimas na faixa livre; 
• fluidez: os pedestres devem conseguir andar a velocidade constante; 
• continuidade: piso liso e antiderrapante, mesmo quando molhado, quase 
horizontal, com declividade transversal para escoamento de águas pluviais de 
não mais de 3%. Não devem existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado 
pelos pedestres; 
• segurança: não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço 
espaço de socialização: deve oferecer espaços de encontro entre as pessoas 
para a interação social na área pública; 
• desenho da paisagem: deve propiciar climas agradáveis que contribuam para 
o conforto visual do usuário  
 

Diante dos dados apresentados referentes  à construção de calçadas, a Rua Chafic 

Bader Maluf está muito distante de ser alcançada, tendo em vista que é uma pequena rua que é 

muito frequentada, por ser a rua lateral da Escola Municipal Parigot de Souza, escola esta que 

conta com ensino fundamental, frequentada por crianças de 5 a 10 anos; também na 

proximidade está localizado o Country Club de Campo Mourão, aumentando assim o 

movimento de carros dos sócios, geralmente adultos indo jogar bola, ou fazer academia; a 

mesma também liga o Jardim Laura ao Parque Joaquim Teodoro de Oliveira, ou como 

popularmente é conhecido, Parque do Lago.  

Como podemos observar, as pessoas precisam estar em movimento para que possam 

realizar suas tarefas diárias, tais como: ir ao trabalho, ao mercado, à igreja, ou levar os filhos 

para a escola. E, para uma rua que exerce tamanha importância no Jardim Country Club, seria 

esperado que ela se encontrasse em boas condições, para garantir acessibilidade às pessoas que 

estão constantemente transitando, tanto de carro, moto, bicicleta ou a pé. Além de assegurar que 

os deficientes físicos, cadeirantes, mães com carrinhos de bebes, também estejam incluídos, já 

que acessibilidade é poder se locomover pela cidade, e a falta que isso traz ocasionam grandes 

problemas. 

As dificuldades que a população encontra ao utilizar as caçadas com a rua são as mais 

diversas, tais como: rua estreita, obstáculos na calçada, buracos, objetos abandonados entre 

outros (figuras 4, 5. 6, 7). Quanto à largura da rua, comporta apenas dois carros transitando ao 

mesmo tempo; as calçadas às vezes se encontram com obstáculos, buracos, tanto nas calçadas 
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como na rua. Esses fatores obrigam crianças e adultos a caminharem fora da caçada, invadindo 

a rua. As crianças, na maioria das vezes, saindo da escola em grupos, são tangidas para a rua, 

trajeto que as coloca em risco. Outro fator determinante é a falta de manutenção pela Prefeitura 

da Rua Chafic, fazendo-a encontrar em estado crítico, na questão de buracos, o que dificulta a 

passagem de automóveis ou bicicletas. Além de ser algo estressante, ter que passar por uma rua 

com vários buracos no asfalto, ou ter que desviar dos obstáculos das calçadas, essas situações 

podem colocar em risco a segurança dos transeuntes. 

  

 

Figuras 4 5, 6, 7: Vista parcial da Rua e do calçamento da Rua Chafic Bader Maluf. 
Fotos: Jessica Castilho Davanço. 

 
Outro exemplo nessa parte do trajeto que destacamos, são as árvores, as quais são 

obstáculos para que as pessoas caminhem,  obrigando as mesmas a desviarem pela rua, ação que 

pode ser arriscada, devido a quantidade de carros que se encontram estacionados, ou mesmo 

passando pela rua, nos horários de entrada e saída da escola Parigot, lembrando que estes alunos 
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que passam pela rua são apenas crianças, muitas vezes que não se encontram nem 

acompanhadas pelos responsáveis. 

Tendo em vista os dados levantados na pesquisa, entendemos que a mobilidade urbana 

é totalmente necessária para os habitantes da cidade, para que eles possam realizar suas 

atividades regularmente, direito de todo cidadão e cabe à prefeitura fiscalizar e reparar os erros 

em relação á mobilidade dos habitantes nas ruas, para que assim, a qualidade da acessibilidade 

em Campo Mourão seja realmente plena e efetiva. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados da pesquisa indicam a relevância da Lei 12.587 para as cidades que possuem 

população acima de 20.000 habitantes no que tange à política de mobilidade urbana e a 

necessidade de elaboração do Plano de Mobilidade, pois as cidades pequenas terão a 

oportunidade de melhor ordenar seu território, de acordo com suas peculiaridades e aplicar o 

conjunto de políticas de transporte e circulação, priorizando as pessoas e não somente os 

veículos motorizados. 

No caso específico da cidade de Campo Mourão, fica evidente a necessidade de uma 

implantação de uma política de mobilidade urbana sustentável, para que seja possível o resgate 

da rua para os pedestres e, consequentemente, para a vida urbana na cidade. Para que isso se 

torne possível, é necessário repensar a incorporação do caminhar como um modal nas ações de 

planejamento e gestão do espaço urbano, onde o direito de ir e vir seja respeitado: nas calçadas 

onde os pedestres em sua maioria são impedidos de circular como ficou evidente nessa 

pesquisa, ou dos veículos motorizados e/ou não motorizados que, muitas vezes, enfrentam 

dificuldades em circular por essa rua.  
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A EXPANSÃO URBANA EM CAMPO MOURÃO-PR 
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RESUMO 
 
Conforme os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
o munícipio de Campo Mourão contava no ano de 2000 com uma população de 80.476 
habitantes.  No ano de 2013 a população estimada pelo mesmo instituto foi de 91.648 
habitantes. Durante este período ocorreu crescimento de 12,2%. Com base no exposto a 
pesquisa teve por objetivo avaliar a relação entre o crescimento populacional e a expansão 
urbana. A metodologia utilizada constou, em um primeiro momento, na revisão da literatura 
sobre o espaço urbano e os agentes produtores do espaço urbano. O passo seguinte foi a 
obtenção de dados de população junto ao IBGE, e sobre o registro de novos loteamentos na 
Secretaria de Planejamento. O passo final foi à realização do mapeamento dos novos 
loteamentos e o direcionamento da expansão urbana.  No caso de Campo Mourão verificamos 
ao todo vinte e oito novos loteamentos urbanos, sendo que a maioria deles estão em áreas 
distantes do núcleo central e próximos as baixas vertentes do Rio do Campo e do Rio 119. O 
processo ocorrido em Campo Mourão não é diferente dos existentes em cidades maiores, sendo 
uma característica do modo de produção capitalista. Este processo se origina na conversão da 
terra rural em terra urbana, o que envolve os proprietários de meios de produção e o Estado.  
 
Palavras-chave: Campo Mourão; Espaço Urbano; Agentes produtores. 
 
ABSTRACT 
 
According to the data provided by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), the 
municipality of Campo Mourão has 80,476 inhabitants in the year 2000. Already in the year 
2013 the estimated population for the same IBGE was 91,648. During this period he was a 
growth of 12.2% what appoint for need by knowing where moved this expansion. So this 
project aimed to seek through the Secretariat of Planning what were the settlements that have 
emerged and where have emerged over the years from 2000 to 2013. At first time we contact the 
appropriate literature for the understanding of urban space and their dynamics. We understand 
what were the producer agents of urban space: the owners of means of production, land owners, 
property developers, the State and the social excluded groups. In the case of Campo Mourão we 
checked twenty-eight new urban building lots, most of them are in distant areas to the central 
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core and closing of low Field River sheds and 119 River. The process occurred in Campo 
Mourão is no different than occurs in larger cities, being similar to the capitalist process of 
production. This process originates in the conversion of rural land into urban land, which 
involves owners of means of production and the State 
 
Keywords: Campo Mourão; Urban Space; Producing Agents. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O presente artigo é fruto de um trabalho de pesquisa que teve como objetivo avaliar o 

processo de expansão urbana em Campo Mourão entre os anos de 2000 a 2013.  Os dados sobre 

a expansão urbana forma obtidos na Secretária de Planejamento do munícipio.  

 Campo Mourão localiza-se na mesorregião centro ocidental paranaense e tem como 

ponto de referência a latitude 24º 02' 44'' S e a longitude 52º 22' 59'' W (IPARDES). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, contava com uma população de 80.476 

habitantes no censo demográfico realizado no ano de 2000. No censo realizado em 2010, a 

população chegou a 87.194 habitantes e a estimativa em 2013 foi de 91.648 habitantes, dos 

quais 98 % residem em área urbana. O crescimento da população no período foi de 12,2%. 

Em relação à expansão urbana foi necessário verificar para quais locais se direcionaram 

os novos loteamentos. Ademais, também se fez necessário compreender a influência do capital e 

dos interesses do mercado sobre a produção do espaço urbano. 

Durante o levantamento de campo se constatou que entre os anos de 2000 a 2013 

surgiram 28 novos loteamentos em Campo Mourão. Essa expansão se direcionou especialmente 

para as regiões de baixas vertentes em torno do Rio Km 119 e do Rio do Campo. 

A pesquisa foi realizada em três etapas. Durante a primeira etapa foram feitas leituras e 

fichamentos da bibliografia referente a produção do espaço urbano. Na segunda etapa realizou-

se a busca de dados referentes aos loteamentos surgidos durante os anos que compreende o 

período de 2000 a 2013. Na terceira etapa  foi feito um mapa mostrando quais bairros surgiram 

no período da pesquisa e para onde se direcionou a expansão urbana. 

 

2. A ORIGEM DAS CIDADES 
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Sobre o processo histórico de origem e constituição das cidades Sposito (2008) 

argumenta que a primeira forma de se relacionar com o “lugar” aconteceu no período 

paleolítico, quando os homens enterraram seus mortos em uma determinada área. Esse cemitério 

era um dos sinais de que o local era especificamente destinado para os mortos, indicando um 

vínculo social. Além disso, no período paleolítico a caverna é para o homem um local de abrigo 

e proteção, embora não se constitua como moradia fixa. É na caverna que o homem começa a 

fazer os seus rituais e suas artes.  

Ainda segundo Sposito (2008), foi no período mesolítico que aconteceu a primeira 

condição para o surgimento das cidades por meio da domesticação de animais e da reprodução 

de vegetais comestíveis através de mudas. Ademais, essa época é marcada pela fixação do 

homem em um determinado local. A plantação de mudas comestíveis permitiu ao homem com o 

tempo produzir um excedente alimentar, isto levou uma parte da população a se dedicarem a 

outras atividades. A segunda condição necessária para o surgimento das cidades é evidenciada 

por Singer (1977): 

 
É preciso ainda que se criem instituições sociais, uma relação de dominação e 
de exploração enfim, que assegure a transferência do mais-produto do campo à 
cidade. Isto significa que a existência da cidade pressupõe uma participação 
diferenciada dos homens no processo de produção e de distribuição, ou seja, 
uma sociedade de classes. Pois, de outro modo, a transferência de mais produto 
não seria possível. Uma sociedade igualitária, em que todos participam do 
mesmo modo na produção e na apropriação do produto, pode, na verdade, 
produzir um excedente, mas não haveria como fazer com que uma parte da 
sociedade apenas se dedicasse à sua produção, para que outra parte dele se 
apropriasse. (SINGER, 1977 apud SPOSITO 2008, p.14 e 15). 

 
 

Outro fator importante para o surgimento das cidades foi a figura do caçador na aldeia. O 

caçador protegia a aldeia contra eventuais ataques externos. Com o passar do tempo o aldeão se 

tornou mais passivo e acomodado, enquanto isso o caçador teve o seu poder consolidado, e além 

de proteger a aldeia, adquiriu grande poder social. 

 

A relação de dominação criada entre aldeões e caçador-chefe político-rei, criou 
condições para uma relação de exploração. Os tributos tão característicos da 
vida urbana provavelmente originaram-se no respeito ao "caçador" traduzidos 
nas oferendas ao rei. As oferendas, e depois o pagamento sistematizado de 
tributos, nada mais eram do que a realização concreta da transferência do 
excedente agrícola, do mais-produto, revelando a referida participação 
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diferenciada dos homens no processo de produção, distribuirão e apropriação 
da riqueza. Ai se originou a sociedade de classes, e se concretizou a última 
condição necessária e indispensável à própria origem da cidade. (SPOSITO, 
2008, p.16). 

 

Dentro da história existe a transformação do caçador em chefe político, de acordo com a 

documentação, isso acontece primeiramente no vale fértil da Mesopotâmia localizada entre os 

rios Tigre e Eufrates no Egito as margens do rio Nilo e possibilitou o desenvolvimento das 

primeiras cidades que, gradualmente, se espalharam para outras regiões da superfície do planeta. 

 

2.1 O espaço urbano 

 

Para Correa (1985) o espaço urbano constitui-se primeiramente em diferentes usos da 

terra justapostos entre si. Esse uso da terra delimita a área central da cidade, a área dedicada ao 

comércio, ao lazer, as áreas residenciais distintas, as áreas industriais, etc. Este é um primeiro 

momento de apreensão do espaço urbano. Ainda para Correa (1985), o espaço urbano é 

fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social. 

As diferentes áreas que compõem o urbano possuem relações entre si, isso se mostra, por 

exemplo, no fluxo de veículos que realizam as operações de carga e descarga e nas pessoas que 

se deslocam para trabalhar e para fazer compras. 

O espaço urbano também é entendido como um reflexo da sociedade, pois é divido em 

áreas residenciais segregadas, essa estrutura não é algo apenas do presente, ela vem sendo 

construída. Assim, a configuração atual pode ser compreendida como processos que ocorreram 

durante a história. (CORREA, 1985). 

O último momento de apreensão é o espaço urbano como condicionante social. Isso se 

configura através das obras fixadas pelo homem, o caso das indústrias que se localizam uma 

perto da outra com o objetivo de vender matérias primas entre si, o que viabilizara a 

continuidade da produção. Outro exemplo são os bairros que reproduzem as condições sociais 

de cada classe que está inserida no processo de trabalho. 

O espaço urbano compreendido como fragmentado, articulado, reflexo e condicionante 

social é “um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 

agentes que produzem e consomem espaço” (CORREA, 1985, p.11). Os agentes que produzem 
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o espaço urbano são: os proprietários de meios de produção, proprietários fundiários e 

imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Antes de explicarmos esses agentes é necessário pontuar algumas características que os 

fazem atuar em conjunto. A primeira delas é que a atuação desses agentes é delimitada por um 

marco jurídico que não é neutro, pois é a elite dominante que define o marco jurídico de acordo 

com os seus interesses. Em segundo lugar, a estratégia entre os três primeiros agentes pode ser 

diferente, mas há uma característica que os une, que é a de se apropriar de uma renda da terra. 

Para Correa (1985) a atuação desses agentes serve para as relações de produção capitalista, o 

que implica no aumento ou na continuidade no processo de acumulação, e o Estado tem a 

obrigação de minimizar esses conflitos. 

Em terceiro lugar o autor ressalta que essa tipologia que foi apresentada, é mais de 

caráter analítico do que real, e que no estágio atual do capitalismo todos esses agentes estão 

ligados diretamente ou indiretamente, em vista que grandes corporações estão financiando, 

especulando, administrando e produzindo o espaço urbano. O quarto e último lugar é a de que as 

estratégias adotadas por esses agentes variam no tempo, tanto por causas externas como 

internas. 

Entre os agentes que produzem o espaço urbano, os proprietários de meios de produção 

concentram suas atividades em grandes empresas e indústrias e necessitam de um grande espaço 

para o desenvolvimento das suas atividades. Precisam de terrenos amplos e baratos que estejam 

em localidades que sejam viáveis através de acesso por meio de avenidas, linhas férreas e ampla 

acessibilidade a população. Conforme avaliação de Correa (1985) as relações entre os 

proprietários de meios produção e os proprietários de terra é muito mais complexa.  Quando os 

proprietários de terras praticam a especulação fundiária há um duplo efeito sobre as atividades 

dos proprietários de meios de produção, de um lado há oneração de custos quanto a expansão já 

que os terrenos são amplos e baratos. Do outro lado ocorre o aumento dos preços dos imóveis, e 

com isso há uma pressão por parte dos trabalhadores por melhores salários, e assim a empresa 

vê a sua taxa de lucro subtrair. 

Já os proprietários fundiários operam no sentido de obterem a maior renda possível de 

suas propriedades, o que envolve a venda de terras para o uso comercial e residencial. Os 

proprietários fundiários estão interessados na conversão da terra rural para a urbana, na medida 

em que a última está mais valorizada que as outras, o que mostra que os proprietários fundiários 
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estão mais interessados no valor de troca no que de uso. Os proprietários fundiários podem 

exercer influência frente ao Estado afim de obterem vantagens nas leis de uso do solo e de 

zoneamento. Mas para Correa (1985) nem todos os proprietários fundiários são beneficiado pelo 

estado, pois apenas alguns desses são comtemplados com investimentos públicos próximos as 

suas propriedades, principalmente por obras viárias. 

O terceiro agente do espaço urbano são os promotores imobiliários. Segundo Correa 

(1985) entende-se como promotores imobiliários aqueles agentes que fazem as seguintes 

atividades: a incorporação do capital-dinheiro em mercadoria, o financiamento, constrói os 

imóveis, define a sua localização (se o local tem viabilidade técnica), o tamanho das unidades e 

a qualidade dos imóveis. 

Outro agente que atua na organização espacial da cidade é o Estado. De acordo com 

Correa (1985) a atuação do Estado é complexa e vai depender da dinâmica em que a sociedade 

está constituída. O Estado pode atuar como um proprietário fundiário, grande industrial e 

promotor imobiliário. A elaboração de leis e normas quanto ao uso do solo urbano é outro 

atributo do Estado na formação do espaço urbano. 

O último agente que atua na configuração espacial da cidade são os grupos sociais 

excluídos. Os grupos sociais excluídos podem tanto viver em casas abandonadas pela elite no 

centro da cidade, quanto construir casas em terrenos que não os pertence, como um terreno 

público ou um terreno em que o dono está em débitos com o estado. Neste caso a moradia é 

considerada irregular, entre outras palavras, é o que chamamos de favela. De acordo com Correa 

(1985) essa produção do espaço urbano nas favelas é uma forma de resistência, e ao mesmo 

tempo uma forma de sobrevivência da população que veio da cidade ao campo sem nenhuma 

condição de comprar uma moradia ou foi remanejada de um espaço da cidade onde foi feita uma 

renovação urbana. 

Com base no exposto vamos partir dos agentes produtores do espaço urbano para 

compreender, na sequência, o processo acelerado de expansão urbana verificado na cidade de 

Campo Mourão. 

 

 

 

 



 

154 
 

3. EXPANSÃO URBANA EM CAMPO MOURÃO 

 

Segundo o Instituto de Terras, Cartografias e Geociências o munícipio de Campo 

Mourão possui uma área de 755, 32 km² em 2015, com uma densidade demográfica de 120, 87 

habitantes por km² (IPARDES, 2014).  

Por meio de dados da Secretaria de Planejamento do Município (2014) obtivemos os 

seguintes resultados quanto a regularização de lotes urbanos entre os anos de 2000 e 2013: 

Jardim Cidade Alta, ano 2000, 117 lotes; Jardim Flor do Campo, ano 2001, 55 lotes; Jardim San 

Marino, 2001, 57 lotes; Jardim Vitória Régia, 2002, 31 lotes; Jardim Flora, 2003, 150 lotes; 

Jardim Residencial Maria Clara, 2003,63 lotes; Jardim Shangrilá, 2004, 62 lotes; Cj Hab José 

Richa, 2004, 114 unidades; Jardim Villaggio Trombini, 2005, 133 lotes; Parque das Acácias, 

2006, 191 lotes; Jardim Casali, 2008, 71 lotes; Jardim Cidade Alta, 2008, 154 lotes; Jardim 

Flora, 2009, 173 lotes; Moradias Avelino Piacentini, 2009, 439 lotes; Jardim América, 2009, 

258 lotes; Jardim Batel II, 2010, 76 lotes; Jardim Residencial do Lago, 2009, 91 lotes; 

Residencial Jardim Botânico I, 2010, 218 lotes; Jardim Copacabana (2ª parte), 2010, 205 lotes; 

Residencial Jardim Botânico II, 2010, 102 lotes; Jardim Europa, 2010, 195 lotes; Conjunto 

Habitacional Milton de Paula Walter, 2010, 438 lotes; Jardim Copacabana (3ª parte), 2011, 2 

lotes; Residencial Isabela, 2011, 175 lotes; Rio do Campo Condomínio Clube, 2011, 130 lotes; 

Jardim Cerrado do Campo, 2012; Jardim Novo Centro, 2012, 840 lotes; Residencial Campelle, 

2012, 187 lotes; Jardim Topázio, 2012; Jardim Ipanema, 2012, 168 lotes; Cidade Alta, 2012, 

436 lotes; Jardim Flor de Lis I, 2013, 59 lotes; Jardim Flor de Lis II com 26 lotes; Residencial 

Abroé, 2013 com 287 lotes. A figura 1 apresenta a localização dos novos loteamentos no espaço 

urbano de Campo Mourão. 
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             Figura 1 – Campo Mourão com bairros abertos entre os anos de 2000 a 2013 
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A maioria dos novos bairros estão localizados nas baixas vertentes das áreas em torno 

dos rios Km 119 e Rio do Campo. Como consta no Plano Diretor Municipal de 2007, os rios 

Km 119 e do Campo foram por muito tempo delimitadores físicos naturais da expansão urbana 

do município, de modo que a expansão urbana foi orientada ao seu redor. 

O processo verificado em Campo Mourão é parecido com o que ocorreu em cidades 

maiores com a formação de bairros suntuosos para atender as classes altas e classe média. E, por 

sua vez, a construção de moradias populares por parte do Estado nas áreas mais afastadas e 

carentes em infraestrutura. Conforme aponta Correa (1985), para compreender a diferenciação 

locacional de imóveis das classes sociais fragmentadas, é necessário que se análise a 

disponibilidade de capital que uma classe possui. 

Segundo Correa (1985) o processo de “como” e “onde morar” não depende 

exclusivamente de uma classe consumidora. O processo de habitação é delimitado pelo seu 

valor de uso e de troca, sendo assim, é regulamentado pelos valores do mercado. Na origem da 

habitação se tem a terra urbana, essa mesma em seu processo de transformação em uma 

habitação acaba tendo custo elevado, o que exclui uma grande parte da população ao seu acesso. 

Também é necessário avaliar o processo de especulação imobiliária que valoriza 

demasiadamente o solo urbano em benefício dos promotores fundiários e imobiliários, onerando 

parte significativa da população dos espaços urbanos com melhor infraestrutura.  

No processo de habitação é imprescindível a atuação do estado, seja de forma direta 

como indireta. Indiretamente o estado financia tanto os consumidores como as firmas 

construtoras com a finalidade de ampliar uma demanda solvável e assim viabilizar o processo 

capitalista de produção, e diretamente, o estado constrói sozinho moradias. Isso em virtude da 

pressão exercida por pessoas sem casas e movimento populares urbanos.  

Em Campo Mourão dois bairros foram construídos pelo Estado. Um é o Conjunto Hab. 

José Richa e o outro o Conjunto Hab. Avelino Piacentini. O programa do governo federal 

Minha casa minha vida, que é o maior programa de habitação urbana do país, também 

contribuiu para o significativo processo de expansão urbana verificado na cidade de Campo 

Mourão. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de expansão urbana verificado em Campo Mourão os proprietários 

fundiários estão interessados na conversão da terra rural em urbana, de modo que possa obter 

dela o maior valor possível, estão interessados em seu valor de troca. Nesse processo de 

conversão da terra rural em urbana surge o papel do promotor imobiliário, esse se interessa no 

valor de uso da terra e define qual a melhor localidade para construir, a viabilidade técnica para 

construir no local e a comercialização do imóvel. (CORREA, 1985, p.16).  

Os terrenos que possuem melhor estrutura são designados as pessoas que possuem alta 

renda. O Estado possui uma importante função na produção do espaço urbano, sendo que ele 

constrói obras viárias para o acesso a esses bairros. Ademais, o Estado oferece financiamento as 

construtoras e aos consumidores. Em muitas vezes o próprio Estado acaba construindo 

moradias, essas são destinadas para os que não possuem condição de acesso. Em Campo 

Mourão houve construções por parte do Governo Federal no programa Minha Casa minha Vida 

que destinava moradias a pessoas com baixa renda.  

Há grande diferença entre as casas construídas pelo estado para a moradia popular com 

aquelas construídas para uma pequena parcela da população que tem maior poder aquisitivo. Na 

maioria dos casos as moradias populares são construídas em lugares onde não há amenidades 

físicas, lugares bem distantes do centro, e, as construções são um ou dois quartos, uma sala, uma 

cozinha e uma pequena varanda. A construção dessas moradias atende a uma grande demanda 

de pessoas que não possui meios (capital) para ter uma moradia. A pressão por parte de 

movimentos sociais urbanos é um dos principais fatores que levam ao estado tomar a decisão de 

construir moradias populares.  
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SHOPPING CENTERS COMO ESPAÇOS DE CONSUMO E DE LAZER: O 

CASO DO MARINGÁ PARK E DO CATUAÍ SHOPPING DE 

MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL 

 
MORIGI, Josimari de Brito37 

 
RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar a o papel dos shopping centers como espaço de 
consumo e de lazer com foco direcionado para o caso do Maringá Park e do Catuaí Shopping 
localizados na cidade de Maringá-PR. Para alcançar os objetivos propostos pela investigação 
foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico em 
livros, artigos, teses e dissertações que versam sobre a temática que se propõe analisar neste 
ensaio teórico, e posteriormente realizou-se um trabalho de campo para verificar as principais 
características dos shoppings escolhidos para o estudo. O interesse pelo estudo destes shoppings 
destaca-se dentre outros motivos pelo papel que tais empreendimentos desempenham na 
funcionalidade urbana de Maringá, especialmente enquanto espaços de sociabilidade, e ainda 
pelo interesse de analisar quais agentes produtores do espaço urbano estão envolvidos nesses 
processos. O shopping center é considerado um dos principais símbolos do consumismo nos 
dias atuais, e está presente na grande maioria das cidades brasileiras, sobretudo, de grande e de 
médio porte. Ressalta-se que a intensificação na construção de shopping centers foi de certo 
modo beneficiada por novas conjunturas evidenciadas na geografia econômica contemporânea, 
as quais evidenciam que os aspectos da sociedade de mercado acabaram por inserir nos 
consumidores novos valores de consumo.  
 
Palavras-chave: Espaço Urbano; Shopping Centers; Maringá Park; Catuaí Shopping.  
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the role of shopping centers as consumer and leisure space with 
focus directed to the case of Maringá Park and Shopping Catuaí located in the city of Maringá-
PR. To achieve the objectives proposed by the research were adopted the following 
methodological procedures: literature in books, articles, theses and dissertations that deal with 
the theme that aims to analyze this theoretical essay, and later carried out a field work to verify 
the main characteristics of malls chosen for the study. Interest in the study of these malls stands 
out among other reasons for the role that these enterprises play in urban functionality of 
Maringa, especially as spaces of sociability, and also the interest to analyze which producers of 
urban space agents are involved in these processes. The shopping center is considered one of the 
main symbols of consumerism today, and is present in most Brazilian cities, especially large and 
medium-sized. It is emphasized that the intensification in the construction of shopping centers 
was in some way benefited from new situations evidenced in contemporary economic 
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geography, which show that the aspects of the market society eventually enter the new 
consumer consumption values. 
 
Keywords: Urban space; Shopping Centers; Maringá Park; Catuaí Shopping. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Muitas foram as transformações econômicas e sociais ocorridas nas últimas décadas, as 

quais resultaram numa nova forma de consumo. Muitos autores descrevem que na sociedade 

pós-moderna o consumo passou a apresentar uma certa “dimensão espiritual”, e o mercado 

passou a ser chamado de “Deus mercado”, e os shopping centers passaram a ser definidos como 

“a catedral das mercadorias”. As marcas dos produtos que são comercializados nestes locais 

também passaram a ser vistas como algo relacionado a própria identidade do indivíduo, 

especialmente ligada ao emocional do ser. Neste contexto, o filósofo e sociólogo francês Jean 

Baudrillard, considerado um dos principais críticos da sociedade de consumo, explana que a 

marca é capaz de transformar o produto em signo-mercadoria. Ela reforça ou compõe a 

identidade e o amor-próprio de muitas pessoas que buscam no consumo âncoras emocionais. 

Portanto, pode-se dizer que a influência da marca vai muito além da simples designação do 

valor de utilidade de um determinado produto. 

O modelo de shopping centers que conhecemos atualmente surgiu nos Estados Unidos 

na década de 1950, como estratégias comerciais que visavam atender uma grande quantidade de 

pessoas, ofertando diversas atividades comerciais aglomeradas em um único espaço. O grande 

visionário neste tipo de empreendimento foi o americano Victor Gruen que almejava oferecer à 

população um ambiente amplo com diversidade de lojas e produtos, com amplo estacionamento 

para que pessoas de todos os cantos da cidade, especialmente dos subúrbios fossem até o 

shopping fazer compras. Além disso, o espaço também teria praça de alimentação e locais de 

lazer e a temperatura do ambiente seria definida de acordo com as características do clima, ou 

seja, no verão os aparelhos de ar condicionado refrescavam o ambiente e no inverno faziam o 

inverso, deixando a qualidade térmica do ambiente agradável para os usuários. 

Ressalta-se que o primeiro protótipo de shopping center idealizado por Victor Gruen foi 

instalado na cidade de Edina que está localizada no estado americano do Minnesota, no ano de 

1956 e com o passar do tempo, este tipo de empreendimento se espalhou pelos subúrbios de 
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muitas cidades norte-americanas. Contudo, a máxima popularidade deste modelo de shopping 

center foi alcançada na década de 1990, quando foram inaugurados 19 deles no País (SOUZA, 

2013). 

No Brasil, o primeiro shopping center foi instalado na cidade de São Paulo, o mesmo foi 

nomeado de Iguatemi e foi inaugurado em 1966 e está em funcionamento até hoje. Na década 

de 1970, sete novos empreendimentos foram iniciados, mas, somente a partir de 1989 que houve 

um aumento considerável na construção de shopping centers no país. Dentre os principais 

motivos que desencadeou a construção de vários shoppings no Brasil destaca-se que muitas 

empresas tradicionais assim como as marcas renomadas perceberam que havia a interessante 

possibilidade e também a necessidade de se unirem num mesmo espaço com a finalidade de 

oferecer uma ampla variedade de produtos, serviços e entretenimento.  

Salienta-se que o Iguatemi está localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima na cidade 

de São Paulo e inicialmente era composto por 75 lojas, direcionadas especialmente para uma 

clientela sofisticada e de alto poder aquisitivo. Além do mais, esse shopping procurava atrair os 

lojistas e consumidores da Rua Augusta, que possuía no início dos anos de 1960 as mais 

famosas griffes em seus espaços (PINTAUDI, 1989, p. 100). 

Tomando por referência os estudos realizados por Ruiz (2004), ressalta-se que com o 

passar do tempo as características deste shopping se modernizou e o seu público alvo também. 

Atualmente conta com 388 lojas satélites e três lojas âncoras, quais sejam: a C&A, as Lojas 

Americanas e o Pão de Açúcar. 

De acordo com Pintaudi (1992), no Brasil os shoppings surgiram durante o período que 

marcou o desenvolvimento de monopólios da economia brasileira, representando uma tendência 

de atividades comerciais varejistas, que antes não concentravam poder econômico. Muito 

embora o país tenha alcançado um crescimento socioeconômico considerável no decorrer do 

tempo, ele continuou sendo um país de contradição, ou seja, enquanto a parcela maior da 

população é pobre, há uma parcela menor de população que concentra a riqueza em suas mãos. 

E os shopping centers foram criados especialmente para atender a essa minoria da população 

que possui maior poder aquisitivo. Sendo que a maior concentração destes empreendimentos, 

segundo dados da ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers, está situada nas 

cidades da Região Sudeste do País, especialmente nas cidades de porte médio e grande que 

apresentam forte crescimento urbano, industrial, econômico e populacional.  
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Ao realizar uma análise sobre a construção de shoppins centers no Brasil, é possível 

de observar que de acordo com os dados apresentados pela ABRASCE (2014), o país possui 

atualmente 511 shoppings distribuídos pelo seu território. No entanto, a grande maioria destes 

empreendimentos está concentrada na região sudeste que possui 284 shoppings, com destaque 

par os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro com 170 e 63 shoppings, respectivamente. 

Sobre este fator, Pintaudi (1989) afirma que a concentração de shopping centers de forma mais 

proeminente nos estados do Rio de janeiro e de São Paulo, se justifica pelo fato de que esses 

dois estados possuem um grande contingente populacional, e também um grande mercado 

consumidor. Portanto, para o sucesso dos shopping centers não basta apenas ter um grande 

quantitativo de habitantes, também é imprescindível constituir-se num mercado com poder 

aquisitivo elevado.  

Ressalta-se que nos dias de hoje a grande maioria das cidades brasileiras de grande e de 

médio porte já possuem shoppings dentro de seu espaço urbano, evidenciando de certa forma, a 

modernidade e o desenvolvimento econômico alcançado pelas mesmas.  

Salienta-se que os principais motivos que impulsionaram esse aumento no número de 

shopping centers em várias cidades brasileiras, foram o próprio crescimento urbano e os fatores 

oriundos deste processo, a população também passou a exigir cada vez mais segurança, 

conforto, praticidade e agilidade. Ademais, alguns fatores tais como as características climáticas 

de determinadas cidades, também incentivaram o crescimento do segmento, pois com a inserção 

de aparelhos de ar condicionado, o ambiente interno dos shoppings deixavam a temperatura 

agradável para os clientes. Portanto, a qualidade física e psicológica destes locais é o que os 

seus usuários buscam.  

O objetivo central deste estudo é analisar o papel dos shopping centers como espaço de 

consumo e de lazer com foco direcionado para o caso do Shopping Maringá Park e do Catuaí 

Shopping localizados na cidade de Maringá-PR. Para alcançar os objetivos propostos pela 

investigação foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento 

bibliográfico em livros, artigos teses e dissertações que versam sobre a temática que se propõe 

analisar neste ensaio teórico, e posteriormente realizou-se um trabalho de campo para verificar 

as principais características dos shoppings escolhidos para o estudo. O interesse pelo estudo 

destes shoppings destaca-se dentre outros motivos pelo papel que tais empreendimentos 

desempenham na funcionalidade urbana de Maringá, especialmente enquanto espaços de 
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sociabilidade, e ainda pelo interesse de analisar quais agentes produtores do espaço urbano estão 

envolvidos nesses processos.  

Este artigo, além desta introdução, está constituído por três momentos principais, sendo 

que num primeiro momento, é feita uma discussão sobre os agentes produtores do espaço 

urbano, destacando o processo de verticalização e também a construção de grandes shopping 

centers. Num segundo momento tem-se o direcionamento da discussão para a análise do 

shopping center e de sua essência capitalista. E num terceiro momento o foco de análise está 

voltado para os dois shoppings escolhidos para o estudo. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais deste artigo. 

 
2. OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO 
 

O espaço urbano, apreendido como produto engendrado pelas ações realizadas pela 

sociedade no transcorrer do tempo, apresenta-se uma incessante dinamicidade, isto é, está em 

constante desenvolvimento e modernização, refletindo as ações dos agentes sociais, as quais se 

encontram vinculadas aos escopos mercadológicos, uma vez que as cidades são consideradas 

ambientes excepcionais para a reprodução do capital, através do consumo de bens e 

mercadorias, carecendo de tal modo, de espaços específicos que possam ser utilizados para a 

consolidação de tal processo. 

Conforme explana Corrêa (1995), a produção do espaço urbano não é um processo 

aleatório, pois acontece de forma induzida pelos agentes produtores do espaço urbano, dos quais 

podemos destacar os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Por conseguinte, o espaço 

urbano é considerado um produto social, decorrente de ações geradas por agentes que produzem 

e consomem o espaço. 

A articulação entre os agentes supracitados, denominados de modeladores do espaço ur-

bano permite, segundo seus múltiplos interesses, dar forma ao espaço da cidade também por 

meio do processo de verticalização urbana, que tem como principal objeto/mercadoria, o 

edifício composto por diversos pavimentos, simbolizando, ainda, status, modernidade e 

desenvolvimento. Sendo que os edifícios constituídos por diversos pavimentos são muitas 

vezes, construídos especialmente para abrigar atividades comerciais, tais como grandes 
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shopping centers, como, por exemplo, o Shopping Center Itália localizado na cidade de Curitiba 

(PR) e o Evolution Shopping Park localizado na cidade de Recife (PE) ilustrados na Figura 1.  

 
Figura 1: Shopping Center Itália localizado na cidade de Curitiba (PR) (a esquerda) e o Evolution 

Shopping Park localizado na cidade de Recife (PE) (a direita) 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=294252> Acesso em 02 de Junho de 2016. 

 
Conforme Souza (1989) e Oliveira (1992), de uma forma mais sucinta, são identificados 

ao menos três agentes que produzem a verticalização: os incorporadores, os construtores e os 

vendedores. Ademais, conforme salientam as autoras, o mesmo agente pode ostentar, pelo 

menos, duas incumbências, cujos papéis realizados podem ser agregados ou desagregados 

dependendo dos seus interesses. 

Vale ainda ressaltar que o interesses dos agentes produtores do espaço urbano que 

produzem a verticalização estão interessados, sobretudo, em auferir lucros da forma mais 

eficiente possível. Neste contexto, Souza (1994) adverte que o espaço urbano se valoriza e 

sobrevaloriza através da instalação de edifícios verticais, visto que o processo de verticalização 

vai além da construção do edifício, possui a capacidade de reproduzir os diversos tipos de 

capitais. Compendiada na produção do edifício, a verticalização, na concepção de Souza (1994, 

p. 247), “[...] veio, sem dúvida alguma, realizar uma complexa estratégia do processo de 

produção capitalista na sua mais ampla dimensão [...]”. 

No que tange a (re) produção do espaço urbano cabe mencionar que a mesma ocorre 

dialeticamente, seja por meio da incorporação de novas áreas, seja pelo uso do solo, ou ainda, 

pela deterioração e/ou pela renovação urbana. A ação dos agentes e/ou atores da produção 

urbana, ainda que seja regulada pela legislação, vai refletir de algum modo o interesse dos 
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detentores do capital. Habitualmente, com exceção dos grupos sociais excluídos, os demais 

agentes supramencionados são constituídos pela elite social e suas ações privilegiam os seus 

interesses. 

Ghizzo e Asalin (2012) discorrem que há uma grande complexidade em se regular as 

ações dos proprietários dos meios de produção – representantes do capital e do Estado. Uma vez 

que, estes agentes geralmente solicitam alguns benefícios, tais como: terrenos amplos e de baixo 

custo, infraestruturas, redes de transporte, energia elétrica, etc., sempre em consonância à 

atividade desenvolvida. À vista disso, é muito comum estes agentes pleitearem junto ao Estado 

estes privilégios. No sistema capitalista, os proprietários dos meios de produção e do capital 

tendem a nortear a vida econômica e política das cidades e o Estado torna-se, de tal modo, 

instrumento desta classe. 

Ainda de acordo com os autores, no que tange à produção de espaços designados às 

práticas de mercado e de consumo, como os shopping centers, por exemplo, as ações destes 

agentes também são consideráveis, pois se trata de espacialidades que exigem grandes 

investimentos em capital fixo como infraestruturas de transportes e comunicações, entre outros. 

Mesmo que sejam compostas de espaços privados que pertencem aos proprietários dos meios de 

produção, estas áreas geralmente acabam sendo beneficiadas por projetos destes agentes, de 

modo que possam acompanhar a evolução das práticas comerciais e também assegurar 

condições de reprodução e acumulação de capital aos investidores. 

Ressalta-se que na sociedade pós-moderna, movida pelas imagens (HARVEY, 2007), as 

áreas urbanas destinadas especialmente para abrigar as atividades comerciais demandam grande 

quantidade de investimentos por parte dos agentes produtores do espaço urbano. Do Estado 

comumente são exigidos investimentos na modernização estrutural de um determinado local, 

neste ínterim podem ser incluídas as seguintes benfeitorias: ruas alargadas, estacionamentos, 

segurança, vias rápidas, terminais rodoviários, viadutos, entre outros. Lembrando que tais 

exemplos de infraestruturas podem proporcionar comodidade, praticidade e mobilidade à 

população. Por outro lado, a realização de investimentos por parte dos detentores do capital, 

investimentos estes que se encontram normalmente aliados às benfeitorias estatais, permitirão a 

reprodução do capital investido. Destarte, surge dentro do espaço urbano a produção de espaços 

de consumo como os shoppings. Todavia, os investimentos realizados pelos proprietários dos 

meios de produção, tanto nas áreas centrais, quanto nas áreas periféricas da cidade, se 
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concretizarão excepcionalmente quando vierem acompanhados pelos investimentos concedidos 

pelo Estado. 

No caso de Maringá, cidade onde estão situados o Shopping Maringá Park e o Catuaí 

Shopping, espaços de análise deste estudo, observa-se que as transformações que têm ocorrido 

em seu espaço urbano, resultantes das ações do Estado e do capital privado, evidenciam como 

as ações destes agentes estão sempre em acordo com os interesses dos grandes investidores. 

Pois, conforme destaca Leitão (1999, p.46): 

 
                                              Esse segmento monopolista da burguesia vai procurar assegurar, na produção do 

espaço urbano, a defesa dos seus interesses, que seus representantes tendem a 
apresentar sob os mais diversos disfarces de interesse geral da sociedade, de benefício 
altruísta para todos os habitantes da cidade.  

 
Diante do exposto, pode-se dizer que as ações do Estado, enquanto agente produtor do 

espaço urbano, habitualmente são engendradas de modo a obedecer aos interesses da elite, 

mesmo que se dê a impressão de que todos serão beneficiados com tais ações. Aliás, essa é a 

tática principal usada por eles, para ocultar os seus interesses por detrás de algo que 

supostamente serviria de benefícios para toda a população.  

Todas as cidades apresentam dentro de sua malha urbana pontos de centralidade, os 

quais são identificados por meio de intensos fluxos de pessoas seja por razões de trabalho e/ou 

de consumo. Destarte, seu determinante é a convergência de fluxos materiais e imateriais, a 

exemplo dos dois shoppings situados em Maringá, objetos de análise neste estudo.  Lembrando 

que, as centralidades podem apresentar aspectos temporais, ou seja, algumas centralidades 

podem se expressar somente durante a semana, enquanto outras se expressam somente nos 

finais de semana. Diante do exposto, verifica-se que a centralidade não ocorre apenas na área 

central da cidade. 

No que tange a centralidade desempenhada pelos shopping centers Spósito (1991, p. 4) 

explana que “os shoppings centers são novas expressões da centralidade, pois são grandes 

equipamentos de consumo, que concentram atividades comerciais e de prestação de serviços, 

atraindo um grande número de consumidores”. 

A mesma autora ainda destaca que “[...] a centralidade é entendida enquanto processo e 

o centro ou os centros como expressão territorial” materializada na cidade que admite a 
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emergência de uma centralidade múltipla e complexa, no lugar da centralidade principal 

(SPÓSITO, 1996, p. 04). 

Desse modo, observa-se que a centralidade se configura como um espaço de intensas 

relações sociais representadas, principalmente, nas atividades de mercado, sendo o comércio 

uma das relações mais importantes que se estabelece nas cidades. 

Corroborando com o exposto, Ghizzo e Asalin (2012), ressaltam que as cidades se 

caracterizam como os espaços mais favoráveis para as relações de troca. No transcorrer do 

tempo houve o desenvolvimento desta prática, especialmente para atender as demandas 

históricas da economia de mercado, e dentro deste contexto destaca-se a gênese dos shoppings 

centers que ocorreu nos Estados Unidos, durante o século XIX. Contudo, estes 

empreendimentos apresentavam características bem distintas dos empreendimentos do tempo 

presente, de modo que as semelhanças se tornam latente no aglomerado de atividades atreladas 

ao setor terciário. Portanto, o surgimento dos shopping centers marcou um importante momento 

de inovação do setor comercial urbano, haja vista que as lojas de departamento não estavam 

mais conseguindo atender às demandas e expectativas do público consumidor.  

Sobre a gênese dos shoppings centers, Villaça (2001, p.303) discorre que “o shopping 

center é o sucessor da loja de departamentos, que por sua vez é a sucessora da loja geral, de 

meados do século XIX. Tem em comum o fato de basear-se na economia de aglomeração e na 

variedade de produtos que se complementam”. 

Ainda no que tange a gênese dos primeiros shoppings norte-americanos, cabe frisar que 

na concepção de Bienenstein (2002), o surgimento destes empreendimentos está relacionado 

com um contexto caracterizado pela concentração espacial do capital, que a partir da integração 

vertical dos processos de produção, comercialização e administração, tinha como intento a 

ampliação da reprodução do capital. Desta forma, pode-se dizer que os pressupostos que 

nortearam o surgimento dos shopping centers estão representados pela economia capitalista de 

aglomeração, que tinha como pretensão reduzir os custos e aumentar os lucros. 

Já a difusão dos shopping centers tanto nos Estados Unidos, como em outros países, foi 

marcada pelo crescimento populacional que ocorreu nas cidades e, por conseguinte do 

crescimento que ocorreu nas próprias cidades. Além disso, o desenvolvimento tecnológico que 

possibilitou o uso de meios transportes mais flexíveis, também contribuiu para esse fenômeno, 

uma vez que possibilitou a desconcentração das atividades comerciais e de serviços que estavam 
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concentradas nos centros principais. Destarte, conforme destaca Alves (2011), os shopping 

centers surgiram com a finalidade de atender a população que após a década de 1930, se 

descolou para as áreas suburbanas.  

Neste ínterim ressalta-se que com o tempo houve o desenvolvimento das atividades 

comerciais que passaram a ganhar novas formas e conteúdos na própria ocupação do espaço 

urbano. Assim: 

                                      Os shopping centers evoluíram rapidamente, em virtude das suas potencialidades 
econômicas e de suas escalas de influência, transformando-se tanto do ponto de vista 
das dimensões e forma de organização, quanto dos instrumentos de intervenção 
econômica e de articulação espacial nas grandes cidades (SANTOS JR., 1992, p. 62). 

 
Muito embora os primeiros shopping centers tenham surgido ainda durante o século 

XIX, foi somente a partir de meados da primeira década do século XX que eles passaram a 

apresentar as principais características dos shopping centers que conhecemos nos dias de hoje.  

Dentro deste ínterim, Ghizzo e Asalin (2012) afirmam que: 

 
                                    Em 1916, na periferia de Chicago, surgiu o Market Square, empreendimento que balizou 

de forma definitiva uma nova fase na organização espacial dos shoppings, 
proporcionando uma caracterização de empreendimento luxuoso e diversificado, sinal 
de status para o público frequentador, indo ao encontro da mudança de comportamento 
dos consumidores de uma sociedade de consumo que se instaurava (GHIZZO & 
ASALIN (2012, p. 64). 

 

A figura 2 retrata a vista interna e externa do shopping village Market Square construído 

em Chicago em meados da primeira década do século XX.  

 
Figura 2: Visão interna e externa do shopping village Market Square em Chicago-EUA 

Fonte: http://sunnycv.com/steve/soc/shoppingcenter.html> Acesso em 01 de Junho de 2016. 
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Os mesmos autores ainda destacam que naquele mesmo período os shopping centers 

passaram a desenhar uma nova lógica no espaço urbano, pois os locais escolhidos para abrigá-

los deveriam ser de fácil acesso para a população. Destarte, priorizou-se a construção destes 

empreendimentos nas proximidades de rodoviárias e locais com fluxos rápidos, de forma a 

evitar que os seus frequentadores passassem por grandes congestionamentos ou tivessem 

dificuldades para encontrar estacionamento. Com isso, estes espaços tornaram-se muito 

atrativos para a população e também se tornaram muito interessantes para o mercado 

imobiliário, uma vez que, tais empreendimentos além de realizar intensas transformações na 

paisagem urbana, também proporcionam o desenvolvimento de obras que alteraram as áreas ao 

seu entorno, gerando uma valorização das mesmas e, de modo consequente, de uma produção 

espacial, ou ainda, em outros casos, uma revitalização da área em questão.  

Sobre a influência exercida pelos shopping centers em suas áreas adjacentes Figueiredo 

(1997, p.1) explana que: 

 
                                  Os Shopping Centers são considerados o templo do consumo do mundo moderno. Para 

garantir o seu funcionamento e o lucro, atraem pessoas de distâncias variadas, tanto 
para trabalhar quanto para consumir ou para realizar as duas funções. Para conseguir 
tal intento, os shoppings criam vias de fluxo e áreas de influência, modificando assim o 
espaço ao seu redor. 

 

Assim, vale enfatizar que a instalação de um shopping center em determinado bairro de 

uma cidade, acaba por gerar tanto no bairro onde este é implantado como também nas áreas ao 

entorno, diversos investimentos, tais como: a revitalização das infraestruturas e a instalação de 

novos empreendimentos comerciais. Deste modo, estas áreas adjacentes ao shopping tornam-se 

mais valorizadas e passam a receber investimentos da construção civil que constrói inúmeros 

prédios, com tamanhos e arquiteturas variadas, em suas proximidades, com o objetivo de obter 

lucro imobiliário.  

Ademais, muitas vezes, também são realizadas modificações em algumas formas e/ou 

funções nos arredores do novo shopping center. Destarte, diversos terrenos, residências e/ou 

espaços comerciais que estavam até então vazios ou subutilizados passam a ser 

refuncionalizados, e muitos deles são utilizados para abrigar clínicas de odontologia, centros de 

beleza e estética, academias, escolas de idiomas, agências bancárias, etc. 
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Por fim, ressalta-se que este tipo de empreendimento também tem ganhado magnitude 

aos olhos do senso comum, como pode ser confirmado no discurso abaixo: 

 

                                  Em geral, o local escolhido ganha novas vias de acesso, mais rápidas, e passa a ser 
servido por mais transportes públicos. Essas vantagens atraem outros empreendimentos 
comerciais. A facilidade de consumo e acesso, por sua vez, torna a área convidativa 
para casas e prédios comerciais. Assim a região ganha não só novas feições, mas 
melhorias (Revista Veja, 1998, p. 77). 

 

No entanto, é de suma importância a compreensão de que a construção dos shoppings 

não acontece de forma aleatória, pelo contrário, são planejadas com minúcia, visto que a 

construção de tais empreendimentos se mostra como um produto de um jogo de interesses dos 

agentes produtores do espaço urbano. Dentro deste contexto, Leitão (1999) ratifica que aos 

detentores dos meios de produção, que habitualmente agem em parceria com os promotores 

imobiliários e com o Estado, prima-se o interesse em desenvolver o espaço urbano organizando 

os investimentos privados no ambiente construído. Ademais, estes agentes realizam, de forma 

parcial ou total, operações como a incorporação e a gestão do capital-dinheiro a ser 

transformado em mercadoria; o financiamento a partir de recursos procedentes de pessoas 

físicas e jurídicas; o estudo técnico que averigua a viabilidade do empreendimento e, por fim, a 

construção do imóvel. 

Geiger (2003) esclarece que dentre a produção do espaço urbano desempenhada pelos 

promotores imobiliários de Maringá, estão os shoppings, os quais representam uma produção 

material e imaterial, e uma simbologia alusiva à cultura das pessoas, gerada por forças que 

constroem e reconstroem o espaço urbano, numa reprodução da sociedade e do capital.  

Cabe frisar que segundo Lefebvre (2001), as estruturas, as formas e as funções não se 

apresentam como elementos suficientes para dar conta de esclarecer a cerne do fenômeno 

urbano, mas sim a centralidade. Que se caracteriza como um elemento basilar para se apreender 

as mais diversas articulações que acontecem na cidade, pois atrai fluxos de trabalho e de 

consumo. 

Em suma, é importante elucidar que a centralidade é expressa através das configurações 

e das funções do urbano, podendo ainda ser expressa de acordo com as características da 

mobilidade e da acessibilidade dos fluxos. Deste modo, ratifica-se que os dois shoppings 

situados em Maringá, selecionados para o estudo, assim como os demais shoppings existentes 
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na referida cidade, influenciam na redefinição da estrutura da cidade e marcam a produção de 

uma centralidade urbana que atrai fluxos tanto da esfera local e regional, como estabelece uma 

rede que compreende a escala nacional.  

 
 3. SHOPPING CENTER: A SUA ESSÊNCIA CAPITALISTA 

 
Nesta seção do artigo pretende-se analisar a essência capitalista do shopping center, uma 

vez que este tipo de empreendimento corresponde a um importante objeto que integra o 

conjunto de elementos relacionados ao processo de reorganização contemporânea do capital que 

por sua vez, tem transformado intensamente as cidades. 

O shopping center é considerado um dos principais símbolos do consumismo nos dias 

atuais, ele está presente na grande maioria das cidades brasileiras de grande e de médio porte. 

Ressalta-se que a intensificação na construção de shopping centers foi de certo modo 

beneficiada por novas conjunturas evidenciadas na geografia econômica contemporânea, as 

quais evidenciam que os aspectos da sociedade de mercado acabaram por inserir nos 

consumidores novos valores de consumo. 

Em seu livro: “Shopping Center: a Catedral das Mercadorias”, Padilha (2006) discute a 

ideia de shopping center, destacando o objetivo principal destes empreendimentos, que é o de 

criar uma cidade perfeita, ou seja, uma cidade segurança, bonita, com boa iluminação, com 

conforto, limpeza e outros elementos, que possui várias opções de consumo, tornando-se um 

lugar ideal para encontros de uma sociedade distinta. 

A autora também faz o leitor refletir sobre a complexidade das relações comerciais na 

sociedade contemporânea. Destacando o papel influente dos shopping centers no imaginário das 

pessoas, uma vez que os mesmos “fazem uso de poderosas armas” tais como a manipulação das 

necessidades e a publicidade, relacionando o consumo à ideia de alegria, de realização e de 

satisfação, e os shoppings ainda dão a entender que representam um espaço de construção de 

identidade, não somente lugar de compra de mercadorias.  

Ainda de acordo com Padilha (2006, p. 30), o shopping center é “o mais capitalista 

centro de consumo, onde os desejos, os projetos, as paixões e as relações pessoais materializam-

se em objetos a serem consumidos”. Realmente, o shopping se constitui como o templo de 

consumo mais característico do capitalismo, pois quando se pensa em sua arquitetura sofisticada 
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e bem elaborada e também nas estratégias físicas que suas lojas apresentam e que as tornam 

atrativas, pode-se entender que o shopping atua como um “predador” que usa suas artimanhas e 

captura suas “presas” sem ser perceptível, ou seja, fazendo exatamente o que o capitalismo 

espera dele: tornar os indivíduos consumidores e consumistas. 

Portanto, o shopping center caracteriza-se como um fenômeno excepcional da sociedade 

capitalista global que tem o objetivo maior de transformar as pessoas em indivíduos adaptados 

ao consumo e ainda obsessivos pelo lucro.  Nesse sentido, Padilha (2006) explana que os 

shopping centers estão sendo transformados em locais: de busca de realização pessoal pela 

felicidade do consumo; identificação ou não com grupos sociais; segregação mascarada pelo 

imperativo da segurança; enfraquecimento da atuação dos seres sociais e fortalecimento da 

atuação dos consumidores; materialização dos sentimentos; manipulação das consciências; 

homogeneização dos gestos, dos pensamentos e dos desejos, e o mais grave: ocupação quase 

integral do “tempo livre” das pessoas. 

Nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, o ir ao shopping representa bem 

mais do que uma simples necessidade de comprar, mas representa uma maneira de “fuga” das 

mazelas da cidade, pois enquanto a cidade é feia, é perigosa e às vezes insalubre, a “cidade” que 

existe no interior do shopping center é segura, é bonita e agradável. Nela as pessoas podem se 

esquivar da pobreza urbana. Em resumo, o shopping representa a “cidade ideal” para os 

citadinos e ao mesmo tempo representa o lugar do fetichismo do consumo.  

Já nos estudos de Kelly (1955) e Hoyt (1958) apud Serpa (1991) é possível observar que 

os shoppings centers, e também os supermercados e hipermercados, são considerados as 

grandes inovações do comércio varejista. Todavia, os primeiros são amplamente debatidos nos 

centros acadêmicos, possivelmente porque consistem em “objetos” que conforme explana 

Bienenstein (2002, p.71) expressam “a reorganização contemporânea do capital, que por sua 

vez, tem transformado intensamente as cidades”, ou seja, representam de forma concomitante 

empreendimentos comerciais e imobiliários. 

Para contribuir com as discussões apresentadas neste artigo, torna-se necessário trazer à 

baila a definição de shopping center. Neste sentido, para Pintaudi (1992, p. 15-16), o shopping 

center é definido como: 

 
                                  [...] um empreendimento imobiliário de iniciativa privada que reúne, em um ou mais 

edifícios contíguos, lojas alugadas para comércio varejista ou serviços. Distinguem-se 
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umas das outras não somente pelo tipo de mercadoria que vendem (o tenant mix 
planejado pela empresa prevê a presença de várias lojas do mesmo ramo para permitir 
a compra por comparação), como também por sua natureza distinta (lojas âncoras e 
lojas de comércio especializado e serviço – que podem ou não pertencer a redes). A 
estrutura e funcionamento do empreendimento são controlados por um setor 
administrativo, necessário para o funcionamento eficaz do shopping center, o que 
significa dizer que é o setor, cuja responsabilidade é zelar pela reprodução do capital 
da empresa. Além disso, está a presença de um parque de estacionamento, cujo 
tamanho se encontra na dependência do porte do empreendimento e de sua localização. 
Historicamente, é um fenômeno característico das sociedades capitalistas monopolistas 
(ainda que não necessário) (PINTAUDI, 1992, p. 15-16). 

 

Ressalta-se que a partir desta definição apresentada pelo autor, pode-se pressupor que 

para a existência dos shopping centers deve haver a ação da iniciativa privada, a prática de 

locação das lojas à comerciantes, a combinação de diversas lojas, havendo ainda a necessidade 

da ocorrência do papel de âncora de algumas lojas e da disponibilidade de estacionamentos. 

É importante ressaltar que conforme supramencionado os shopping centers são 

empreendimentos direcionados, sobretudo, para um mercado consumidor de alto poder 

aquisitivo. Sendo assim, representam símbolos de segregação socioespacial.  

Santos (1994) complementa a reflexão acima ao destacar que: 

 
                                     Os mais pobres, pelo seu baixo poder aquisitivo, têm menos acesso às formas modernas 

de comercialização, que exigem dinheiro líquido ou crédito formal. Sua localização na 
cidade também reduz essa acessibilidade. Utilizam-se, assim de circuitos menos 
modernos e menos capitalistas de distribuição e freqüentemente recorrem às formas 
mais simples, que incluem vendas a crédito informal, o conhecido “fiado”, que não 
desaparece da cidade porque nela os pobres não param de se instalar (SANTOS, 1994, 
p. 101-102). 

 

Ademais, as próprias cidades brasileiras, se mostram cada vez mais fragmentadas, ou 

seja, com o desenvolvimento das atividades comerciais, industriais e com o crescimento 

demográfico a cidade foi sendo dividida em partes. A própria legislação municipal contribuiu 

para isto através da chamada lei do zoneamento urbano, onde a malha urbana é mapeada e 

“dividida em partes” para definir quais tipos de atividades (comerciais, industriais, residenciais) 

podem ser desempenhadas em cada uma destas áreas.  

Sobre este assunto, Santos Junior (1992) discorre que:  

 
 

                                   Com o desenvolvimento das cidades acelerou-se a separação entre as suas partes. As 
áreas comerciais, residenciais industriais, de lazer etc., tornam-se cada vez mais 
definidas. A atividade das diferentes classes sociais vai criando internamente tecidos 
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especiais, marcas na disputa que vai recortando territorialmente a cidade. Os SC 
tornaram-se, no interior desse processo, herdeiros diretos dos empreendimentos 
comerciais e imobiliários que demarcaram os signos de modernidade, desde o final do 
século passado nas grandes metrópoles capitalistas: as galerias, as lojas de 
departamento e os grandes edifícios comerciais (SANTOS JUNIOR, 1992, p.62). 

 
 

Vale destacar que essa “fragmentação” da malha urbana, no que diz respeitos às suas 

funcionalidades, está concatenada com a mobilidade, isto é, com o uso do automóvel que 

permitiu o deslocamento das pessoas para qualquer área da cidade, assim como o deslocamento 

territorial dos equipamentos comerciais e de serviços no interior das cidades. Por conseguinte, 

ocorreu uma “fragmentação” da cidade em diversas porções para o consumo, para o lazer, para 

a sociabilidade e para a moradia. 

Segundo Generoso (2009), o shopping center apresenta-se no cenário urbano brasileiro 

como um símbolo onipresente de poder. Tais empreendimentos caracterizam-se como 

“representação de um novo templo social, voltados para a criação de um universo de fantasia 

dirigido para o consumo” (GENEROSO, 2009, p. 8). 

Ainda de acordo com a autora, podem ser encontrados diversos tipos de lojas dentro de 

um shopping, tais como: agências bancárias, academias de ginástica, espaços de estética, cursos, 

entre outros. Assim sendo, vale enfatizar que a inserção de diversos serviços dentro do espaço 

dos shopping centers foi, sem sombra dúvida, uma mudança simples, mas que teve uma grande 

repercussão, uma vez que esses centros comerciais passaram a configurar verdadeiros centros 

urbanos, o que obviamente, coloca em questão a noção do público e do privado. 

Neste sentido, o shopping center configura-se como um espaço privado, mas que se 

apresenta como público, dando a sensação ilusória às pessoas de que é uma nova cidade, porém, 

mais limpa, mais tranquila, mais bela, mais moderna, mais sofisticada, mais confortável e 

segura, com a escopo de atrair consumidores tanto de bens materiais e serviços, como também 

de lazer e entretenimento. Entretanto, esta “nova cidade” mostra-se excludente na medida em 

que é direcionada especialmente para um público com alto poder aquisitivo, e impede aqueles 

que não possuem os mesmos recursos de frequentar tais espaços e de consumir os produtos e 

serviços ali comercializados.  

No entendimento de Generoso (2009), o shopping center pode ser classificado como 

uma nova cidade do capital. Ao passo que uma parcela da população cultua mercadorias e pode 

desfrutar de lazeres mais ostensivos, a outra parcela da população não possui sequer o acesso 
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real a estes locais, e acaba tendo que se contentar com o anseio de um dia poder frequentar um 

shopping. Desse modo, o shopping, enquanto espaço urbano do capital é entendido como um 

espaço de contradições e de segregação social, na medida em que reflete a sociedade. 

A forte segurança instalada na entrada dos shopping centers impede a entrada dos 

“indesejados” naquele ambiente, ou seja, os pobres, os menores abandonados e as prostitutas 

são impedidos de entrar. Além disso, a própria desigualdade na distribuição de renda acaba por 

inibir o poder de compra de muitas pessoas, sobretudo, nestes centros de consumo.  

Além disso, o papel da publicidade também contribui para o aumento do consumo, e 

ainda colabora para as mudanças no padrão de consumo, especialmente por meio da propaganda 

televisiva que atinge todas as camadas da população. Geralmente, passa-se aos espectadores a 

impressão de que aquele produto que está sendo anunciado é único, exclusivo para quem o 

adquirir, porém, ao mesmo tempo a propaganda dá a entender que é preciso adquirir aquele 

produto, para a pessoa poder ser igual aos outros. Isto é, para ela não ser excluída. Portanto, as 

marcas são utilizadas como símbolos manipuladores pela publicidade para que a sociedade de 

consumo seja perpetuada, e isto depende de certo modo, da capacidade de criar novas 

necessidades para as pessoas e mais do que isso, manipular os seus desejos e necessidades, ou 

em outras palavras manipular os seus “sonhos sociais”. Assim, a publicidade conforme descreve 

Padilha (2006, p. 108) “é a grande responsável pela predominância das marcas sobre os 

produtos, ou seja, dos símbolos sobre as mercadorias” 

Em suma, destaca-se que o valor simbólico das mercadorias e de suas marcas acaba 

provocando nas pessoas a necessidade de adquirir determinado bem, que seja de determinada 

marca, uma vez que o que prevalece atualmente no mundo do consumo é a aparência e o uso de 

certos bens como sinal de caráter e status social. Todavia, no sistema capitalista, o acesso ao 

consumo, considerado um dos elementos principais do imaginário urbano contemporâneo, e o 

abastamento serão sempre para a população de menor poder aquisitivo, algo ilusório, 

inalcançável, mas aos que compõe a classe média, ainda resta a esperança de um dia poder ter 

um poder aquisitivo que lhe permita consumir tais produtos. 

Nos itens seguintes deste artigo, a análise está voltada especialmente para os dois 

shoppings escolhidos para o estudo, visando identificar o papel de ambos, como espaços de 

consumo e de lazer e a centralidade desempenhada por eles no espaço urbano maringaense. 
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4. SHOPPING MARINGÁ PARK  

 
O Maringá Park Shopping Center (Figura 3), antigo Shopping Aspen Park, foi 

inaugurado no mês de abril de 1996 e está situado na Avenida São Paulo, entre as ruas Santos 

Dumond e Néo Alves Martins, no centro de Maringá-PR. Considerado o primeiro maior 

shopping da cidade, o mesmo possui um espaço amplo, com aproximadamente 30 mil metros 

quadrados. 

Ressalta-se que a mudança de nome deste empreendimento ocorreu no ano de 2008, 

quando o empreendimento até então estava com 12 anos de existência e com o nome de 

Shopping Aspen Park, foi adquirido pela Nacional Shopping que pertence a um grupo de 

empresários com negócios na América Latina. A partir desse momento o empreendimento 

passou a se chamar Maringá Park e recebeu algumas reformas no seu exterior e no seu interior, 

passando a apresentar maior sofisticação e modernidade. Vale frisar que o processo de 

revitalização deste shopping incluiu a expansão de sua área física, a criação de novas salas de 

cinema, a renovação da fachada e a ampliação do estacionamento. Além do mais, as Lojas 

Renner passaram a ser uma das suas lojas âncoras, juntando-se a Riachuelo, Adidas, 

McDonald’s, C&A, Morena Rosa, entre outras.  

 
Figura 3: Vista parcial da fachada e da área interna do Maringá Park 

Fonte: Site do Maringá Park, 2015. 
 

Atualmente o Maringá Park possui aproximadamente de 95 lojas e 4 salas de cinema 

distribuídas pelos seus quatro andares e também dispõe de vários tipos de serviços (Achados e 
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Perdidos; Pet Shop, Sapataria e Costura do Futuro; Lavagem Automotiva; Estacionamento Vip 

Estapar; Estacionamento Estapar; Casa de Câmbio; Cantinho Maringá Park; Caixas Eletrônicos 

e Saúde e Beleza) para melhor atender o seu público consumidor. 

Considerado um shopping de porte médio, procura atender as tendências globais de 

modelo de shopping center, tanto no que se refere à diversificação de suas lojas, de seus 

serviços, como também pela incessante busca pela excelência no atendimento. Possui uma 

localização estratégica, facilitando o acesso das pessoas e ofertando a elas um espaço 

confortável, seguro, moderno, com ampla área de lazer e estacionamento. Salienta-se que neste 

shopping é comum a realização de exposições artísticas e culturais proporcionando 

uma ampliação de atrações para públicos diversos. No entanto, por possuir em seu interior uma 

predominância de lojas de marcas famosas e de grifes, este shopping, igualmente a grande 

maioria dos shoppings brasileiros, acaba “afastando” a população que possui um menor poder 

aquisitivo.  

Em suma, ressalta-se que a sua construção na área central da cidade, assim como a 

construção de outros empreendimentos, tais como o Shopping Avenida Center, fomentaram a 

centralidade nesta região da cidade e também denotam a realização de investimentos em 

construções e reformas por parte dos agentes da produção do espaço urbano com o objetivo de 

adequar a cidade às transformações urbanas mais atuais e, conseguintemente, criar condições de 

aumentar a reprodução e a acumulação de capital investido.  

 
5. CATUAÍ SHOPPING MARINGÁ 

 
O Catuaí Shopping Maringá (Figura 4) foi inaugurado em 18 de novembro de 2010 na 

cidade de Maringá-PR, sendo mais um dos empreendimentos do grupo Catuaí de Londrina-PR. 

Possui uma localização estratégica, situando-se no entroncamento da BR 376 com a PR 317, 

principal ligação da cidade de Maringá com as regiões oeste e sul do estado. Seu acesso é 

considerado rápido e fácil tanto pela Avenida Colombo como pela Avenida Brasil, exceto nos 

chamados “horários de pico”, quando o trânsito fica mais lento. 
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Figura 4: Vista aérea do Shopping Catuaí Maringá 

Fonte: Site do Shopping Catuaí Maringá, (2015). 
 

De acordo com o Glossário Multiplan (2011) as lojas com mais de mil metros 

quadrados, denominadas de âncoras, são aquelas que são mais conhecidas pelo público, 

portanto, acabam atraindo um número maior de consumidores de todas as classes sociais, 

assegurando trânsito uniforme dos mesmos em todas as áreas do shopping center.  

No Catuaí Maringá (Figura 5) existem oito lojas que se enquadram no conceito âncora e 

semi âncora, as quais são: Centauro, Havan, Hipermercado BIG, Lojas Colombo Premium, 

Magazine Luiza, Pernambucanas, Ri Happy e Riachuelo. Estas lojas de maior renome são 

permeadas por 184 lojas pequenas destinadas ao comércio em geral, denominadas Satélites.  
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Figura 5: Localização das Lojas do Catuaí Maringá 
Fonte: Barbiero (2011). 

 
Na figura 5 se pôde observar a localização das lojas que estão em funcionamento no 

Catuaí Maringá, sendo que as lojas mais renomadas possuem um espaço mais amplo. Ademais, 

as lojas existentes neste shopping distinguem-se umas das outras não apenas pelo tipo de 

mercadoria que comercializam (lembrando que o mix planejado pela empresa considera a 

presença de diversas lojas do mesmo ramo para permitir que os consumidores realizem a 

compra por comparação), como também por sua natureza distinta (lojas âncoras e semi- âncoras 

e lojas de comércio especializadas e de serviços). 

Conforme explana Barbiero (2011), dentre as lojas existentes dentro do Catuaí, o setor 

de restaurantes e fast foods foi o que o que apresentou resultados mais positivos. Por outro lado, 

o setor de moda unissex/jovem foi o que apresentou resultados mais negativos. Contudo, 

salienta-se que algumas das primeiras lojas que foram instaladas neste shopping já não estão 

mais lá. Isto ocorreu porque as expectativas com relação a conquista de um percentual 

significativo de público consumidor não foram alcançadas. E por não obter o desempenho e a 

lucratividade desejada, estas lojas encerraram suas atividades. No entanto, algumas destas lojas 

instaladas no Catuaí que inicialmente não foram bem aceitas pelo público, resolveram investir 

em mudanças para tentar atrair o público almejado, e as mudanças renderam bons resultados e 

elas continuaram na ativa. Também houve o fato de que algumas lojas que tinham sido 

anunciadas nas campanhas de lançamento do Shopping, ao menos chegaram a ser inauguradas.  

Ademais, conforme informações apresentadas no site do Catuaí há algumas lojas que estão para 

serem inauguradas nos próximos meses. A Tabela 1 apresenta de forma resumida, as principais 

informações sobre este shopping. 

Tabela 1: Shopping Catuaí Maringá, em números 
Área construída 53.728,62 m² Restaurantes 4 

ABL 33.450,66 m² Fast Food 23 
Âncoras 5 Lojas de Serviços 14 

Megalojas 2 Vagas de Estacionamento 1462 
Centro de Diversões 1 Hipermercado 1 

Cinemas 5 salas Satélites 184 
Fonte: Site do Shopping Catuaí Maringá, 2015. 

Adaptado pela autora. 
 

Conforme a tabela acima, o Catuaí Maringá possui uma ABL (Área Bruta Locável) de 

mais de 33 mil metros quadrados, que corresponde ao somatório de todas as áreas disponíveis 



 

180 
 

para locação dentro de um shopping center. A diversidade de lojas e as formas de lazer têm sido 

muito atrativas para a população local e regional que representam os principais frequentadores 

deste shopping. Apesar do espaço amplo e bem estruturado, observou-se durante o trabalho de 

campo que nos finais de semana as vagas disponibilizadas no estacionamento, muitas vezes se 

mostram insuficientes para atender o volume de carros, haja vista que nos finais de semana 

geralmente o público frequentador do shopping chega a ser de quatro a cinco vezes maior do 

que durante os demais dias da semana. 

De acordo com as informações apresentadas no site do Catuaí Maringá (2015), este 

empreendimento possui também um centro de ensino FGV - Fundação Getúlio Vargas, possui 

áreas verdes internas, luz natural e um conceito de sustentabilidade e qualidade de vida. E é o 

segundo maior shopping do interior do Estado, ficando atrás do Catuaí Londrina. 

Segundo Barbiero (2011), o Catuaí Shopping Maringá é um dos maiores centros de 

compras e lazer da região de Maringá e faz parte do portfólio da BRMALLS, que atualmente é 

considerada a empresa de maior presença no Estado do Paraná, em número de Shopping 

Centers. Pertencente ao grupo Catuaí, o Shopping Center Catuaí de Londrina, bem como o 

Shopping Catuaí Maringá foram idealizados e construídos pelo engenheiro civil Alfredo Khouri 

(que é também presidente do Grupo) em parceria com o arquiteto Carlos Alberto Domingues e o 

planejador Bernardo Kaplan. Muito embora esses dois Shoppings sejam as maiores bandeiras do 

grupo, ele também tem se dedicado a construções em vários ramos da engenharia civil como: 

edificações comerciais, residenciais, industriais, obras públicas, habitação social, entre outros.  

Ainda de acordo com a autora, o termo Catuaí é de origem Tupi-Guarani e significa 

“ótimo”, “muito bom”. Lembrando que o nome Catuaí está relacionado a uma característica de 

regionalização com o Norte do Paraná, pois esse mesmo termo é utilizado para nomear uma 

variedade de café predominante nessa região.  

Salienta-se que apesar do Catuaí ser um shopping direcionado inicialmente para atender 

a um público consumidor de todas as classes sociais, atualmente a grande maioria das lojas 

existentes no seu espaço são de marcas famosas e de grifes, destinadas ao consumo quase que 

exclusivo de uma classe que possui um poder aquisitivo mais elevado. O que acaba excluindo 

uma camada da população de consumir neste shopping. E, por conseguinte, prejudica o 

desempenho das demais lojas que não comercializam produtos de marcas famosas e de grifes. 

Isto de certa forma vem ao encontro do pensamento de Pintaudi e Frugóli (1992), que afirmam 
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que os shopping centers são “templos” que não foram construídos para a grande maioria da 

população, mas foram construídos para as poucas pessoas que estão situadas em estratos 

econômicos mais elevados.  

Tratando-se especificamente do shopping center, o perfil sócio-econômico dos seus 

frequentadores que de certo modo já é “pré-definido” ainda durante o processo de planejamento 

do empreendimento, torna-se de suma importância, por se tratar de um ambiente que é 

construído não somente para levar a sociedade a possibilidade de consumo, mas também a 

segurança e principalmente o lazer. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo pretendeu apresentar uma análise sobre o papel dos shopping centers 

enquanto espaço de consumo e de lazer, elencando a sua representação simbólica enquanto 

“catedral das mercadorias”, refletindo a cultura de consumo e o capitalismo atual.  

As pessoas geralmente buscam a felicidades através da materialização dos sentimentos, 

dos desejos e do prazer, e isto faz com que as pessoas vejam no ato de consumir uma forma de 

realização e de satisfação de seus desejos, de suas carências e aspirações, e também como uma 

forma de “fuga” de suas frustrações e de suas angústias. E os shoppings são representados no 

imaginário das pessoas como um lugar de sonhos, de fantasias, enfim, um lugar bonito e 

mágico. Ademais, os shoppings representam um modelo de “cidade ideal”, onde as pessoas 

podem “fugir” das mazelas da cidade e se sentir mais seguras, mais confortáveis e mais felizes. 

Neste artigo também foi possível perceber que o estudo da centralidade criada pelos 

shopping centers nas cidades onde eles estão inseridos é de suma importância, sobretudo, para a 

ciência geográfica, pois permite uma ampliação nas possibilidades de investigação da dinâmica 

do desenvolvimento urbano local e regional e possibilita uma análise mais objetiva sobre os 

benefícios do desenvolvimento do setor terciário, no qual se integra os shopping centers, para as 

cidades. 

No caso dos dois shopping centers abordados neste estudo, pode-se observar que ambos 

exercem fortes centralidades, apesar do Maringá Park estar situado na área central da cidade e o 

Catuaí Maringá estar localizado numa área bem longínqua ao centro da referida cidade. 
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Cabe ainda destacar que as múltiplas transformações que ocorreram no setor terciário de 

Maringá serviram também de atrativos para instalação de alguns shopping centers na cidade, 

dentre eles os dois shoppings analisados neste artigo.  

Em suma, ressalta-se que a proposta dos shopping centers, em oferecer aos seus 

frequentadores um local seguro, com uma gama de lojas e de serviços, com amplo 

estacionamento e uma facilidade para se encontrar tudo no mesmo lugar, aliada a ideia de 

modernidade e progresso, foram os maiores atrativos para a grande maioria das pessoas 

definirem esses empreendimentos como lugar privilegiado para compras, lazer e entretenimento. 

Por fim, ressalta-se que este estudo teve como finalidade contribuir para as discussões 

sobre o papel dos shopping centers na sociedade contemporânea, com foco direcionado para 

dois shoppings situados na cidade de Maringá. No entanto, adverte-se que são diversas as 

questões que ainda não foram resolvidas/respondidas, ficando nítida a necessidade de 

investigações de caráter mais aprofundado. 
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A PRAÇA DA PEQUENA CIDADE DE MOREIRA SALES (PR): 

DIFERENTES FUNCIONALIDADES DO ESPAÇO PÚBLICO 

 
DEPOLLO, Matheus Lima38 

BOVO, Marcos Clair39 

 
RESUMO 
 
A discussão sobre o espaço público ganhou importância significativa em âmbito acadêmico e 
social nos últimos anos, tendo em vista as mudanças de uso, acessibilidade e sociabilidade e 
como equipamento urbano. Alguns dos espaços públicos mais comuns nas cidades são as praças 
públicas.  Neste sentido a pesquisa teve por objetivo analisar a funcionalidade da Praça Eurides 
Romano na pequena a cidade de Moreira Sales-PR. A metodologia foi constituída de pesquisa 
bibliográfica em livros, teses, dissertações e periódicos científicos, pesquisa de campo, e análise 
dos resultados. Os resultados da pesquisa indicam que a Praça Eurides Romano possui 
importância histórica para a cidade, no entorno dos quais, o núcleo urbano foi se estruturado. 
Essa praça assume diferentes posições no cenário urbano e exercem diferentes papeis de 
polarização no contexto citadino, pois engendra um cotidiano urbano típico das pequenas 
cidades, em que a vida social de seus habitantes ainda possui vínculos muito fortes com seus 
espaços públicos, os tornando efetivamente territórios de sociabilidades, de consumo e de lazer, 
sobretudo na praça em estudo. Essa se torna território onde ocorrem os principais eventos, 
manifestações e práticas sociais. Desta forma conclui-se que a praça com seus diferentes usos e 
funções é um local de sociabilidade na pequena cidade de Moreira Sales. 
 
Palavras-chave: Praça; Espaço Público; Pequena Cidade. 
 
ABSTRACT 
 
The discussion about public space has gained significant importance in academic and social 
environment in recent years, in view of the change of use, accessibility and sociability and as 
urban equipment. Some of the most common public spaces in cities are public squares. In this 
sense the research was to analyze the functionality of Eurides Romano Square in the small town 
of Moreira Sales-PR. The methodology consisted of bibliographic research in books, theses, 
dissertations and scientific journals, field research, and analysis of results. The survey results 
indicate that Eurides Romano Square has historical importance to the city, in the vicinity of 
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which the urban core has been structured. This square takes different positions in the urban 
setting and exert different polarization roles in the city context, it engenders a typical urban 
daily life of small towns, where social life of its inhabitants still has very strong ties with its 
public spaces, making them effectively territories of sociability, consumption and leisure, 
especially on the square in the study. This becomes territory where the main events, 
demonstrations and social practices occur. Thus it follows that the square with its different uses 
and functions is a sociability place in the small town of Moreira Sales. 
 
Keywords: Square; Public place; Small town. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O espaço público vem sendo discutido por pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento científico e mais recentemente pela ciência geográfica com os trabalhos de 

Gomes (2006) e Serpa (2011).  Para Gomes (2006) o espaço público deve ser compreendido 

como o conjunto indissociável das formas com as práticas sociais.  Segundo o autor, essa 

ideia deve permear o olhar geográfico sobre o espaço público.  Já Serpa (2011) considera o 

espaço público como espaço da ação política na contemporaneidade e ainda como espaço 

simbólico, na qual se manifestam diferentes ideias de cultura e sujeitos. Nesta perspectiva 

Serpa (2011) evidencia a transformação destes espaços em mercadoria e sua consequente 

apropriação desigual. 

Alguns dos espaços públicos mais comuns nas cidades são as praças públicas. É neste 

sentido que a pesquisa teve por objetivo analisar a funcionalidade da Praça Eurides Romano 

na pequena a cidade de Moreira Sales. 

Entender a praça pública nos dias atuais nos leva a refletir sobre a sua configuração e 

os seus usos, ou seja, entender o modo como à sociedade se organiza e espacializa neste 

lugar. Ao longo da história, ocorreram mudanças na sociedade que interferiram no arranjo 

físico, ou seja, nas formas, funções e uso desses espaços públicos. 

Essa complexidade pode ser direcionada no espaço urbano quando se direciona o olhar 

para as praças públicas, observando-se para as suas diversas morfologias e para as relações 

sociais desencadeadas pelos atores que compõem o cotidiano urbano. Esse exercício demanda 

a compreensão de espacializações próprias, que vão pouco a pouco transformando o espaço 

público da praça, ou seja, é destinado ao lazer, de sociabilidade e exercício político dos 

habitantes de uma cidade. 
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Esse exercício político pode ser projetado nas praças públicas por meio de duas 

esferas da vida social moderna (a pública e a privada). Essas esferas não são constituídas 

apenas pela organização social e política, mas pelo comportamento perante a si mesmo, 

separando dessa forma os mundos da individualidade e da coletividade. 

É neste contexto, que a vida pública e privada vai se inserindo nos espaços públicos da 

cidade, tornando-os territórios. Dessa forma entendemos que essas duas esferas possuem forte 

ligação com as formas de apropriação das praças públicas, e desse modo centramos nossas 

observações nesses territórios da cidade de Moreira Sales. 

Os territórios de nossa investigação localizam-se na parte central da pequena cidade de 

Moreira Sales, ou seja, trata-se da Praça Eurides Romano que possui importância histórica 

para a cidade, no entorno dos quais, o núcleo urbano foi se estruturando por um longo período 

de tempo. Essa praça assume diferentes posições de destaque no cenário urbano e exercem 

diferentes papeis de polarização no contexto citadino, pois engendra um cotidiano urbano 

típico das pequenas cidades, em que a vida social de seus habitantes ainda possui vínculos 

muito fortes com seus espaços públicos, os tornando efetivamente territórios de 

sociabilidades, de consumo e de lazer, sobretudo na praça central. Essa se torna território onde 

ocorrem os principais eventos, manifestações e práticas sociais. 

Os aportes metodológicos da pesquisa foram constituídos de pesquisa bibliográfica 

sobre praças e espaços públicos, pesquisa de campo e análise dos resultados. 

  

2. A PRAÇA: REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

 Afinal como podemos definir praça pública? 

Para Robba e Macedo (2003, p. 17), as praças públicas são “espaços livres públicos 

urbanos destinados ao lazer e ao convício da população, acessíveis aos cidadãos e livres de 

veículos”. É neste sentido que entendemos que os autores valorizam os aspectos formais do 

significado de praça, levando-se em consideração a configuração física desse território. 

Na perspectiva da geografia devemos entender a praça como um elemento do espaço 

urbano, sendo este formado por uma história, por vivências, experiências e imaginários e 

simbolismos impressos por diferentes atores que atuam neste espaço público. 
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Para Coradini (1995, p. 12) “[...] as praças surgem no cenário urbano com uma 

identidade própria, segundo o imaginário de cada época. Essa identidade corresponde às 
imagens e as representações que são construídas a partir de diferentes discursos, usos, olhares 

[...]”. Dessa forma as praças assumem diferentes significados em diferentes épocas. 

Para Webb (1990), a praça é conhecida como os microcosmos da vida urbana, 

oferecendo excitações e descanso, comércio, cerimônias públicas, etc.; um lugar para 

encontrar amigos e ver o mundo passar. Na concepção de Lamas (1993), a praça é o lugar 

intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações da vida comunitária e, consequentemente, de funções estruturantes e 

arquiteturas significativas. 

Segundo os autores Robba e Macedo (2003), Coradini  (1995), Webb (1990), Lamas 

(1993) as praças enquanto espaços públicos tiveram ao longo da história da humanidade 

grandes transformações sociais desde a Idade Antiga até a Contemporânea, idealizando 

padrões distintos de organização de cidades de acordo com as necessidades de cada tempo. 

Desta forma, a vida social interferia e ainda continua a interferir nas formas de estruturação do 

espaço urbano. 

Robba e Macedo (1993) destacam em seu livro “Praças Brasileiras”, que o Brasil 

vivenciou quatro períodos distintos, desempenhando diferentes funções. No período colonial 

esta atendia o convívio social, uso religioso, o uso militar, o comércio e as feiras a circulação 

e a recreação. Já no período eclético visava à contemplação, o passeio, o convívio e a cênica. 

Quanto ao período moderno destacam-se: à contemplação, recreação, lazer esportivo, o 

convívio social, e cênica. E por fim o período contemporâneo caracterizado pela 

contemplação, recreação, lazer esportivo e cultural, convívio social, comércio, serviços, 

circulação e cênica. 

Porém, Ferrara (1993, p. 225) observa que foi a partir da segunda metade do século 

XX que: 

 

A praça, a avenida, a multidão, enquanto expressões públicas da cidade, 
foram substituídas pelas versões urbanas íntimas, demarca-se claramente o 
espaço individual separando-o do coletivo, e reivindica-se a demarcação 
sígnica dessa visão em nome da propriedade, da segurança, da tranqüilidade 
íntima e da livre expressão. 
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Nessa nova imagem urbana colidem o público e o privado, prevalecendo o 
segundo sobre o primeiro, na medida em que agora, os espaços coletivos 
urbanos – praças, avenida, ruas, galerias, lojas e pavilhões - cedem lugar à 
habitação como espaço urbano da intimidade, espaço vedado, seguramente 
protegido por portões, grades, murros, múltiplos signos de vedação, o 
mundo da solidão, a casa como lugar onde nos escondemos. 
 

Nos dias atuais existem várias possibilidades de lazer oferecidas pela tecnologia à 

sociedade contemporânea, que podem ser utilizados nos espaços públicos das cidades grandes, 

médias e pequenas, porém não garantem segurança da população tendo em vista que na 

maioria das vezes há divergências entre o público e o privado. Deste modo, para que a praça 

atraia o homem moderno, seduzido pelo mundo da informação tecnológica e por novas opções 

de lazer “ela precisa incorporar a musicalidade de antigos coretos e resgatar a alegria das festas 

ancestrais, reinterpretando-as com equipamentos de lazer ativo que reproduzam a mesma 

animação, intensidade e vibração percebidas na televisão” (CASÉ, 2000, p. 63).  

Lynch (1999, p.21) defende que as praças devem ser “espaços de encontro e lazer dos 

transeuntes, são locais de escape dentro do contexto urbano, onde proporcionar o bem-estar dos 

indivíduos é o principal objetivo. Para tal, o mobiliário e os equipamentos urbanos como 

bancos, iluminação, fontes, coberto vegetal, sombreamento [...]”. 

É neste sentido, que a pesquisa tem como ponto central de análise da Praça Eurides 

Romano a partir das quatro categorias das propostas por Milton Santos (1997), estrutura, 

processo, função e forma. Essas categorias nos possibilitam entendermos que o espaço é um 

produto social em permanente processo de transformação. 

Para Santos (1997, p.52) 

[...] A geografia tende a ser cada vez mais a ciência dos lugares criados ou 
reformados para atender determinadas funções, ainda que a forma como os 
homens se inscrevem nessa configuração territorial seja ligada, 
inseparavelmente, a história presente. Se os lugares podem 
esquematicamente, forem os mesmos, as situações mudam. A história 
atribui funções diferentes ao mesmo lugar. 

 
Milton Santos (1997), destaca que a forma é o aspecto visível de uma determinada 

coisa, ou seja, corresponde a um objeto ou um arranjo ordenado de objetos, por exemplo, uma 

favela, uma fábrica, um distrito industrial, no nosso caso, “as praças pública”. Cada forma 

possui uma configuração social. Na maioria das vezes a forma permanece após ser criada e 
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usada para desempenhar o papel para o qual foi produzida. Poderá com o tempo assumir 

papeis diferentes de acordo com o momento histórico. 

Já a função é caracterizada como atividade essencial de qualquer forma espacial, ou 

seja, é a tarefa ou atividade esperada de uma forma, por exemplo, o habitar, o lazer, o 

trabalho, no nosso caso as praças que desempenha principalmente a ecológica, o lazer, a 
estética.  A relação existente entre as duas é direta, as funções estão materializadas nas formas 

e estas últimas são criadas a partir de uma ou várias funções. 

É neste contexto, que tanto a forma como a função não pode estar dissociada de um ou 

outro elemento que compõe a organização do espaço, ou seja, a estrutura. Esta é a inter- 

relação das diversas partes que compõe o social. Neste sentido, é fundamental a compreensão 

de cada período histórico para que se entendam as transformações ou inércia das formas. Por 

outro lado, é essa estrutura socioeconômica que acaba estabelecendo os valores dos diversos 

objetos geográficos, num dado momento histórico. A estrutura atribui valores e funções 

determinadas às formas do espaço. 

Para Santos (1997) o processo é ação contínua que se desenvolve com a história. Neste 

sentido, envolve conceitos de tempo, continuidade e mudança. O tempo é considerado  como 

 processo que indica o movimento do passado ao presente e deste ao futuro, tornando-se uma 

propriedade da forma, função e estrutura. 

Dessa forma a praça tem sido moldada ao longo do tempo pela ação do homem, 

criando e recriando espaços com múltiplas funções e usos, ganhando historicamente diferentes 

níveis de importância atribuídos pela sociedade. É nesse sentido que em um contexto maior, o 

da cidade, Bovo (2009, p. 35) afirma que, 

Hoje alguns espaços públicos foram banalizados ou relegados ao 
esquecimento, quando não lhes são atribuídas funções diversas. As praças 
cedem lugar a estacionamentos de automóveis ou então se tornam territórios 
de desocupados, prostitutas, menores abandonados, mendigos, ladrões, 
drogados, etc. As calçadas, tomadas por camelôs e vendedores ambulantes, 
dificultam a circulação de pedestres por esses espaços tidos como públicos. 
Os parques abandonados transformam-se em áreas de depósitos de lixo 
urbano. Neste contexto, o cidadão, ou seja, aquele de menor poder 
aquisitivo, sem poder usufruir desses espaços, vê-se acuado entre o local de 
trabalho e a moradia. 

 
Destarte a praça era concebida ora como espaço social, ora como local de encontro, de 

tomada de decisão de interesse da comunidade, de espetáculos, ofícios religiosos, comércio, 
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festas, enfim, a vida da cidade passava pela praça. Porém, essas ideias parecem ser 

ultrapassadas nos dias de hoje nas grandes cidades brasileiras, tendo em vista a quantidade de 

atrativos oferecida à população citadina. E nas pequenas cidades como ficam os papeis 

desempenhados pelas praças públicas? Muitas vezes entendemos que os papeis ainda se 

repetem nos dias atuais nas pequenas cidades. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa selecionamos a praça central de Moreira Sales, 

sendo esta estudada a partir das quatro categorias de análise espacial: estrutura, processo, 

função e forma, proposta por Santos (1997). Essas categorias nos possibilitam entendermos 

que o espaço é um produto social em permanente processo de transformação. 

Dessa forma serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

bibliográfica, levantamento de campo e análise dos resultados. Para isso serão realizados 

estudos bibliográficos em teses, dissertações, livros, artigos de periódicos científicos, tendo 

como objetivo de buscar fundamentação teórica para a sustentação e elaboração da pesquisa. 

Além disso, serão realizados registros fotográficos da área em estudo. 

 

4-ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Ao longo da pesquisa exploramos as quatro categorias de análise propostas por Milton 

Santos, ou seja, a estrutura, o processo a forma e a função, porém neste artigo vamos nos ater 

especificamente na função por acreditarmos que esta é uma somatória das demais categorias.  

A Praça Eurides Romano é o espaço que congrega vários eventos culturais (figura 1) e 

também é realizada para atividades sociais. As atividades culturais que ocorrem na praça é uma 

das formas mais evidentes de que a cidade necessita de um espaço que se preste a afirmações 

políticas, sociais e culturais, necessárias não só à consolidação da vida urbana, mas também a 

reprodução das próprias relações que se fazem nesse espaço. A cidade é em essência um 

espaço produzido pela coletividade em suas contradições e diferenças sociais. Assim é comum 

os espaços da praça serem compartilhados por classe sociais de níveis diferenciados. 
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Considerando que a Praça Eurides Romano situa-se numa área extremamente 

comercial, a ocupação desses espaços é bastante influenciada pela própria dinâmica do 

comércio do entorno o que indica que a praça muito mais que simples espaço público fazem 

parte de uma realidade maior, a da cidade tendo em vista a sua representatividade 

principalmente nos finais de semana, onde jovens se reúnem em lanchonetes e barzinhos 

localizados na própria Praça ou no seu entorno, para se conversarem e se distraírem. 

Em finais de ano, especialmente nos períodos que antecedem o Natal, a dinâmica do 

espaço da Praça Eurides Romano se altera de maneira considerável, pois além dos próprios 

moradores, nesse período a cidade também recebe muitos visitantes que vem visitar familiares 

que residem em Moreira Sales, e todos jutos se reúnem na Praça para apreciar todos os eventos 

culturais propiciados pela Prefeitura Municipal. Nesse período a representatividade da praça no 

contexto da cidade se torna muito maior em virtude da Igreja de ordem católica, ganhado 

enfeites natalinos, atrativos, barracas de alimentação uma série de eventos culturais (figura 1). 

 

 
Figura 1: Show com a Banda Cowboys do Asfalto na véspera de Natal 

Foto: Matheus Depollo. 



 

 

Em virtude das festividades natalinas, a dinâmica espacial da praça se altera, 

impulsionando a ocupação dos espaços de forma diferenciada e peculiar. Isso muito influenciado 

pela atenção especial que o poder público dá a tais espaços em finais de ano no sentido de 

promoção de eventos culturais e demais atividades, o que atrai amplamente as famílias para a 

praça, que levam seus filhos para brincar ou mesmo admirar e vivenciar as festividades natalinas 

(figura 2). 

 

 
Figura 2 – Enfeites natalinos na Praça Eurides Romano. 

Foto: Matheus Depollo. 
 

Consideramos relevante retratar a dinâmica da Praça Eurides Romano, primeiro  porque 

mesmo durante as noites, as famílias frequentam a praça assiduamente devido aos vários atrativos 

principalmente no final do ano, o que ocorre minimamente em outros meses. Assim, a presença de 

famílias e de maior movimentação principalmente nos finais de semana acaba inibindo um pouco o 

uso de drogas ou a prostituição. 

A relação das famílias com o espaço da praça se torna muito maior nos meses de 

dezembro e janeiro, quando realmente o vivenciam. Enquanto nos demais meses do ano, a 

presença de famílias na praça é muito pequena. 

Acreditamos que a maior frequência das famílias à praça central de Moreira Sales, nesse 

período, acha-se ligada aos seguintes motivos: 
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a) maior atenção dada pelo poder público a tais espaços em sentido de funcionalidade e 

atratividade com vários eventos culturais que são promovidos em tal época, que 

consequentemente atraem o público familiar; 

b) preparação da praça para as festividade de natal faz dela o destaque principal da cidade de 

Moreira Sales, “chamando a atenção” da população para a vivência das festividades natalinas, e 

essa é sem dúvida uma das intenções da própria igreja em relação à Praça Eurides Romano; 

b) acentuação da temática religiosa na praça, ou seja, a ornamentação ou festividades se por um 

lado atraem as famílias efetivando a ocupação dos espaços, consequentemente “expulsa” grupos 

urbanos que frequentam a praça em outros períodos do ano. 

A dinâmica da Praça Eurides Romano nesse período permitem desdobramentos ainda 

maiores a serem considerados para a significação da praça no espaço urbano. Resgatar a função 

da praça em seu sentido original como local de encontro e convivência talvez signifique resgatar 

o seu sentido no contexto da cidade. E isso inclui a ação do poder público no sentido de zelar 

pelas condições físicas e estruturais de tais logradouros, dotando-os de funcionalidade, inclusive 

aos portadores de necessidades especiais. 

Além da ação do poder público nesse sentido é importante também que o mesmo 

incentive a ida da população as praças, promovendo, por exemplo, eventos culturais de maneira 

regular durante o ano, o que não é o caso da Praça Eurides Romano e de outras do Brasil. Dessa 

maneira, as praças se tornariam mais vivenciadas e se destacariam na organização do espaço 

urbano, deixando evidente a sua representatividade social no contexto da cidade. Isso implicaria 

na desconstrução habitual que atualmente se tem da ideia de praça, enquanto simples calçadas 

com jardins e locais de “marginais”. 

A cidade precisa reconhecer as praças enquanto logradouros públicos efetivos e deles 

fazer uso para dotá-los de sentido, pois são esses equipamentos coletivos urbanos que traduzem a 

ideia em essência do “fenômeno urbano”. 

A dinâmica da funcionalidade da Praça Central de Moreira Sales nos períodos das 

festividades natalinas constitui prova incontestável de que a essência e a dinâmica do espaço 

urbano se constroem com base nas diferenças dos grupos sociais que o constituem, sendo a praça 

uma amostragem bastante significativa disso, por ser um logradouro público que permitem o 

encontro de crianças, jovens e inclusive idosos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As praças na história da humanidade foram sendo moldadas e transformadas de acordo 

com o momento histórico vivido e a estrutura socioeconômica em curso, atendendo a diferentes 

funções sob as quais se materializaram suas diversas formas. Isso nos indica e comprova que 

esses espaços foram socialmente transformados e não configuram meros fragmentos do espaço 

urbano, mas sim partes da totalidade da dinâmica da cidade que sem dúvida constitui a 

amostragem mais significativa do movimento da sociedade na produção do espaço urbano que é 

ao mesmo tempo histórico e cultural. 

Diante disso, consideramos que a Praça Eurides Romano constitui um espaço essencial 

para a pequena cidade de Moreira Sales, reforçando a ideia de que o espaço urbano possui 

relevância e sentido na medida em que abriga espaços públicos sob os quais se estende a noção de 

cidadania e de pertencimento a uma coletividade, ou seja, a cidade. 

A Praça Eurides Romano apesar de ser um marco histórico para a cidade, não se encontra 

bem conservada, o que implica para que a mesma seja mais vivenciada pelos moradores 

principalmente nos meses de dezembro e Janeiro. Diante disso se faz necessário uma ampla 

reforma desse espaço público, para que a Praça se torne mais atrativa para aos moradores da 

cidade. 

A praça apresenta-se já “desgastada” pelo tempo, de diversas maneiras tanto paisagísticas, 

quanto referente à iluminação, e o calçamento que a mesma possui. Estes são alguns dos 

elementos que deveriam ser alterados mediante uma revitalização da mesma. Desta forma para 

que este espaço ganhe modernidade faz se necessário à instalação de internet sem fio em toda a 

área da praça e também a revitalização e manutenção dos jardins procurando deixar mais floridos, 

além de instalação de bancos, postes de iluminação, novo calçamento e uma nova fonte e que a 

mesma seja segura novamente com a presença de guardas municipais que garantam a paz e a 

tranquilidade nesse espaço, impedindo que ocorram assaltos, além de inibir a prostituição e os 

usuários de drogas no local. 
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APROXIMAÇÃO DOS CONTROLES JUDICIÁRIOS E A REGULAÇÃO DA 

VIDA PÚBLICA EM CAMPO MOURÃO – PR 
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RESUMO 
A partir da análise dos primeiros processos arquivados na vara criminal de Campo Mourão-PR e de 
fatos políticos/jurídicos como a emancipação do município e a criação da comarca observamos um 
locus em via de apropriação legal pelos atores sociais num contexto de classificações, controles e 
regulações gerais. A aproximação/focalização dos aparatos do Poder Judiciário a partir de 
disposições, táticas, técnicas e funcionamentos nos sugerem prováveis mudanças nas condições de 
concentração e dispersão dos habitantes e, também, na relação de “maior/menor controle” e 
sistematização/organização da vida social. Desse modo, este artigo tem como objetivo conjecturar, 
de forma ensaística, possíveis cenários e contextos nos quais estão inseridos os diversos atores 
sociais que participaram do processo de surgimento e crescimento da cidade de Campo Mourão. 
 
Palavras-chave: Campo Mourão; processos criminais; controle; classificações.   
 
 
 
RESUMEN 
A partir del análisis de las primeras demandas presentadas en la corte criminal de Campo Mourao-
PR y los hechos políticos/legales como la emancipación de la municipalidad y la creación del 
distrito observado un locus en el proceso de apropiación legal de los actores sociales en las 
calificaciones de contexto y controles configuración general. El enfoque del aparato judicial 
respecto de las disposiciones, las tácticas, técnicas y carreras en sugerir posibles cambios en las 
condiciones de concentración y dispersión de las personas y también en relación con 
"inferior/superior de control " y sistematización/organización de la vida social. Por lo tanto, este 
artículo pretende conjeturar, de manera posibles escenarios y contextos ensayísticos en las que se 
insertan los diversos actores sociales que participaron en el proceso de aparición y crecimiento de la 
ciudad de Campo Mourao. 
 
Palabras-clave: Campo Mourão; causas penales; control; calificaciones.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

O surgir e crescer (ou vice-versa) de uma cidade nos remete, de modo geral, a algo criado 

pelo homem como um artefato ou uma obra. Sejam na materialidade das formas urbanas, no 

racionalismo de seus planejamentos, na construção das instituições, no inventário de suas 

identidades, nas medições, demarcações e classificações do espaço, nas positivações jurídicas, na 

sociabilidade dos atores, no controle estabelecido pelos agentes do Estado, nas tecnologias, 

imagens, discursos etc., o ethos urbano é algo que nos salta aos olhos como detectável e complexo.  

Neste sentido, acreditamos que alguns fatos político/jurídicos importantes como a 

emancipação de um município e a criação de uma nova comarca em seus desdobramentos 

relacionados, de maneira aproximada, direta ou indiretamente às variáveis de urbanidade 

supracitadas podem nos fornecer importantes insights sobre as propriedades dos possíveis cenários 

e contextos políticos e sociais relativos aos movimentos iniciais do “aparecer/florescer/brotar” de 

uma cidade que se desloca de uma quase-condição de uma aldeia para um local demarcado e 

povoado, recortado por ruas e outros sinais de urbanidade.  

A partir destas constatações e premissas e, também, da relação pessoal com o objeto de 

estudo, os primeiros processos criminais da cidade de Campo Mourão-PR, surgiu o interesse em 

pesquisar os primórdios desta cidade em seu processo inicial de urbanização/ocupação.  Desta 

forma, este artigo é um momento da nossa reflexão dentro de um projeto maior relativo à feitura de 

nossa dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Desenvolvimento da 

Universidade Estadual do Paraná - Unespar, que vai analisar os primeiros processos criminais da 

comarca de Campo Mourão com o objetivo geral, neste momento, de identificar as diversas relações 

de poder entre os atores sociais participantes no processo de organização/gestão do Estado a partir 

de aparatos jurídicos de controle social entre 1916 e meados de 1949 em Campo Mourão .      

Para iniciar a análise em nosso objeto de estudo, focamos em fatos relacionados à 

construção de identidades, nas medições e demarcações do espaço urbano, no caminho 

político/jurídico da criação da comarca, no contexto jurídico estadual e nacional referente às 

políticas de emancipação dos municípios e, por fim, nos documentos juntados em dezoito 

processos-crime arquivados da primeira vara criminal de Campo Mourão relativos ao período 1928-

1949, isto é, em documentos relativos ao período do processo de emancipação do município e da 

divisão das primeiras comarcas responsáveis pelos feitos criminais na localidade, acreditando poder 

encontrar, nestas fontes de pesquisa, novas e pertinentes informações sobre o objeto de estudo. 
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No intuito de identificar cenários, contextos, possíveis regularidades, influências, 

contradições, paradoxos etc., procuramos compreender (Verstehen), por um viés 

histórico/social/político/jurídico, as motivações referentes às ações dos atores sociais quanto ao 

processo de urbanização/ocupação deste território anteriormente considerado como um lugar sem 

proprietários particulares (uma “terra sem dono”). Neste contexto metodológico, dispõe Max Weber 

(2006, p. 55): 

 
Se o conhecimento causal do historiador consiste na imputação de certos resultados 
concretos a determinadas causas concretas, então é impossível uma imputação 
válida de qualquer resultado individual sem a utilização de um conhecimento 
nomológico, isto é, de um conhecimento das regularidades das conexões causais. 
Para saber se cabe atribuir um a um elemento individual e singular de uma 
conexão, na realidade, uma importância causal para o resultado que se trata de 
explicar causalmente, só existe a possibilidade de proceder a avaliação das 
influências que nos habitamos a esperar geralmente, tanto deste como de outros 
elementos do mesmo complexo, que sejam pertinentes à explicação. Essas 
influências constituem, por conseguinte, os efeitos “adequados” dos elementos 
causais em questão. 

 
Sumariando, o foco deste artigo são as motivações e os meandros para a criação da comarca 

de Campo Mourão e sua emancipação como município, sendo nosso objetivo geral conjecturar, de 

forma ensaística, possíveis cenários e contextos nos quais estão inseridos os diversos atores sociais 

que participaram deste processo de “construção” da cidade.  

 

 
1 A “Construção”: a Gleba Registro de Campo Mourão 

 

Em 1916, com a Lei n° 1559 de 29 de março em seus artigos 1° e 2°, há a positivação da 

incorporação ao patrimônio da Câmara Municipal de Guarapuava-PR dos lugares denominados 

“Serra de Pitanga” e “Campo do Mourão”42:  

 

Art. 1º - Fica concedida à Câmara municipal de Guarapuava a área de dois mil 
hectares de terras devolutas, na Serra de Pitanga e igual área no Campo do Mourão 
do mesmo município, destinadas a constituir as respectivas futuras povoações.  

Art. 2º - Estas terras serão incorporadas ao Patrimônio da referida municipalidade, 
que as mandará medir e demarcar para cedê-las em lotes como for mais 

                                                 
42 Interessantemente, de acordo com Veiga (1999, p. 33), este ato administrativo gerou um custo pecuniário ao 
município: “por essa aquisição a Câmara municipal pagou ao Estado cento e dezessete mil réis”. 
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conveniente (Campo Mourão. Folha de Londrina, Londrina, 10 out.1976. Edição 
especial).  
 

Notamos, neste ato de positivação, um dos esforços iniciais do processo de 

ocupação/urbanização promovido pelos agentes do Estado, a partir das necessidades e interesses em 

torno das ações de medição, demarcação e gestão de uma área de terras devolutas com expectativas 

de constituir futuras povoações.  

O fato deste patrimônio ser inicialmente considerado como “terra devoluta” nos sinaliza, 

também, algumas evidências sobre suas características. De acordo com o Instituto de Terras, 

Cartografias e Geociências (ITCG, 2008, p.17), dentro da legislação de terras, temos os seguintes 

critérios de conceituação: 

 

Sua conceituação, como é tradição da legislação de terras, obtêm-se pelo método 
da exclusão: devolutas são as terras que foram incorporadas ao patrimônio do 
Estado nos termos do artigo 64 da Constituição Federal de 189143 e não passaram 
pelo domínio particular por força da Lei Imperial de Terras (Lei n° 601, cit.) e seu 
Regulamento (Decreto n° 1.318, de 30 de janeiro de 1854), da Lei Estadual de 
1892, em virtude da alienação, concessão, reconhecimento por parte do Estado, 
sentença judicial com força de coisa julgada.  

 

Portanto, estes dois mil hectares referentes ao “Campo do Mourão”, considerado a partir de 

1916 como um patrimônio do município de Guarapuava, não tinham passado pelo domínio 

particular em virtude de alienação ou concessão de forma reconhecida pelo Estado. 

Silva (2008), também, relata que os interesses e/ou necessidades de construir um arranjo 

racional para os territórios que nunca foram de propriedade de um particular, mesmo estando 

ocupados, se confluem com o aparente intuito de organizar um modelo de gestão que estabelecesse 

classificações, controle e regulação dos indivíduos e lugares frente a crescente expansão e 

isolamento das famílias.  

Concomitantemente a incorporação destes dois mil hectares de terras devolutas à Câmara 

Municipal de Guarapuava houve uma nova categorização deste local para distrito policial e, cinco 

anos após, em 1920, para distrito judiciário, isto é, este espaço territorial passou a ter competência 

                                                 
43 Constituição da República de 24 de fevereiro de 1891: 
“Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo a União 
somente a porção de território para defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro 
federais”. 
“§ Único – Os próprios nacionais, que não forem necessários para serviços da União passarão ao domínio dos Estados, 
em cujo território estiverem situados”. 
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para fiscalizar, instaurar e coordenar inquéritos policiais (TOURINO FILHO, 2005)44. Este fato 

denota a aproximação de um aparato policial que sinaliza a intenção de prevenir o desenvolvimento 

da criminalidade. 

Em meio a estas classificações e categorizações, em 19 de setembro de 1925 Guarapuava 

passou a ter o domínio pleno sobre este distrito, incorporando este patrimônio ao seu município, 

evento este positivado com o título de n° 000013 (VEIGA, 1999). A política de racionalização e 

controle do espaço, confirmada pela Lei n° 1559 de 29 de março de 1916 e o título de n° 000013 de 

19 de setembro de 1925 que ratificava o pleno domínio do patrimônio ao município de Guarapuava, 

sinalizam o interesse/necessidade de gestão deste espaço. Motivações estas corroboradas pelas 

medições e demarcações que, de acordo com Veiga (1999, p. 93-94), se efetivaram da seguinte 

forma: 

 
Ao norte: Pelo rio Quilômetro 123, confronta com a gleba nº9 da colônia Mourão, 
e terras devolutas do Estado por uma linha reta e seca na extensão de 6.009,00m., 
que, do Marco XXIII vai até o Marco XXXVIII, à margem esquerda do rio do 
Campo. 
Ao Sul: Pelo rio Quilômetro 119 e uma linha reta e seca na extensão de 
2.307,50m., que, do Marco IV vai ao Marco IX, confronta com terras tituladas a 
Miguel Luiz Pereira, e terras devolutas do Estado, por uma linha reta e seca na 
extensão de 1.622,60m., e pelo rio do Campo. 
A leste: Pelo rio do Campo, confronta com terras devolutas do Estado. 
A sudoeste: Por uma linha reta e seca na extensão de 1.136,30m., confronta com 
terras tituladas a Luiz Losso e Domingos Mendes e Irmãos.  
A oeste: Por uma linha reta e seca na extensão de 2.835,00m., confronta com terras 
devolutas do Estado.  
 

 O Estudo de Silva (2008, p. 31) dispõe que “os primeiros quarteirões foram demarcados no 

divisor dos rios Quilômetro Cento e Vinte e Três e do Campo, no qual se situam hoje a Praça 

Getúlio Vargas, a antiga Estação Rodoviária Municipal e o Instituto Santa Cruz”.  

A elevação do patrimônio como distrito judiciário em 1920 sugere uma maior aproximação 

dos agentes do Estado no sentido de disciplinar as condutas dos indivíduos a partir de disposições, 

táticas, técnicas e funcionamentos. Utilizando-se aqui das ideias de Foucault como hipóteses de 

trabalho e sua obra Vigiar e Punir como uma ferramenta de análise: Foucault por diversas vezes 

convidou seus leitores e ouvintes a tomarem suas ideias como hipóteses de trabalho, suas análises 

como experiências provisórias e seus livros como ferramentas para múltiplos usos possíveis. Como 
                                                 
44 CAMPO MOURÃO. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/campomourao.pdf Acessado em 04/08/2016. 
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o próprio autor faz em relação aos diversos autores: “Quanto a mim, os autores de que gosto, eu os 

utilizo. O único sinal de reconhecimento que se pode ter para com um pensamento como o de 

Nietzsche é precisamente utilizá-lo [...]” (FOUCAULT, 1986, p. 173).   Inferimos a possibilidade 

da utilização deste aparato técnico como uma estratégia de controle das ações (e omissões) dos 

indivíduos:  

Trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e 
instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes 
funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. Ora, o estudo 
desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma 
propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos 
a uma apropriação, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; 
que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que 
um privilégio que se pudesse deter (FOUCAULT, 1987, p. 29). 

 

Para Foucault (1987, p. 130) “a disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos 

indivíduos no espaço”, neste caso em análise, observa-se este propósito de controle com a 

classificação/categorização do espaço onde os indivíduos estão ou onde há a expectativa que eles 

possam vir a estar distribuídos. 

 Na caixa de n° 01 arquivada na Primeira Vara Criminal de Campo Mourão encontramos 

três processos relativos ao Distrito de Campo Mourão:  

 
 

Tabela 1 – Processos sob a jurisdição da comarca de Guarapuava (1928 - 1939)45. 
Comarca Data Local Crime Autos 

Guarapuava 08/11/1928 Chupador  Homicídio culposo 2/49 

Guarapuava 26/07/1939 Campo 
Mourão 

Lesões corporais 3/49 

Guarapuava 26/07/1939 Campo 
Mourão 

Lesões corporais 4/49 

Fonte: Arquivo da Primeira Vara Criminal de Campo Mourão-PR 

 

Conforme os dados acima, houveram, no período entre 1928 e 1939, três feitos criminais 

alcançados pelos aparatos jurídicos do distrito judicial, referentes aos delitos caracterizados como 

homicídio culposo e lesões corporais conforme a Consolidação das Leis Penais46 que controlava e 

codificava as práticas ilícitas. 

                                                 
45 As tabelas produzidas para este artigo respeitaram a ortografia dos termos e palavras como escritas nos autos. 
46 No que concerne à tipificação destes delitos é citado nos autos a Consolidação de Vicente Piragibe de 1932 que foi 
aprovado e adotado conforme o decreto n° 22.213, de 14 de Dezembro de 1932 como “Consolidação das Leis Penais” 
que, por sua vez, previa as seguintes punições àqueles que infringissem suas normativas: Art. 43. As penas 



 

203 
 

Os feitos delituosos cometidos pelos indivíduos no distrito de Campo Mourão eram de 

atribuição de um Magistrado que atuava a uma distância de aproximadamente 200 quilômetros de 

distância, amparada pelos aparatos jurídicos da comarca da sede do município e embasada na 

Consolidação das Leis Penais e na engenharia punitiva do processo penal vigente anteriormente ao 

Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de Outubro de 194147.  

Em outras palavras, observamos a construção de um aparato político-judiciário com o 

objetivo de controlar as operações do corpo disciplinando-o para a docilidade-utilidade: “A 

disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis” (FOUCAULT, 1987, p. 

127). Esta engenharia disciplinar é sem dúvida uma das partes essenciais na administração da 

justiça por parte dos agentes do Estado. 

Entretanto, quanto à distribuição dos indivíduos no espaço, frente às mudanças políticas e 

constitucionais do país (entre elas, a outorga de uma nova Constituição e o advento do Estado 

Novo), houve uma importante alteração no decorrer dos anos seguintes quanto ao “método da 

exclusão” na consideração do domínio particular das terras reconhecendo a propriedade rural ou 

urbana com domicílio por, pelo menos, 10 anos contínuos, sem oposição de reconhecimento de 

domínio alheio e que fosse produtiva, como “excluída” da possibilidade de tornar-se terra devoluta, 

por meio de sentença declaratória nos termos do art. 148 da Constituição Federal, de 10 de 

novembro de 193748. 

Esta mudança político/jurídica se dá em meio às políticas de medição e demarcação do 

perímetro urbano no distrito de Campo Mourão que, por sua vez, não aconteciam de forma tranquila 

e inquestionável, havendo, de acordo com Onofre (2005, p. 62), polêmicas quanto às suas 

execuções:  

 
A localização definitiva do perímetro urbano de Campo Mourão levantou 
polêmicas entre os moradores, sendo necessária, no ano de 1939, a demarcação 
da área de 2.000 hectares pelo departamento de Geografia, Terra e Colonização – 

                                                                                                                                                                  
estabelecidas neste código são as seguintes: a) prisão cellular; b) banimento; c) reclusão; d) prisão com trabalho 
obrigatório; e) prisão disciplinar; f) interdicção; g) suspensão e perda do emprego público, com ou sem inabilitação para 
exercer outro; h) multa.  
47 DECRETO-LEI N° 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm Acessado em 21/08/2016. 
48 Constituição Federal de 10 de novembro de 1937: 
“Art. 148 - Todo o brasileiro que não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar por 10 anos contínuos, sem oposição 
nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra de até 10 hectares, tornando-o produtivo com o seu trabalho 
e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio mediante sentença declaratória, devidamente transcrita”. 
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D.G.T.C., dirigido pelo engenheiro Sady Silva, juntamente com a colaboração de 
João Lemos do Prado [grifo nosso]. 

 

Haja vista que este processo de demarcação das terras, segundo o Caderno de número 01 da 

Coletânea de Legislação e Estudos Terra e Cidadania do ITCG (2008, p.14) não se revestiam das 

formalidades e requisitos indispensáveis a uma discriminação segura e juridicamente perfeita: 

 
A ausência de uma legislação atual e consentânea com a nova realidade 
imobilizava a Administração Pública em sua atividade definidora e ordenadora do 
meio rural. A aquisição de terras devolutas já não obedecia a processo regular de 
colonização. Não era mais ao Poder Executivo que o particular recorria; o 
instrumento de regularização das terras devolutas passou a ser a ação de usucapião. 

 

Deste modo, observamos que havia problemas na definição e ordenação do meio rural e 

urbano pela Administração Pública e, em meio a estes problemas, os agentes passam, também, a 

promover ações para a apropriação do espaço. 

Quanto às “políticas de apropriação do espaço” e aos interesses relativos às medições e 

demarcações do território, de acordo com os autos de ação criminal 43/56 arquivado em 21/12/1956 

na vara criminal de Campo Mourão, observamos, nas palavras do advogado Nelson Bittencourt 

Prado, a seguinte justificativa quanto ao “espírito de posse” de alguns dos moradores: 

 

Dada a palavra ao Dr. Nelson Bittencourt Prado por este foi dito que: João Mendes 
Pereira é filho de Miguel Luiz Pereira, este, um dos pioneiros e fundadores do 
primitivo núcleo de Campo Mourão, tendo passado a resistir nestas plagas em 
1.907, juntamente com os outros irmãos Pereira [...] Fazer roçadas extensivas todos 
os anos, incendiando e destruindo matas para abrir pastagens naturais, foi trabalho 
realizado perenemente pelos irmãos Pereira, pelos Custódio e pelos Walter. Aí 
estão hoje os imensos samambaiais e carrascais, como fidedignas testemunhas. Era 
a amplidão e largueza, era a despreocupação com divisas e limites. As imensas 
Glebas pareciam eternas e os direitos de posse dos moradores não encontravam 
marcos, estacas, piquetes ou picadas. Desde a campina do Vitorino, hoje Campina 
da Lagoa, desde o Mamburê até as margens do Corumbataí e Ivaí; desde o Goio 
Erê até Tuneiras e outros locais, por toda a parte caminhavam os Pereira, roçando, 
queimando, caçando. Assim se formou em seus espíritos aquela concepção de que 
tudo isto lhes pertencia por direito de posse – a posse indiscriminada, sem limites, 
sem fronteiras, sem disciplinas, sem divisas.  

 

Observamos no discurso de defesa do advogado a colocação do argumento de um de um 

espírito avesso aos marcos, estacas, limites, fronteiras e disciplinas, justificado pela chegada 

anterior ao local e pelo trabalho empenhado neste. 
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Prado, também, observa a intervenção dos agentes do Estado nos estabelecimentos de 

divisas e demarcações e a relutância dos moradores em conceber a “limitação e disciplina”: 

 

[...] Mas após muitos e muitos anos de tramitação pelas repartições competentes, o 
verdadeiro direito de posse – a posse coletiva de 1.893, realizada de acordo com as 
disposições do Decreto n° 1, de 8 de abril de 1893, o verdadeiro direito de posse 
havia de ser legitimado, estabelecendo-se divisas perimétricas do “Registro de 
Campo Mourão”. Com a medição veio a divisão realizada por autoridades do 
Departamento de Terras, Geografia e colonização. Foram feitos os levantamentos e 
constatações de moradores e posseiros na Gleba, já então denominada “Gleba 
Registro de Campo Mourão”. Foram disciplinadas as posses, áreas e benfeitorias. 
Distinguiram-se e se esclareceram os direitos de uns e de outros. João Mendes 
também foi beneficiado com a medição, constatação e divisão da Gleba. Nunca 
contestou ou opôs embargos aos trabalhos, que acompanhou com seus filhos e 
genros, também posseiros e ocupantes de áreas, todos que, de agregados passaram 
a ser proprietários. Mas ficara-lhe no espírito aquela liberalidade de antes – roçar, 
plantar, criar, queimar, caçar por toda parte. Não lhes era concebível a limitação e 
disciplina. O seu ânimo era e é o de persistir na largueza absoluta de outrora e de 
sempre. Entretanto, lá está o seu lote, devidamente demarcado, com posse 
constatada, com marcos, estacas, picadas, número, área certa e o protocolo de 
requerimento.  

 

Diante das necessidades de medição/demarcação e das relutâncias e “polêmicas” entre os 

moradores em relação à ocupação deste espaço, foi realizado o pedido de revogação do título de n° 

000013 por parte do Município de Guarapuava. E, em 1943, sob o Decreto n° 199, o distrito de 

Campo Mourão perde parte de sua extensão para o território de Iguaçu passando a pertencer ao 

novo município de Pitanga (FERREIRA, 1999).  

 

2 O Caminho para a emancipação do município e para a criação da comarca 

 

No período em que o distrito de Campo Mourão estava sob a jurisdição da comarca de 

Pitanga (1944-1946) encontramos sete feitos, num espaço territorial significativamente menor (sem 

o espaço referente ao município de Guarapuava e sem o território de Iguaçu), referentes aos delitos 

de lesão corporal, crime contra o patrimônio do Estado49 (queimada em roça), tentativa de 

homicídio, crime de sedução e homicídio doloso50 (em um dos casos por conflitos sobre um 

                                                 
49 Artigo 83 letra “a” e artigo 87 letra “j” combinados com o artigo 22 letra “a” do Código Florestal vigente na época. 
50 Quanto à tipificação destes delitos é citado nos autos o Código Penal de 1940.  
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“território de roça”)51, nos lugares denominados: Estiva, Rio Formoso, Cruzinha, Campo Mourão, 

Tateto, “Trinta e Nove” e Pensamento.  

 

Tabela 2 – Processos sob a jurisdição da Comarca de Pitanga (1944 -1946). 
Comarca Data Local Crime Autos 

Pitanga 08/04/1944 Estiva  Lesões corporais com cabos de "mango" e 
relho 

13/49 

Pitanga 01/08/1945 Rio Formoso Acusado ateou fogo em uma área de 38 
alqueires de terras devolutas do domínio do 
Estado 

554 

Pitanga 01/08/1945 Cruzinha Tentativa de homicídio 6/49 

Pitanga 02/09/1945 Campo 
Mourão 

Lesão corporal em baile por discussão  9/49 

Pitanga 02/10/1945 Tateto  Crime de Sedução 11/47 

Pitanga 01/09/1946 Trinta e Nove Homicídio - luta com faca 7/49 

Pitanga 01/09/1946 Pensamento Lesões corporal - luta com facão 10/49 

Fonte: Arquivo da Primeira Vara Criminal de Campo Mourão-PR 
 

No entanto, apesar deste esforço para uma maior aproximação dos aparatos judiciários do 

Estado, o distrito de Campo Mourão não permanece muito tempo sob o domínio do município de 

Pitanga, o que nos sugere que ainda havia uma necessidade/interesse político/jurídico maior de 

focalização/aproximação ao locus onde os agentes estavam distribuídos. 

Desse modo, em meio a estes possíveis interesses/necessidades, em 11 de Outubro de 1947, 

houve a publicação no Diário Oficial n°. 205 de 1 de novembro de 1947 da emancipação do 

município de  Campo Mourão (Figura 3 e 4), pela Lei n° 2, inciso VI (CIVIL, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma de dependência genealógica 
Fonte: SILVA 2008 

                                                 
51 Neste período já esta vigente o Decreto Lei n° 2.848, de 7 de Dezembro de 1940 (Código Penal) que observava em 
seu Art. 28 as principais penas como: I reclusão, II detenção e III multa. 
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Segundo Silva (2008, p. 33) os fatores que levaram a emancipação foram o aumento 

populacional e a diligência política dos moradores junto ao governador Lupion: 

 
 
Em consequência do aumento populacional, paralelamente a fatores políticos, 
como por exemplo, a vitória do governador Lupion, no qual votaram maciçamente 
vários moradores mourãoenses e o empenho de Francisco Albuquerque junto ao 
governador, finalmente, em 10 de outubro de 1947, Campo Mourão emancipa-se 
de Pitanga [...], sendo elevado à categoria de município pela Lei n°. 2. 

 

Mello (1992) sinaliza o sistema tributário adotado na Constituição de 1946 como uma das 

razões para as emancipações dos municípios brasileiros: “Uma das causas da onda emancipacionista 

no Brasil, a partir da década de 1940 está no sistema de tributos partilhados, o qual favorece, 

sobretudo, os municípios mais pobres, através da FPM52”:  

 

Art. 21 A União e os Estados poderão decretar outros tributos além dos que lhe são 
atribuídos por esta Constituição, mas o imposto federal excluirá o estadual 
idêntico. Os Estados farão a arrecadação de tais impostos e, à medida que ela se 
efetuar, entregarão vinte por cento do produto à União e quarenta por cento aos 
Municípios onde se tiver realizado a cobrança53. 

 

Brasileiro (1973, p.18), por sua vez, indica, neste contexto, as necessidades das zonas rurais 

quanto a maior atenção das suas sedes urbanas: 

 

O governo municipal que deveria atender tanto as necessidades das zonas urbanas 
sob sua jurisdição quanto às das rurais, tem tendido a restringir sua ação à sede do 
município, fazendo com que os distritos pressionem por sua emancipação 
almejando atrair mais recursos e mais atenção das esferas superiores do governo. 

 

Portanto, podemos inferir que os interesses dos agentes quanto à emancipação do município 

estavam relacionados às medições e demarcações do território, à disposição dos recursos oriundos 

da tributação e à necessidade de maior atenção das esferas superiores de governo (da sede do 

município, por exemplo).  

                                                 
52 FPM – Fundo de Participação dos Municípios. 
53 O Artigo 30 da Constituição Federal de 1946 dispunha sobre a competência da União, Estados e Municípios para a 
cobrança de taxas, contribuições de melhorias, etc. 
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Do ponto de vista da disciplinação, quanto aos interesses relativos às medições e 

demarcações do território e as “ações” de apropriação de espaço por parte dos moradores, 

observamos, de acordo com os autos de ação criminal 11/49 arquivado em 10/04/1952 na vara 

criminal de Campo Mourão, um caso em particular que demonstra sérias tensões entre os moradores 

locais na disputa do espaço. Neste documento o representante do Ministério Público ofereceu 

denúncia em 11/04/1949 contra o cidadão Antônio Ribeiro de Camargo pelos fatos delituosos: 

 

No dia 26 de março p. passado, em Barreiro do Oeste, às 15 horas mais ou menos o 
denunciado ANTONIO RIBEIRO DE CAMARGO, após ter discutido 
acaloradamente com ZORAIDE NASCIMENTO e LÁZARO VIEIRA, por motivo 
de uma questão de roça, desfechou contra a primeira um tiro de espingarda, 
matando-a quase instantaneamente, conforme auto de exame cadavérico de fls.; em 
seguida, na sua fúria assassina, perseguiu LÁZARO VIEIRA que, alarmado, entrou 
em sua residência. O homicida lá penetrou também e detonou a arma duas vezes 
contra LAZARO VIEIRA, prostrando-o sem vida, conforme auto de exame 
cadavérico de fls.; Insatisfeito o bárbaro matador carregou novamente a arma afim 
de tirar a vida da companheira de LÁZARO, pois ao seu lado se encontrava. 
Ameaçada por ANTONIO RIBEIRO DE CAMARGO, percebendo o perigo 
iminente, a jovem MARIA ROSA CORDEIRO fugiu espavorida para o mato, 
enquanto aquele homicida lhe despejava dois tiros de espingarda, um dos quais a 
atingiu no ombro, conforme consta no auto de exame de corpo de delito de fls 
(AUTOS 11/49, fls. 2). 

 

No auto de interrogatório às folhas 25/26 dos autos o réu declara para o inspetor policial o 

motivo (provável) da desavença: 

 

[...] o administrador da Colônia Mamborê havia fornecido ao interrogado uma 
licença para que o mesmo plantasse no tiguera e no mato; que apesar disso as 
vítimas não fizeram caso da determinação da autoridade, dizendo que a licença 
deles tinha mais valor que a do interrogado por ser mais antiga; que finalmente 
no dia vinte e quatro de março deste ano o interrogado dirigiu-se a Mamborê a 
procura do senhor Otávio, administrador da Colônia, que lhe prometeu expulsar 
as vítimas da roça do interrogado [...] [grifo nosso] (AUTOS 11/49, fls. 25v). 

 

Este desacordo em meio a graves tensões sobre a apropriação das terras denota uma forma 

local de acumulação de capital e de estatuto jurídico da propriedade num movimento que “vai de 

uma sociedade da apropriação jurídico-política a uma sociedade da apropriação dos meios e 

produtos do trabalho” (FOUCAULT, 1987, p. 80), diante de uma necessidade/interesse 
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crescente/urgente de gestão das ilegalidades e de organização político/jurídica por parte dos agentes 

do Estado. 

Neste ínterim, observamos que junto a este movimento de emancipação da cidade há, 

também, o movimento de criação da comarca de Campo Mourão o que, por sua vez, nos sinaliza 

uma maior aproximação/focalização dos aparatos jurídicos ao locus. Quanto à análise das 

motivações referentes a este fato, podemos entrever em uma das primeiras disposições jurídicas 

nacionais a respeito da criação de comarcas, especificamente no artigo 3° da Lei 29, de novembro 

de 193254 o seguinte dispositivo: 

 

Na Provincia, onde estiver a Côrte, o Governo, e nas outras os Presidentes em 
Conselho, farão quanto antes a nova divisão de Termos, e Comarcas 
proporcionada, quanto fôr possivel, á concentração, dispersão, e necessidade dos 
habitantes, pondo logo em execução essa divisão, e participando ao Corpo 
Legislativo para ultima approvação55.  

  

Portanto, vemos que havia urgência nos atos de divisão e execução: “farão quanto antes a 

nova divisão [...] pondo logo a execução” na normativa constitucional de 1932 (antes da criação da 

comarca de Campo Mourão), o que nos sugere uma predisposição, neste momento, das esferas 

superiores do governo para a criação de novas comarcas.  

No entanto, a Constituição de 1937 aboliu o princípio da autonomia municipal centralizando 

o poder na União, a razão para esta política era a “proposição do Estado Novo de desmontar a 

máquina da República Velha, sustentada pelas oligarquias, cujo reduto estava nos municípios” 

(CIGOLINI, 1999, p. 16) o que, por sua vez, pode ter adiado em alguns anos a criação dos 

municípios e das comarcas de Pitanga e de Campo Mourão. 

Após 1945, diante do novo momento político nacional (fim do primeiro governo de Getúlio 

Vargas e nova constituinte em 1946) e da onda emancipacionista no Brasil ocorre um movimento 

positivo favorável a criação das novas comarcas56. A lei 315 dispõe a administração da Justiça 

dividindo o estado do Paraná em comarcas classificadas de acordo com o movimento forense, as 

                                                 
54 Nos tempos do Brasil Colônia os critérios são desconhecidos. Proclamada a República, o decreto 848 de 11 de 
outubro de 1890, que criou a Justiça Federal, nada dispõe a respeito. Talvez porque cada estado recebeu apenas uma 
vara federal com um juiz seccional e um substituto. 
55 Texto conforme o documento original. 
56 No entanto, os critérios para as criações das comarcas não eram explicitados e nem discutidos, pois não havia regras 
claras sobre a criação das comarcas (NEQUETE, 2000). Deste modo, acreditamos que se poderia prevalecer o 
subjetivismo do legislador e do administrador judicial, que poderiam perseguir o interesse coletivo ou mesmo o seu 
interesse pessoal. 
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rendas públicas, a população, o número de eleitores e as situações geográficas: “Art. 2°. O Estado 

do Paraná, para efeito do artigo anterior, divide-se em comarcas, as quais, compreendendo um ou 

mais distritos judiciários, forma uma única circunscrição para os atos da competência do Tribunal 

de Justiça57.”  

Neste contexto, quanto à análise dos primeiros processos criminais da comarca de Campo 

Mourão, temos as seguintes informações: 

 

Tabela 3 – Processos sob a jurisdição da Comarca de Campo Mourão (1944 -1946). 
Comarca Data Local Crime Autos 

Campo 
Mourão 

04/11/1947 Araruna  Lesões corporais em acerto de contas por 
trabalho 

05/49 

Campo 
Mourão 

11/04/1949 “Mamburê”58 Homicídios e lesão corporal – Conflito por 
causa de propriedade de roça 

14/49 

Campo 
Mourão 

20/04/1949 Barreiro Homicídios - com facão 6/49 

Campo 
Mourão 

27/05/1949 Campina do 
Amoral 

Lesões corporais - briga por causa de corrida 
de cavalo 

19/49 

Campo 
Mourão 

27/05/1949 Rio da Areia Homicídio - em baile 20/49 

Campo 
Mourão 

11/06/1949 Peabiru Tentativa de homicídio 16/49 

Campo 
Mourão 

11/06/1949 Peabiru Homicídio 17/49 

Pitanga s/data Campo 
Mourão 

Desacato ao Juiz 8/49 

Fonte: Arquivo da Primeira Vara Criminal de Campo Mourão-PR 
 

No período de aproximadamente dois anos (1947-1949) encontramos oito feitos num espaço 

territorial ainda menor (sem o espaço relativo ao município de Pitanga) referentes aos delitos de 

lesão corporal, homicídio, tentativa de homicídio e desacato, nos lugares denominados: Araruna, 

“Mamburê”, Barreiro, Campina do Amoral, Rio da Areia, Peabiru e Campo Mourão. Portanto, em 

uma análise geral dos feitos das três comarcas, temos um aumento percentual significativo na 

quantidade dos conflitos, o que, por sua vez, nos sugere mudanças nas condições de concentração e 

dispersão dos habitantes e, também, na relação de “maior/menor controle” e 

sistematização/organização da vida social em Campo Mourão.  

                                                 
57 LEI 315, de 19 de Dezembro de 1949. Disponível em 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=16234&indice=1&totalRegistros=
154&anoSpan=1956&anoSelecionado=1949&mesSelecionado=0&isPaginado=true Acessado em 13/08/2016. 
58 Conforme transcrito nos Autos. 
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Gráfico 1 – Percentual de feitos em cada Comarca 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Portanto, este “caminho” para a emancipação da cidade e criação da comarca traçado por 

meio das disposições normativas e alocações dos aparatos jurídicos do estado, seja por uma política 

racionalista de propriedades das terras ou pelo estabelecimento de distrito judiciário, 

desmembramentos de territórios e criação de instituições, julgamentos e aplicação das leis, nos 

sugere proximidade e focalização dos agentes do poder público a partir de uma política de 

regulação, disciplinarização e controle baseado em mecanismos negativos (que permitem reprimir, 

impedir, excluir, suprimir etc.) e positivos (que permitem “libertar”, possibilitar, incluir, 

complementar etc.) dispostos ao locus de interação dos atores inseridos neste cenário e contexto de 

início da urbanização de Campo Mourão.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao entrever os meandros do processo de emancipação do município e a criação da comarca 

de Campo Mourão através da análise dos fatos relacionados às positivações político/jurídicas, 

medição e demarcação do espaço, necessidade de gestão e controle dos indivíduos pelos agentes do 

Estado,  consideramos o cenário inicial como um lugar disposto pelos agentes do Estado como uma 

“terra sem donos”, que demonstrava tensões e polêmicas no decorrer de sua apropriação pelos 
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atores sociais,  num contexto de tentativas de uma implementação de políticas racionalistas de 

distinção/distribuição entre os espaços urbano e o rural.   

Estas políticas racionalistas podem ser observadas através das classificações, controles e 

regulações frente a concentração e/ou dispersão (e seus desdobramentos) dos habitantes quanto ao 

espaço e, também, quanto a si próprios em ações de inclusão e exclusão mais ou menos 

administradas pelos agentes do Estado. 

Classificaram os locais em comarcas, municípios, distritos, patrimônios etc. O que, por sua 

vez, no remeteu ao caminho Guarapuava/Pitanga/Campo Mourão como a base do processo inicial 

de urbanização da cidade de Campo Mourão entre 1916 (incorporação do patrimônio à Guarapuava) 

e 1947 (emancipação do município) num movimento centrípeto (quanto à concentração dos 

habitantes) de diminuição do território, motivado pelos interesses e necessidades dos indivíduos 

quanto à ocupação do espaço, apropriação dos recursos oriundos da tributação do Estado e à 

necessidade de maior atenção das esferas superiores de governo. 

 Quanto ao controle dos atores sociais, o trinômio classificação/controle/regulação aparece a 

partir da necessidade/interesse da constituição de um aparato judiciário num movimento centrípeto 

de aproximação do Estado às ações/omissões dos agentes sociais, revelado aqui, também, pelo 

caminho Guarapuava/Pitanga/Campo Mourão na aproximação da comarca responsável pelos feitos 

delituosos. Deste modo, como observado na análise dos primeiros dezoito processos arquivados na 

primeira vara criminal de Campo Mourão, houve um aumento percentual significativo na 

quantidade dos conflitos alcançados pelo aparato judiciário, o que, por sua vez, nos sugere 

prováveis mudanças nas condições de concentração e dispersão dos habitantes e, também, na 

relação de “maior/menor controle” e sistematização/organização da vida social. 

Sumariando, o ajuste de foco nos primórdios da cidade de Campo Mourão e em seu 

processo inicial de urbanização, nos trouxe à tona o possível cenário de um local em vias de 

apropriação legal do espaço pelos atores sociais num contexto de tensões entre as 

classificação/controle/regulação dos locais e indivíduos. 
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SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E DESIGUALDADES NO ESPAÇO 

URBANO 
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RESUMO 
 
Acredita-se que os processos e dinâmicas segregativas na produção do espaço urbano, estão na base 
da sociedade capitalista, marcada, cada vez mais, pelos conflitos sociais que dividem e separam 
espaços e pessoas. Essa segregação é resultado do aprofundamento das desigualdades sociais 
expressas nas cidades, devido a forma como elas se estruturam e como nelas se distribuem os 
diferentes usos do solo. Assim, o objetivo principal é entender e adquirir conhecimento sobre como 
funcionam esses processos e dinâmicas e como o capitalismo age sobre a produção das 
desigualdades sociais no espaço urbano, a fim de que, esses conhecimentos possam ser utilizados e 
aplicados em futuros projetos urbanos que busquem resolver de forma direta esses problemas pelos 
quais atravessam as cidades e a sociedade. Portanto, fez-se uma revisão bibliográfica através de 
uma perspectiva histórica e atual do conceito, esperando-se que o artigo se estabeleça como um 
provocador de discussões no campo do urbanismo, fazendo-se pensar, em diferentes possibilidades 
e alternativas de ações que realmente possam resolver e dar nova vida à paisagem urbana e à 
sociedade.  

 

Palavras-chave: Segregação socioespacial, Desigualdade, Capitalismo, Projetos Urbanos. 
 

ABSTRACT 
 
It is believed that segregative processes and dynamics in the production of urban space, are on the 
basis of capitalist society, increasingly marked by social conflicts that divide spaces and people. 
This urban segregation is the result of the deepening social inequalities expressed in urban areas, 
because of the way it is structured and how it distributed the different land uses. Thus, the main 
objective is to understand and gain knowledge about how these processes and dynamics and how 
capitalism works on the production of social inequalities in urban areas, so that, this knowledge 
can be used and applied in future urban projects that seek solve directly these problems they go 
through the cities and society. Therefore, it is a literature review through a historical and current 
perspective of the concept, it is expected that the product is established as a provocative discussion 
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in the urbanism field, making it think in different possibilities and alternatives actions that can 
really solve and give a new life to urban landscape and society. 

 
Keywords: Segregation socio-spatial, Inequality, Capitalism, Urban Design. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Devido às transformações econômicas, sociais e ambientais, ao crescimento urbano 

acelerado e a expansão desordenada em que estão inseridas as cidades, disfunções espaciais e 

ambientais tem surgido e repercutido na qualidade de vida da população, e atingindo na maioria 

das vezes, de forma mais intensa, a população de baixa renda. 

Essas disfunções que estão na sustentação do modo econômico em que vivemos, originam 

inúmeros problemas, dentre eles: as desigualdades e grupos sociais excluídos, pobreza, 

desemprego, falta de moradia, espaços ociosos, deteriorados e na maioria das vezes habitados 

irregularmente, originando a favelização, a periferização e por consequência a segregação 

socioespacial.  

Nota-se que existe uma situação de complexidade cada vez maior na compreensão e 

intervenção no espaço urbano, devido sua dinâmica e suas inter-relações que pedem uma nova 

abordagem e um novo pensamento sobre seus processos, para então enfrentar o planejamento, a 

gestão e intervenção no espaço urbano neste novo contexto. 

Assim sendo, acredita-se que passando a se entender melhor essas dinâmicas, possam 

surgir projetos urbanos que sejam capazes de requalificar os espaços desamparados da cidade, 

tanto através da redefinição de funções, como na elaboração de novos atributos, além de colaborar 

para uma dinâmica funcional urbana mais inclusiva, coerente e sustentável, abordando importantes 

questões urbanas, ambientais, sociais, econômicas e legais.  

 
 
2. A industrialização e urbanização capitalista na produção da segregação socioespacial  
  

O processo de urbanização nos países do centro capitalista teve seu início em meados do 

século XVIII, e pode ser entendido, segundo Barros et. al (2003, p.48) como “[...] a substituição 

do ecossistema natural por outro completamente adverso, que o homem organiza conforme suas 

necessidades de sobrevivência, e segundo o poder que exerce sobre este espaço”. 
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De acordo com Jordão e Silva (2014) e seus estudos sobre as experiências das intervenções 

urbanas e suas precariedades, esse processo de urbanização foi estruturado sob o capitalismo 

industrial, onde as pessoas saíram do campo para cidades em busca de trabalho, acarretando um 

acelerado crescimento, além de transformações na estrutura social, no modo de vida e nos espaços. 

Para Sposito (1989, p.50): 

 

A expressão da urbanização via industrialização não deve ser tomada apenas pelo 
elevado número de pessoas que passaram a viver em cidades, mas sobretudo 
porque o desenvolvimento do capitalismo industrial provocou fortes 
transformações nos moldes da urbanização, no que se refere ao papel 
desempenhado pelas cidades, e na estrutura interna destas cidades.  

 

De um modo geral, segundo a autora, as cidades modernas já vinham apresentando 

problemáticas a serem resolvidas, que acabaram se acentuando ainda mais devido ao 

desenvolvimento rápido e desorganizado, evidenciando, desta forma, os inúmeros problemas 

urbanos e as dificuldades sociais e econômicas, que manifestaram as desigualdades sociais e as 

separações espaciais das classes sociais dentro da cidade. 

Foi em virtude desse padrão de desenvolvimento capitalista, onde o trabalho é 

transformado em capital e utilizado no consumo de mercadorias e produtos, que muitas das 

pessoas começaram a se ver desempregadas e incapazes de assegurar os custos de moradia. Como 

alternativa, passaram a ocupar abrigos temporários e de uso coletivo. Em consequência desta 

densificação populacional, da pobreza e da falta de salubridade em que viviam, surgiram inúmeras 

epidemias e problemas sanitários, que segundo Negri (2008), tentaram ser combatidos através de 

reformas e ações públicas, com a finalidade de ocultamento da pobreza, estabelecendo 

instrumentos urbanísticos para o uso e ocupação do solo e projetos e normas de saneamento e 

higiene para as habitações. 

No entanto, Denaldi (2003), que analisa as políticas de urbanização e sua evolução, ressalta 

que essas intervenções acabaram expulsando as habitações precárias do centro da cidade, com a 

demolição dos cortiços, desobstruindo assim a área central para a circulação de capital e 

construção de edificações voltadas para a elite, levando a população pobre a habitar regiões 

periféricas dos centros urbanos, fortalecendo deste modo a desigualdade social perante a 

diferenciação de usos e funcionalidades dos espaços urbanos.  
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Devido a esse aumento da suburbanização dos espaços de moradia, surge, no início do 

século XX, o planejamento urbano moderno, com a finalidade de setorização dos usos, onde o 

Estado e as políticas públicas passam a ser responsáveis pela estruturação urbana e pela produção 

de habitação social, que quase sempre, se encontrava em áreas restringidas aos centros, fator esse 

“gerador da expansão urbana e da criação de “guetos de pobreza”, enfatizando assim, a 

desigualdade e a segregação” (JORDÃO E SILVA, 2014, p.83).  

  

2.1. A industrialização e urbanização capitalista na produção da segregação socioespacial nas 

cidades Brasileiras 

 

No Brasil, o processo de industrialização e urbanização surgiu mais tarde do que nos países 

desenvolvidos, atingindo seu maior desenvolvimento entre décadas de 1930 e 1940, porém, 

seguindo a mesma lógica de estruturação e configuração. (NEGRI, 2008). 

Até então, a maioria dos trabalhadores, prestadores de serviços e escravos moravam nos 

locais de trabalho e não possuíam moradia própria. Naquele momento, a propriedade imobiliária era 

pouco valorizada, podendo se obter a concessão de terrenos se neles pudesse construir e pagar os 

foros anuais pela sua posse. (JORDÃO E SILVA, 2014). No entanto,  

  

Com a emergência do trabalho livre, se assegurou que a propriedade fosse 
transformada em mercadoria e a atividade empresarial imobiliária regulamentada. 
Em 1850, a Lei de Terras (Lei n.º 601, de 18 de setembro) foi instituída, deixando 
de ser permitido o acesso à terra pelas vias da ocupação e cessão pública. 
(DENALDI, 2003, p.9). 

 

Em razão desse acesso restrito a terra e do seletivo mercado livre de habitação aos 

trabalhadores, a população se viu obrigada a ocupar habitações precárias, cortiços, áreas de risco, 

favelas, loteamentos periféricos, que segundo Denaldi (2003, p.8) “[...] surgiram como alternativas 

habitacionais para a população mais pobre e historicamente excluída do mercado imobiliário 

formal”. 

Conforme Maricato (2002, p.17) em seu livro que salienta as alternativas para a crise 

urbana, surgiram em virtude dessas novas mudanças habitacionais, numerosas reformas urbanas 

realizadas em diversas cidades brasileiras no início do século XX, que executaram “[...] obras de 

saneamento básico para a eliminação das epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o 
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embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de 

corte capitalista”.  

Conforme a autora, “[...] para a maior parte da população que buscava moradia nas cidades o 

mercado não se abriu” (MARICATO, 2002, p.21), significando que grande parte da população, 

inclusive daquela regularmente empregada, passou a construir suas próprias casas em áreas 

irregulares ou invadidas.  

Esta situação encontrada é um resumo da problemática urbana das cidades e o reflexo do 

crescimento rápido e do uso intenso do solo, circunstância esta relata por Jordão e Silva (2014, 

p.81-82), onde: 

 

A crise habitacional que atinge a população carente torna explícita a exclusão 
social e a segregação espacial nas cidades, marcadas pela informalidade e 
precariedade de moradias localizadas em assentamentos informais, sem 
infraestrutura ou com infraestrutura inadequada, geralmente com riscos tanto para 
o meio ambiente quanto à vida das pessoas.  

 

Desta forma, o padrão de urbanização brasileiro só foi apresentar mudanças a partir dos anos 

de 1980, devido as periferias das metrópoles terem crescido mais do que os núcleos centrais, 

implicando num aumento de serviços urbanos e gerando ainda mais acentuados índices de 

desemprego e desigualdade. 

Em contrapartida a esses pensamentos, Cardoso et. al (2009) e suas instruções  sobre os 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social, acredita que não foi apenas o crescimento acelerado 

e o uso intenso do solo causadores de todos os problemas habitacionais e de desigualdade, mais sim, 

que as cidades brasileiras refletem os desajustes históricos e estruturais da nossa sociedade, que 

“[...] estão diretamente vinculados às formas peculiares da formação nacional dependente [...]” 

(CARDOSO et. al, 2009, p.11). 

 

A desigualdade social das cidades brasileiras tem, portanto, suas causas nas formas 
com que se organizou nossa sociedade, na maneira com que se construiu um 
Estado patrimonialista – em que se confundem o interesse público e o privado –, 
nas dinâmicas de exploração do trabalho impostas pelas elites dominantes desde a 
colônia e, principalmente, no controle absoluto dessas elites sobre o processo de 
acesso à terra, tanto rural quanto urbana [...]. (CARDOSO et al, 2009, p.11). 

 

Deste modo, entende-se o espaço urbano como uma construção histórica, onde as cidades 

são consequência de um acúmulo de transformações que ocorreram ao longo do tempo, em 
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decorrência das necessidades específicas de cada momento diferente. (BEZERRA; CHAVES, 

2014). Corrêa (1995, p.9) em seu livro O Espaço Urbano, que faz menções e interpretações sobre a 

cidade como um espaço urbano que pode ser analisado, enfatiza que “[...] o espaço urbano é um 

reflexo tanto de ações que se realizam no presente como também daquelas que se realizam no 

passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais presentes”. 

 

2.2. Segregação Socioespacial e Desigualdade do Espaço Urbano 

 

Mesmo o espaço urbano sendo uma construção histórica e sendo consequência de um 

acúmulo de transformações que ocorreram ao longo do tempo, o processo do desenvolvimento 

industrial foi o ponto de partida para os problemas urbanos, pois provocou uma intensa expansão 

urbana, conduzindo a um acelerado processo de urbanização, que aliado muito vezes à falta de 

planejamento, tem sido responsável, em grande parte, por uma série de problemas ligados à 

ocupação do espaço urbano, “gerando uma cidade complexa [...] e criando injustiça e necessidades 

sociais prementes, afetando principalmente uma parcela da população menos favorecida” 

(BARROS et. al, 2003, p.53). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 84% da população 

brasileira vive nas cidades, sendo que este crescimento de habitantes “[...] foi acompanhado do 

agravamento dos problemas ambientais e das desigualdades socioespaciais” (CARDOSO et. al, 

2009, p.11), com padrões desproporcionais de urbanização e de acesso à terra, sem políticas 

públicas voltadas a inserção dessa população. 

Corrêa (1995, p.9) entende que o espaço urbano “[...] por ser reflexo social e fragmentando 

[...] especialmente o da cidade capitalista, é profundamente desigual [...] e por ser um reflexo social 

e porque a sociedade tem a sua dinâmica, o espaço urbano é também mutável [...]”. Roma (2008, 

p.31) com suas análises sobre a segregação sociespacial, frisa que “além das dinâmicas urbanas, 

próprias das cidades, o processo de segregação socioespacial deve ser entendido como um processo 

da sociedade capitalista que acirra, a cada momento da história, as tensões sociais”. 

Segundo a autora, devido ao capitalismo e ao trabalho ter se tornado um elemento central da 

sociedade, desde períodos passados, pode-se observar que a articulação entre desemprego e 

segregação socioespacial ainda se encontra presente nas relações sociais e na distribuição dos 

assentamentos nas cidades, onde as pessoas desempregas ou trabalhando no mercado informal, 
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geralmente excluídas de crédito financeiro e/ou imobiliário – público ou privado –, passam a residir 

em áreas segregadas, loteamentos irregulares e locais não loteados, por meio de moradias de 

autoconstrução ou conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, via de regra também distantes 

dos centros, ou ainda em favelas, sendo vistas além de tudo, como as principais causadoras dos 

problemas presentes nas cidades.  

 

É a produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que os grupos 
sociais excluídos se tornam, efetivamente, agentes modelares, produzindo seu 
próprio espaço, na maioria dos casos independentemente e a despeito dos outros 
agentes.  A produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência 
e, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência [...] Resistência e 
sobrevivência que traduzem na apropriação de terrenos usualmente inadequados 
para os outros agentes da produção do espaço, encostas íngremes e áreas 
alagadiças. Trata-se de uma apropriação de fato. No plano imediato a favela 
corresponde a uma solução de um duro problema, o da habitação e de acesso ao 
local de trabalho. (CORRÊA, 1995, p.30). 

 

Todos esses fatores acabam revelando os “[...] conflitos entre capital x trabalho x 

estruturação do espaço urbano, evidenciando cada vez mais a divisão social do espaço, isto é, a 

diferenciação social, a expansão da pobreza e a segregação socioespacial” (ROMA, 2008, p.32). 

Assim, Negri (2008, p.151), com seu artigo que também analisa as questões socioespaciais – 

como Roma (2008) –, frisa que o principal tipo de segregação encontrada no Brasil é a 

socioeconômica, onde “[...] o espaço é utilizado não como um mero reflexo das condições sociais, 

mas como um condicionador dessas” (NEGRI, 2008, p.150), sendo que “[...] a estrutura urbana 

também revela e reproduz as desigualdades, no que concerne à distribuição do poder social na 

sociedade [...]”. 

De acordo com a Carta de Atenas (1933, p.3): 

 

A situação econômica, riqueza ou pobreza, é uma das grandes forças da vida, 
determinando-lhe o movimento na direção do progresso ou da regressão. Ela 
desemprenha o papel de um motor que, de acordo com a força de suas pulsações, 
introduz a, prodigalidade, aconselha a prudência, ou impõe a sobriedade; ela 
condiciona as variações que traçam a história da aldeiam na cidade ou país.  

 

Nesse contexto, é possível entender que a situação econômica é condicionadora da 

segregação, que por sua vez divide o espaço urbano e rompe as relações entre os locais, sendo capaz 

de separar os segmentos da sociedade e dificultar as relações de convivência. Assim, ela é uma 
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produção do espaço urbano sob o capitalismo, onde o solo é uma mercadoria, resultando num 

acesso restrito ao espaço a partir da desigual distribuição de renda.  

 

2.3. Centro x Periferia 

 

O movimento da urbanização sob a industrialização teve influência sobre os diversos 

segmentos sociais, incidindo de forma direta sobre a parcela da população de menor poder 

aquisitivo. Mesmo que o ritmo do crescimento tenha desacelerado em comparações há décadas 

passadas, Rio e Siembieda (2013, p.159) explanam em seu livro Desenho Urbano Contemporâneo 

no Brasil que “[...] as cidades continuaram a crescer e, de modo centrífugo, espalhando-se em 

direção dos bairros da periferia – muitos dos quais marcados por acentuados níveis de pobreza”. 

Maricato, (2002, p.25) reforça que “[...] as periferias das metrópoles cresceram mais do que os 

núcleos centrais o que implica em um aumento relativo das regiões pobres”. 

Esse deslocamento para os bairros de periferia ocorreu devido à dificuldade salarial que se 

deparavam esses cidadãos, além das ações públicas, do acesso restrito a terra e da especulação do 

mercado imobiliário. Esses fatores acarretaram a “expulsão” dessa população socialmente 

vulnerável das regiões urbanas centrais. 

Todos esses fatores mencionados que acarretam o processo de afastamento dos residentes 

podem ser entendidos também como o procedimento denominado de gentrificação, que se 

caracteriza pela valorização imobiliária de determinadas áreas, muitas vezes em razão de 

investimentos públicos e privados na renovação ou revitalização desses locais, gerando mudanças 

nos perfis dos moradores, que passam a se deslocar para áreas segregadas. Conforme Bezerra e 

Chaves (2014, p.7), “o processo que no começo era espontâneo, e apenas acompanhado de leve 

interesse imobiliário, começou a partir da década de 1990, assumir um caráter de política urbana, 

articulando uma conquista de uma classe sobre a outra”.  

 

Os anos 1990 são marcados por uma reestruturação do espaço urbano frente à 
globalização e aos novos padrões de acumulação capitalista, que veem a cidade 
como uma mercadoria a ser vendida, em que o empreendedorismo e a iniciativa 
privada se aliaram ao poder público para ditar o rumo de crescimento das cidades. 
(JORDÃO E SILVA, 2014, p.86). 
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Não distante hoje, esse quadro se repete, entretanto, não como uma “expulsão”, mas sim em 

virtude da população de maior poder aquisitivo, se deslocar do centro para as periferias à procura de 

segurança e tranquilidade.  

 

As desigualdades sociais históricas na cidade brasileira são exacerbadas pela 
globalização e o aumento nas taxas de criminalidade e violência urbana, resultando 
em uma fragmentação espacial ainda mais perversa, com a população se retraindo 
para ambientes murados, as classes mais altas em primeiro lugar, seguidas pela 
classe média. (RIO E SIEMBIEDA, 2013, p.26) 

 

No entanto, entende-se que as questões de segurança vão muito além, pois elas dependem 

das condições locais do espaço e de sua relação com as características do entorno, de sua 

localização, das edificações, sua movimentação, mobiliários existentes, dentre outros fatores.  

Por um lado, Jacobs (2003) com seu conceito de “olhos da rua”, acredita que quanto mais 

abertos e diversificados sejam os usos dos locais, mas movimentados e seguros eles se tornam. Por 

outro lado, segundo Newman (1996), e seu conceito de Espaço Defensável, a barreira física se torna 

indispensável na delimitação entre público e privado, a fim de constituir limites a estranhos e 

restringir caminhos alternativos. Apesar dos autores possuírem conceitos opostos sobre a segurança 

nas cidades, ambos concordam que a necessidade de contato das edificações com o espaço público 

são um dos pontos cruciais para garantir a vitalidade urbana.  

Além da busca por segurança, Roma (2008, p.41) afirma que esse deslocamento também 

pode ser entendido como “[...] uma tentativa de se isolar da pobreza e do contato com o diferente”, 

ocasionando, segundo o autor, um acelerado processo de expansão em direção à periferia, 

modificando o funcionamento e a adequação das estruturas urbanas, através de espaços precários e 

desprovidos de meios de consumo coletivos.  

Essa nova dinâmica espacial gerou novos bairros dotados de novos valores e usos, habitados 

pelos grupos sociais de alto status, reproduzindo assim, segundo Corrêa (1995, p.71) “[...] novas 

áreas sociais, segregadas e dotadas de “novos estilos de vida”.   

Assim, observa-se que existem processos tanto de auto segregação, onde, onde os grupos 

isolam-se por vontade própria, na medida em que eles podem selecionar as melhores áreas para si, 

como os de segregação socioespacial involuntária, onde as pessoas não têm o direito de escolha e 

passam a residir em espaços sócio espacialmente distantes. Nesses casos essa segregação não se 

limita apenas a uma dimensão objetiva, mas também subjetiva, onde esses aspectos permitem 
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entender como as pessoas se sentem e percebem os espaços da cidade, podendo existir, pessoas que 

se sentem afastadas, isoladas ou marginalizadas por residirem em determinados espaços, mesmo 

que não se autodenominem como segregadas. (ROMA, 2008). 

Desta maneira, todas essas transformações, “estão gerando espaços nos quais os diferentes 

grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas separados por muros e tecnologias de segurança, e 

tendem a não circular ou interagir em áreas comuns” (NEGRI, 2008, p.142), onde “a percepção de 

segurança, de certa forma ilusória, nega o ambiente da rua e cria impactos visuais extremamente 

negativos à paisagem urbana [...]” (RIO E SIEMBIEDA, 2013, p.26).  

 

 
Figura 1 – Segregação sociespacial 

Fonte: Vieira, 2012. 
 

Conforme Negri (2008) um exemplo desses espaços são os condomínios e loteamentos 

fechados, que se tratam de espaços privados de residências, monitorados, com consumo, lazer e 

trabalho, sendo sua principal justificativa a fuga do crime violente. Este fato evidencia que essas 

pessoas “[...] negam os espaços públicos que os fazem conviver com a pobreza, com a diferença, 

mas apropriam-se do espaço público, mesmo que coletivamente para fechar os loteamentos, e 

restringi-lo para os que estão dentro dos muros” (ROMA, 2008, p.40). 

Essas circunstâncias fazem com que a população que já se encontrava segregada 

involuntariamente, se veja forçada a retirar-se para locais ainda mais distantes, devido à valorização 

e a especulação imobiliária que esses loteamentos fechados trazem para o entorno do local em que 

foram implantados. 
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Entretanto, há de se considerar que existem diferenças enormes entre ricos e pobres 

morarem distantes de áreas centrais, da qual geralmente é dotada de infraestrutura, serviços 

públicos, comercialização de bens e serviços, de lazer, e outros.  

 

Os que têm maior poder aquisitivo dispõem de maior mobilidade, o que lhes 
possibilita um acesso mais amplo ao conjunto da cidade. Os mais pobres, em geral, 
moram longe do centro, mas necessitam se deslocar até lá para trabalhar ou para 
utilizar os serviços públicos ou privados, e esses deslocamentos representam 
despesas onerosas para essa parcela da população. (ROMA, 2008, p.41-42). 

 

A partir desse raciocínio, pode-se afirmar que os segmentos sociais mais carentes são 

segregados, involuntariamente, e se sentem isolados e não pertencentes à cidade, com 

oportunidades desiguais de infraestrutura e em esferas sociais, econômicas, educacionais e culturais.  

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a consolidação do capitalismo como sistema econômico, a sociedade passou a ser 

dividida em classes e teve como fruto o surgimento das desigualdades, da segregação socioespacial 

e da exclusão, com grupos privados dos seus direitos básicos como cidadãos, vivendo em situações 

de pobreza extrema, falta de moradia, desemprego, má distribuição de renda, entre outros inúmeros 

problemas.  

Nesse contexto de desigualdades e compreendendo um pouco mais a fundo como essas 

segregações socioespaciais vem acontecendo nas cidades, espera-se que novas perspectivas e 

reflexões se mostrem presentes no campo das intervenções urbanísticas e arquitetônicas, que na 

prática, devem buscar dar nova vida às áreas das cidades, enfrentando esses conflitos e desafios 

impostos pela complexa realidade urbana, com o objetivo principal, de inserir realmente essa 

população à sociedade, tanto social como espacialmente, através de propostas que tragam qualidade 

espacial e ambiental a esses habitantes, visando desta forma, proporcionar transformações 

equilibradas que aceitem a diversidade, intensidade e dinâmica da vida de cada uma dessas pessoas.  
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RESUMO 
 
As diferentes abordagens de centralidade urbana nos permitem analisar a que ponto as dinâmicas 
que ocorrem no intraurbano polarizam efeitos que atingem a escala interurbana, alterando assim a 
relação entre as cidades e as hierarquias urbanas. Neste contexto, o papel das cidades sofre 
mudanças, e dentre elas, encontramos mudanças significativas nas metrópoles secundárias, que tem 
seus espaços urbanos reestruturados nas lógicas capitalistas mundiais. Objetiva-se compreender a 
influência existente entre as relações entre as cidades, as dinâmicas populacionais e os 
equipamentos urbanos oriundos das lógicas da internacionalização das metrópoles, no caso, os 
condomínios fechados de grande porte e alto luxo. As dinâmicas populacionais constituem um 
aspecto relevante a considerar tanto na discussão da hierarquia urbana, como na análise dos 
condomínios fechados de grande porte e alto luxo, pois nos levam ao entendimento sobre o poder 
de polarização que estes equipamentos exercem. Estritamente, a partir da análise comparada entre 
Curitiba (BR) e San Miguel de Tucumán (AR), ambas consideradas metrópoles secundárias, busca-
se compreender se dinâmicas metropolitanas ocorrerão dentro de lógicas semelhantes e se a 
classificação hierárquica é equivalente quanto a função que estas cidades exercem em suas 
realidades. A partir desta comparação, compreende-se que a formação de novas centralidades a 
partir dos condomínios de grande porte e alto luxo mostra-se divergente nas realidades analisadas, 
visto que em Curitiba, esta hipótese não se confirma. Porém, no que concerne à questão da relação 
entre as cidades, as hierarquias urbanas são oficialmente definidas de formas semelhantes. Conclui-
se então, que as metrópoles exercem funções semelhantes em suas hierarquias nacionais, mas 
estruturam-se de maneiras distintas no que diz respeito à disposição e influência dos equipamentos 
urbanos, no caso argentino confirma-se a formação de novas centralidades, e no caso brasileiro, isto 
mostra-se negativo, visto que os mesmos comportam-se como “ilhas”. 
 
Palavras-chave: Novas centralidades urbanas; Reestruturação urbana; Internacionalização.  
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ABSTRACT 
 
The different approaches of urban centrality allow us to analyze to what extent the dynamics that 
occur in the intra-urban polarizing effects that reach the interurban scale, thus changing the 
relationship between cities and urban hierarchies. In this context, the role of cities undergoes 
changes, among which we find significant changes in secondary cities, it has its urban spaces 
restructured into the logical world capitalist. The objective is to understand the influence of existing 
relations between cities, population dynamics and urban equipment coming from the logic of the 
internationalization of cities, in this case, the gated communities of large and high-end luxury. The 
population dynamics are an important aspect to consider both in the urban hierarchy discussion, as 
the analysis of gated communities of large and high-end luxury, because they lead us to the 
understanding of the power of polarization that these devices perform. Strictly speaking, from the 
comparative analysis between Curitiba (BR) and San Miguel de Tucumán (AR), both considered 
secondary cities, we seek to understand whether metropolitan dynamics occur within similar logic 
and the hierarchical classification is equivalent as the function that these cities hold in their realities. 
From this comparison, it is understood that the formation of new centers from gated community and 
high-end luxury is shown in the analyzed divergent realities, as in Curitiba, this hypothesis is not 
confirmed. However, regarding the question of the relationship between the cities, urban hierarchies 
are officially defined in similar ways. It follows then, that cities perform similar functions in their 
national hierarchies, but are structured in different ways in relation to the provision and influence of 
urban equipment, in the Argentine case confirms the formation of new centers, and in the case 
Brazilian, this shows up negative, since they behave like "islands". 
 
Key-words: New urban centralities; Urban restructuring; Internationalization. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

Elementos que compõem a centralidade intraurbana podem interferir diretamente nas 

relações estabelecidas entre os centros urbanos no que concerne à centralidade interurbana. Isto 

posto, para Chimenez e Lino (2014), nas lógicas da internacionalização das metrópoles, 

equipamentos urbanos oriundos de corporações e empresas de atuação mundial, promoveriam à 

criação de novas centralidades. É proposto então, que estes poderiam ainda, intervir no 

posicionamento das cidades dentro das hierarquias urbanas, bem como, alterar as relações e regiões 

de influência dos centros urbanos. 

A presente pesquisa visa estabelecer uma conexão entre elementos do intraurbano, 

estritamente os condomínios fechados de grande porte, e as questões da escala interurbana, no caso, 

a rede de cidades, em âmbito metropolitano e nacional, compreendendo como as dinâmicas 

populacionais comportam-se, adota-se como lócus de análise as metrópoles secundárias, Curitiba 

(BR) e San Miguel de Tucumán (AR). 
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A discussão considera a compreensão sobre o papel exercido pelas metrópoles mencionadas, 

e elas compõem o projeto intitulado “Para além das metrópoles globais: análise comparada das 

dinâmicas metropolitanas em metrópoles secundárias no Brasil (Curitiba) e na Argentina (São 

Miguel de Tucumán)”, do Programa de Cooperação CAPES/MINCyT (Brasil-Argentina), em que a 

Universidade Federal do Paraná e a Universidad Nacional de Tucumán estabelecem uma rede de 

colaboração sobre esta temática. 

A partir do estudo comparado, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica a fim de construir 

um referencial teórico sobre a centralidade urbana, para ser possível analisar os resultados obtidos 

nos centros urbanos em questão. A pesquisa adotou como norte os documentos oficiais de cada 

país, no caso brasileiro os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

“Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas - DEGEO” publicado em 1972 (base de dados 

de 1966) e “Região de Influência das Cidades - REGIC”, com publicação nos anos de 1987 (base de 

dados de 1976), de 2000 (base de dados de 1993) e 2008 (base de dados de 2007). No caso 

argentino, considerou-se o estudo Plan Estratégico Territorial II, desenvolvido em 2011 pelo 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

O estudo da relação entre as cidades, as chamadas redes ou sistemas urbanos, leva ao 

entendimento sobre o estágio de desenvolvimento de um país (ESPÍNOLA, 2005). Assim, para 

Cantarim (2005), o estudo da rede urbana mostra-se fundamental para a compreensão das “relações 

econômicas, de dependência e articulação interna e externa ao país” (CANTARIM, 2015, p. 119). 

Neste âmbito, busca-se a compreensão sobre as definições de hierarquia urbana em cada país, e a 

tipologia das relações entre as cidades, uma vez que oficialmente, na Argentina é adotada pelo 

Ministerio (2012) a nomenclatura “sistema urbano”, e no Brasil pelo IBGE (2008) “rede urbana”. 

 A análise das dinâmicas demográficas nos proporciona a compreensão acerca do 

crescimento das cidades, em relação à Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e à Gran San 

Miguel de Tucumán, fato que influirá no posicionamento hierárquico das cidades e no 

direcionamento dos equipamentos urbanos nas lógicas de metropolização e internacionalização. Os 

condomínios fechados de grande porte encaixam-se nesta lógica, uma vez que quando instalados 

alteram abruptamente o contingente populacional local e podem ou não atrair novos equipamentos 

urbanos, como a instalação de Shoppings Centers, Hipermercados, etc. (CHIMENEZ E LINO, 

2014). 
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2. CENTRALIDADE URBANA: DO INTRAURBANO AO INTERURBANO 
 
 A centralidade em sua escala intraurbana ou intramentropolitana constitui-se através dos 

processos de formação de novos fixos e fluxos, ou seja, das relações que ocorrem no interior de 

uma cidade ou de metrópole, e no que concerne a centralidade interurbana, estas relações ocorrem 

entre os centros urbanos (RIBEIRO, 2006). Desse modo, o centro e as centralidades são produtos de 

conflitos de interesses que organizam o espaço. Processos de descentralização e recentralização 

geram novos fluxos e ao final, novas centralidades, tendo o Estado e os agentes imobiliários como 

os principais atores desse processo. 

Assim para Silva (2008), a descentralização e a recentralização tratam-se de processos que 

contribuem para a reestruturação das cidades, modificando as formas espaciais e atribuindo novos 

usos e ocupações às áreas. Desse modo, o autor aponta alguns fatores desencadeadores para a 

descentralização, sendo eles o aumento do valor da terra, que obriga a exploração de novas áreas 

com potencial construtivo, congestionamento, alto custo de transportes, dificuldade de obtenção de 

espaço para expansão (no caso dos grandes empreendimentos), restrições legais e finalmente o 

principal agente que regula todos os acima citados, que é o capitalismo.  

Para Krafta (2008) o crescimento vegetativo, a inovação e a migração, são fatores relevantes 

na dinâmica urbana e decisivos para a emergência de um sistema de centros. Para ele a centralidade 

se define como: 

[...] una manifestación de desequilibrio espacial que conduce al cambio. Así, centralidad, 
vista como una distribución desigual de “materia urbana” sobre el territorio, generaría, a 
cada momento, un potencial de desarrollo correspondiente e inverso a esta distribución, 
según el cual localizaciones urbanas de baja centralidad alcanzarían algún potencial de 
desarrollo y viceversa. (KRAFTA, 1999 apud KRAFTA, 2008, p. 59).  
 

A centralidade como um todo é um processo que depende de fatores espaciais e sociais. 

Considera-se para esta pesquisa, a centralidade interurbana como uma escala de menor detalhes, em 

que não há aproximação direta com os equipamentos urbanos que compõem os centros urbanos, 

mas considera-se a relação entre as cidades, e a centralidade intraurbana, quando aproxima-se a 

resolução de análise a fim de compreender as dinâmicas metropolitanas das cidades em questão. 

Dentre muitas definições, para Silva (2013), o centro é uma área máxima de concentração de 

atividades econômicas dentro do sistema urbano. Assim, o centro pode ser entendido “como forma 

espacial caracterizada pela concentração de fixos possui uma relação direta com o recebimento dos 

fluxos – que caracteriza a centralidade” (SPOSITO, 1991, p. 6). 
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3. REDE URBANA, DINÂMICAS POPULACIONAIS E CONDOMÍNIOS FECHADOS DE 
GRANDE PORTE: DIFERENTES ABORDAGENS DE CENTRALIDADE URBANA 
 
3.1. Rede Urbana X Sistema Urbano: definição de hierarquia urbana no Brasil e na Argentina 
 

No que concerne ao entendimento sobre a definição do sistema urbano, para Krafta (2008): 

El sistema espacial urbano puede ser entendido, preliminarmente, como un conjunto de 
unidades espaciales discretas vinculadas entre sí por relaciones lo suficientemente fuertes 
como para transmitir al todo cualquier transformación local. Componentes y relaciones 
constituyen el sistema urbano (KRAFTA, 2008, p. 59). 
 

Para Lende e Velázquez (2014), o sistema urbano é a materialização da complementariedade 

entre as ligações entre a cidade, o campo e as relações interurbanas, e reestrutura-se a partir da 

influência de hierarquias. 

O Sistema Urbano da Argentina, para o Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios (2011), é concentrado e, muitas vezes, definido como primário e macrocefálico, 

apresentando características monocêntricas, tais qual a distribuição de atributos como, a população, 

equipamentos de infraestrutura, conectividade e acessibilidade, entre outros, concentrados em um 

ou em poucos núcleos urbanos. 

Para o Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011), a 

hierarquia urbana é dividida em sete categorias com base na centralidade ou peso relativo no 

sistema urbano argentino, sendo associada com uma área de influência, variando do nível 

internacional ao microrregional (Tabela 1 e Tabela 2). 

Tabela 1 - Variáveis que compõem o Índice de Centralidade Urbana na Argentina. 

Variável Descrição Indicador 

Infraestrutura 

de serviços 

Disponibilidade de infraestrutura para o 

atendimento de serviços primários 

(educação e saúde) 

Quantidade de leitos públicos e 

privados; 

Quantidade de instituições de Ensino 

Superior e universitárias, públicas ou 

privadas. 

Transporte e 

comunicações 

Grau de equipamento em transporte e 

comunicação 

Quantidade de fluxo aéreo, decolagens 

e aterrissagens de vôos comerciais – 

regulares e não regulares; 

Índice de Estradas de Acesso. 

Atividades 

financeiras e 

Intensidade com que se desenvolve a 

economia urbana 

Quantidade de instituições bancárias; 

Quantidade de grandes centros 
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comerciais comerciais – hipermercados e 

shoppings. 

População Indicador aproximado ao desenvolvimento 

urbano, relacionado com o tamanho do 

mercado. 

Quantidade de habitantes. 

Estrutura 

ocupacional 

Escala de desenvolvimento do setor 

terciário especializado e o grau de 

complexidade do processo do trabalho 

População empregada no setor 

terciário; 

População Economicamente Ativa com 

qualificação ocupacional profissional e 

técnica. 

Fonte: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011),  tradução nossa. 

 

Tabela 2 - Níveis hierárquicos: sistema urbano argentino 
Categoria Nível Hierárquico Quantidade de 

localidades 

Quantidade de 

População 

População 

Urbana (%) 

1 Nodo internacional 1 13.096.874 40,3 

2 Nodos nacionales 4 4.204.674 12,9 

3 Nodos regionales 18 5.115.304 15,7 

4 Nodos subregionales 82 4.317.358 13,3 

5 Nodos microrregionales A 160 2.632.644 8,1 

6 Nodos microrregionales B 508 2.829.277 8,7 

7 Nodos microrregionales C 89 287.568 0,9 

Total  862 32.483.699 100 

Fonte: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011), adaptado. 

No que concerne à rede urbana, sua estrutura é composta pela cidade ou aglomeração urbana 

principal e pelo seu papel associado ao conjunto de cidades, articuladas em forma de redes, com 

distintas articulações e escalas (SPOSITO, 2000). As redes podem ser abordadas seguindo duas 

grandes matrizes (SANTOS, 1997), uma que considera apenas a realidade material, e a em que o 

dado social é considerado também. No seu caráter material seriam consideradas as infraestruturas, e 

no caráter social e político das redes, entrariam em pauta as pessoas, as mensagens e os valores. De 

acordo com Santos (1997), as redes levam a preocupação de ativar pontos e linhas, ou da criação de 

novos, e aproximando a discussão ao presente trabalho, o sentido tomado pelas redes urbanas é o de 

polarização de pontos de atração e difusão. 

Quanto a classificação da rede urbana, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

(2000) afirma que: 
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[...] a classificação de rede urbana deveria comtemplar não só a estrutura dos fluxos de 

bens, serviços e indivíduos, em um dado espaço econômico, em um momento específico, 

mas também os fatores econômicos e sociais que determinaram tal estrutura ao longo de um 

processo de desenvolvimento (IPEA, 2000, p. 22). 

 

A classificação da rede urbana brasileira perpassou etapas distintas de definição. Incialmente 

o IBGE (1972), em seu estudo DEGEO, para definição da centralidade dos centros urbanos, 

considerou os vínculos entre as cidades formados através das atividades agrícolas, comerciais e de 

serviços. Com a continuidade nos estudos, para o IBGE (1987) e IBGE (2000) basearam-se na 

Teoria das Localidades Centrais de Christaller (1966), considerando os bens e serviços como 

variáveis, e em relação ao estudo anterior (IBGE, 1972), ocorre a desconsideração das atividades 

agrícolas. No estudo de 2008, considerou-se como metodologia a definição da centralidade dos 

denominados Centros de Gestão do Território. 

Na pesquisa atual, o IBGE (2008) inicialmente classificou os centros urbanos em hierarquia, 

para então delimitar suas áreas de influência. Determinadas cidades classificam-se como Centros de 

Gestão do Território, a classificação considera aspectos contidos na Tabela 3. Esses centros seriam 

cidades nas quais se localizam tanto órgãos do Estado como sede de empresas de forte influência 

econômica, a ponto de suas tomadas de decisões interferirem na configuração do espaço. Na 

avaliação dos Centros de Gestão do Território, foram considerados os níveis de centralidade do 

Poder Executivo e do Judiciário no nível federal e das empresas (nível empresarial), e a presença de 

diferentes equipamentos e serviços. 

Tabela 3 - Definição dos Centros de Gestão do território no Brasil. 

Variável Indicador 

Gestão Federal Poder Executivo e Poder Judiciário 

Gestão Empresarial Endereço das unidades locais das empresas (CEMPRE, 2004, IBGE). 

Equipamentos e 

Serviços 

Comércio e Serviços; Instituições Financeiras; Ensino Superior; Saúde; 

Internet; Redes de TV aberta; Conexões aéreas. 

Fonte: IBGE, 2008. 

Para a classificação da área de atuação dos centros de gestão territorial o IBGE (2008) 

considerou a função de gestão do território, para tal as ligações entre as cidades foram delimitadas a 

fim de formar suas áreas de influência (Tabela 4). A influência está diretamente relacionada à oferta 

de órgãos da gestão pública, à oferta de diferenciados serviços e à possibilidade em consumir 
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mercadorias. A partir da região de influência das cidades, o IBGE (2008) determinou a hierarquia 

urbana brasileira que pode ser vista na Tabela 5). 

Tabela 4 - Região de Influência das cidades. 

Ligação Indicador Descrição 

Entre os 

centros de 

gestão 

Eixos de gestão 

pública e de gestão 

empresarial, 

complementados por 

outro, o dos serviços 

de saúde. 

Para a gestão pública: ligações estabelecidas órgãos 

federais (SRF, INSS e MTE), e nos órgãos da Justiça 

Federal e da Justiça do Trabalho. 

Para a gestão empresarial, foi somado o número de 

filiais (unidades locais) instaladas em um centro, 

segundo a localização da sede. 

Os registros de internações hospitalares financiadas 

pelo SUS identificam o local de residência e o de 

internação do paciente. 

Entre os 

demais 

municípios  

4.625 municípios que 

não foram 

classificados como 

centro de gestão 

aplicou-se um 

questionário. 

O questionário foi composto pelas principais ligações 

de transportes coletivos, com destaque para as que se 

dirigem aos centros de gestão; e pelos principais 

destinos dos moradores dos municípios para o fim de 

obter serviços e mercadorias. 

Fonte: IBGE, 2008. 

Tabela 5 - Hierarquia da Rede Urbana Brasileira. 

Nível hierárquico Subnível 

hierárquico 

Quantidade de 

Cidades 

Descrição 

 

Metrópole 

Grande Nacional 1 Possuem grande porte, forte 

relacionamento entre si e extensas áreas 

de influência direta 

Nacionais 2 

Metrópole 9 

 

Capital Regional 

A 11 Capacidade de gestão no nível 

imediatamente inferior ao das 

metrópoles, suas áreas de influência são 

regionais, se relacionam com o estrato 

superior da rede urbana 

B 20 

C 39 
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Centro Sub-Regional A 85 Centros com atividades de gestão menos 

complexas, área de atuação reduzida, 

seus relacionamentos com centros 

externos à sua própria rede dão-se, em 

geral, apenas com as três metrópoles 

nacionais 

B 79 

Centro de Zona A 192 Cidades de menor porte, atuação restrita 

à sua área de influência imediata, 

exercem funções de gestão elementares 
B 364 

 

Centro local 

 

– 

 

4.473 

 

A região de influência não ultrapassa os 

limites da própria cidade, caso dos 

chamados centros-locais 

Fonte: IBGE (2008). 

 

A partir do referencial teórico, é possível verificar que quanto à escolha terminológica 

sistema urbano e rede urbana assemelham-se em suas abordagens, visto que consideram as ligações 

entre cidades a fim de designar uma área de influência e hierarquização. Nota-se que o impacto da 

denominação das relações entre cidades em cada país, na representação gráfica (Figuras 1 e 2), em 

que, rede remete à noção de interligação, e sistema de uma composição de centros urbanos, que não 

necessariamente expressam-se em forma de redes. 



 

236 
 

 

Figura 3 – Hierarquização do Sistema Urbano Argentino. 

Fonte: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011). 
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Figura 4 - Hierarquização da Rede Urbana Brasileira. 

Fonte: IBGE (2008). 

Comparando-se Curitiba a San Miguel de Tucumán, nota-se que apesar de serem metrópoles 

recebem a mesma classificação, o contingente populacional é distinto, sendo aproximadamente 

dobrado em Curitiba. Isto nos mostra a importância de considerar para a definição de centralidade 

variáveis além da população, reforçando a hipótese do Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios (2011) em verificar, a partir dos estudos regionais sobre o sistema urbano, se a oferta de 
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bens e serviços relaciona-se diretamente ao tamanho populacional, fato o qual em ambas realidades 

analisadas mostra-se divergente. 

Curitiba e San Miguel de Tucumán, além de metrópoles são também capitais (provincial no 

caso argentino e estadual no caso brasileiro), isto pode justificar a tendência do aglomerado urbano 

das mesmas assumir uma área que extrapola os limites urbanos. Assume-se a partir da bibliografia 

que as metrópoles assumirão papel de concentração a nível estadual/provincial de serviços e de 

sedes de órgãos públicos e empresas. Nas realidades nacionais dos dois países, nota-se uma grande 

concentração das hierarquias mais altas em proximidades, confirmando não apenas para a Argentina 

a denominação de “macrocefálica”, termo em desuso no Brasil, mas neste caso, de extrema 

representatividade. 

 
 
3.2. Dinâmicas populacionais  
 

A Gran San Miguel de Tucumán (GMST), bem como grande parte do território argentino, 

apresentou considerável elevação nos níveis de crescimento populacional a partir de 2001 (LENDE; 

VELÁZQUEZ, 2014). Povoada através da “Corrente do Alto Peru”, o aglomerado metropolitano 

tucumano ostenta níveis de adensamento bastante altos em sua região central, enquanto as demais 

áreas seguem em crescimento, principalmente nos setores Leste e Oeste, às margens do Rio Sallí e 

na localidade de Yerba Buena. 

 De acordo com dados obtidos no censo de 2011, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estadística y Censos - INDEC, e com Plan Estratégico Territorial (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 2011), a província de Tucumán possuía 1.448.188 

habitantes em 2011, e, em relação a 2001, obteve um incremento populacional de 8,2%, nível 

considerado alto para os padrões argentinos. No mesmo período intercensitário, a população urbana 

provincial cresceu 9,7%. Portanto, conclui-se que, em escala provincial, há um movimento 

migratório rumo ao grande centro urbano de San Miguel de Tucumán.  

  Em 20 anos, segundo o Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

(2011), a população da Gran San Miguel de Tucumán foi de, aproximadamente, 600.000 habitantes 

para 900.000 (1991-2011). Contrapondo este número com o total provincial, tem-se que, em 2011, a 

metrópole tucumana abarcava cerca de 60% da população total da província. Em 2011, o 

aglomerado alcançou uma densidade demográfica de 6098,5 hab./Km2, o que reforça a tese de que 

há um movimento partindo das pequenas cidades rumo ao grande centro. 
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 Apesar destas cifras altas de crescimento e de densidade demográfica do aglomerado 

metropolitano, o município de San Miguel de Tucumán cresceu apenas 4% entre 2001 e 2011. 

Então para onde foi à população advinda do interior?  

 Esta questão torna-se fácil de responder quando se observa os números de variação 

populacional dos departamentos adjacentes à cidade-polo. Grande parte dos departamentos mais 

próximos à San Miguel de Tucumán apresentam cifras superiores a 10% de elevação no número de 

habitantes, com destaque para Cruz Alta (11,3%), Lules (19,6%), Tafí Viejo (12,6%) e Yerba 

Buena (17,8%).  

  Já Curitiba tem sua urbanização inicial atrelada aos ciclos da erva-mate e da soja no estado 

do Paraná, e sua urbanização recente influenciada pela chegada de indústrias multinacionais, como 

a Audi-Volks, Renault, Bosch e Volvo. Conforme Firkowski (2004), a vinda destas empresas para o 

aglomerado urbano curitibano64 o evidenciou como polo industrial na região. Ademais, a chegada 

destas transnacionais voltadas ao setor industrial trouxe consigo um crescimento na área de serviços 

da metrópole, consolidando-a ainda mais como centro metropolitano de grande relevância. 

 Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, o estado do Paraná possuía 10.444.526 

habitantes, dos quais aproximadamente 8.900.000 viviam em zonas urbanas. O Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba (AMC) possuía, na época, 3.174.201 residentes (representando um 

crescimento de 20,5% em relação ao censo do ano 2000), sendo que 2.771.435 destes residentes 

encontravam-se dentro dos perímetros urbanos dos municípios componentes do AMC. Assim, ao 

contrário do que acontece na GSMT, a metrópole brasileira concentra “apenas” pouco mais de 31% 

da população urbana do Paraná.  

 Entretanto, as taxas mais altas de crescimento populacional relativo foram registradas, 

principalmente, nos municípios São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Almirante Tamandaré – 

que detêm a funcionalidade de cidades-dormitório para a população - além dos bairros da região Sul 

do município de Curitiba, como o Tatuquara, Sítio Cercado e Umbará.  

O estudo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC (2012), 

ilustrada na figura 3, retrata bem esta situação: dentre os 10 bairros com maior evasão populacional, 

sete estão dentro da coroa central de Curitiba (distância de até 5 km do centro), excluindo-se apenas 

Seminário, Hauer e Parolin. 
                                                 
64 O Aglomerado Metropolitano de Curitiba (AMC) diferencia-se da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), pois, 
enquanto este se refere à zona definida por instituições governamentais (com finalidade de organização e planejamento 
territorial), aquele faz menção à área urbana onde realmente há interação dos fatores urbanos em diferentes municípios 
de maneira fortemente entrelaçada, conforme Firkowski (2004). 
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Figura 5 - Bairros com maior perda populacional em Curitiba. 

Fonte: IPPUC, 2012 

 Dentre os paralelos que podem ser traçados na evolução urbana dos dois aglomerados, é 

possível notar a reprodução de modelos de cidades globais por estas metrópoles secundárias 

(SASSEN, 2001): assim como nas grandes metrópoles, os centros deixam de ser ocupados e 

permitem o crescimento das regiões periféricas. Todavia, deve-se contextualizar a situação para o 

âmbito latino-americano, onde os centros deixam de ser ocupados em virtude da saturação 

demográfica, e não do abandono, como nas metrópoles norte-americanas. A fragmentação sócio-

espacial do espaço urbano, seguindo os postulados de Corrêa (2002), também merece destaque 

nesta comparação; nota-se que a população de baixa renda é deslocada para as bordas dos 

respectivos aglomerados, já que os centros estão saturados de ocupação, e com valorização 

imobiliária alta demais, o que impossibilita a ocupação destes locais por estas classes, enquanto as 

classes mais altas se dão ao luxo de horizontalizar suas moradias.  

Outra semelhança expressiva é a incapacidade política dos governos locais em lidar com 

estes processos de desenvolvimento da mancha urbana nas metrópoles, uma vez que as políticas 

mais adequadas para estas situações devem ser elaboradas de maneira conjunta entre os municípios 

afetados por este crescimento. Um exemplo da ineficiência do Estado encontra-se no bairro da 

Caximba - no extremo Sul do município de Curitiba, na divisa com Fazenda Rio Grande - onde 
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apenas 4,4% das residências possuem alguma forma de ligação com o sistema de saneamento 

básico.  

Dentre as principais divergências, o principal ponto é a formação de uma nova centralidade 

urbana na Grande San Miguel de Tucumán, no departamento de Yerba Buena. Nesta região, 

historicamente ocupada por classes economicamente mais abastadas, instalaram-se os grandes 

condomínios horizontais fechados, levando consigo equipamentos urbanos como redes de 

saneamento, energia elétrica, vias de transporte, comércio, etc. Este processo não é encontrado no 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba, uma vez que a mudança para a periferia afeta somente a 

população de baixa renda, que não recebe a mesma atenção do governo em relação à elite 

econômica. 

 
 
3.3. Condomínios fechados com ênfase em empreendimentos com grandes extensões de terra: 
uma comparação entre Curitiba (BR) e em San Miguel de Tucumán (AR) 

 
Para entender as Urbanizações Fechadas do ponto de vista de tipologias, Roitman (2003) 

apresenta três categorias dessas formas urbanas na Argentina: Barrios Cerrados ou Privados, Clubes 

de Campo (Countries) e Chácaras. Segundo a autora, os “barrios cerrados o privados” são áreas  

residenciais cercadas por muros e barreiras que contam com segurança especializada 24h por  dia. A 

privatização do espaço público é a característica dessa nova forma urbana. Localizam-se em áreas 

de periferia, porém próximos às vias de circulação, o que se distingue do padrão anterior que era de 

construções com subsídios do estado para populações de baixa renda. Em muitas ocasiões estão 

perto e contrastam com moradias precárias. 

As chácaras são uma nova forma relacionada a um estilo de vida menos urbano, onde se 

pretende ter mais contato com a natureza e, consequentemente, tem uma extensão territorial maior 

que possibilita a realização de pequenas culturas em seu interior.  Quanto mais bem fechada e 

segura é a chácara, mais alto é o status da família que a habita (ROITMAN, 2003). 

Os clubes de campo ou “countries” são caracterizados pelas grandes instalações esportivas, 

principalmente Pólo e Golf. Nesse caso, o ingresso nesses clubes não é tão fácil como nos barrios, 

já que carece da aceitação dos outros sócios e, além disso, as despesas e contribuições para a 

segurança social são muito mais custosas que no barrio cerrado (ROITMAN, 2003). 
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No Brasil, segundo Pinto (2006) a Lei nº 4.591, de 1964, reconhece três tipos de 

Condomínios Horizontais: Condomínios em Edificações, Loteamentos Fechados e Condomínios 

Ordinários.  

Os Condomínios em Edificações tem como característica, basicamente, os apartamentos 

residenciais e as salas comerciais localizadas no interior de uma única edificação. Os Condomínios 

Ordinários tratam-se de empreendimentos menores e mais informais, onde cada proprietário tem 

autonomia sobre seu terreno, mesmo ele constituindo parte de um todo. E por fim os Loteamentos 

Fechados, que são caracterizados por um loteamento formal, com a individualização de cada lote, 

mas é criada uma associação de moradores, que assume funções análogas às de um condomínio. A 

associação cobra uma contribuição de todos os moradores e executa serviços como segurança 

interna, recolhimento de lixo e manutenção de equipamentos. As áreas de uso comum incorporam-

se ao patrimônio público, mas são objetos de um contrato de concessão de uso entre a Prefeitura e a 

associação. Com base neste, é fechado o acesso às vias públicas localizadas no interior do 

loteamento. 

A análise de San Miguel de Tucumán se concentra no município de Yerba Buena que se 

configura como uma nova centralidade a oeste do Aglomerado Tucumano. As figuras 2 e 3 

mostram a cidade de Yerba Buena em 2002 e 2016, revelando o crescimento, o aparecimento de 

barrios cerrados e countries e o aumento das áreas construídas em geral, a oeste de San Miguel De 

Tucumán: 

 

 

Figura 6 - Yerba Buena nos anos de 2002 e 2016, respectivamente.  

Fonte: Google Earth, 2016. 
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A leste da imagem localiza-se San Miguel de Tucumán. No recorte ainda é possível perceber 

que praticamente não há mais uma separação entre Tucumán e Yerba Buena que está detalhada na 

imagem. Dessa forma, percebe-se claramente um aumento das áreas construídas, um adensamento 

das áreas próximas aos principais eixos de circulação da cidade (A1), além de um aparecimento 

significativo de edificações nos cantos oeste (A2), norte (A3) e sul (A4) da imagem, áreas que 

coincidem a figura 4, elaborada por Malizia (2008) revelando onde se encontram os maiores 

countries e os barrios cerrados em Yerba Buena. 

As Urbanizações Fechadas que ocupam grandes extensões de terra em Yerba Buena são: 

Country Jockey Club de Tucumán: 140 ha; Country Las Yungas: 105 ha. Em sua maioria, os 

countries foram construídos sobre antigos canaviais ou áreas de cultivo de cítricos e se localizam 

nas bordas do município. Por outro lado os barrios cerrados de modo geral ocupam poucos hectares 

de terra, e por isso estão localizados em zonas próximas ao eixo central de circulação da cidade. 

Para citar alguns, temos o Barrio Privado Rincón del Sol 1: 1.8 há e o  Barrio Privado Stagnetto: 

1ha. Alem destes, temos uns poucos barrios cerrados que ocupam superfícies maiores, e por esse 

motivo estão localizados nas bordas do município como é o caso de El Tipal e Los Cerros que estão 

localizados no declive da Sierra de San Javier(MALIZIA, 2008). 

A análise do aglomerado metropolitano de Curitiba aparece com ênfase maior na cidade de 

Curitiba, pois a produção científica tem sido muito mais focada no município e não no aglomerado 

como um todo. A justificativa usada por Pilotto (2010), é de que as áreas de maior concentração de 

renda do aglomerado se encontram em Curitiba, sendo assim, usaremos inicialmente os bairros do 

município, para então partir para o nosso objeto de estudo: os empreendimentos voltados para a 

população de alta renda, mais especificamente o Alphaville Graciosa e Pinheiros, que se localizam 

como uma ilha de riqueza no município de Pinhais. 

Em Curitiba, o bairro Batel se destaca por ser ocupado tradicionalmente pela população 

mais rica da cidade, devido à sua proximidade com o centro e com as estradas que davam acesso a 

Ponta Grossa. Com a instalação dos bondes e mais tarde dos ônibus, acabou sendo reduto da classe 

alta de industriais e a partir da década de 1960 passou a ganhar mais importância ainda com a 

implementação de algumas empresas e serviços no bairro. Para Mossato (2009): 

 

Nos Anos 1970 o Batel ganha características de bairro comercial e muitas residências 
antigas transformaram-se em pontos comerciais. Este processo não mais retrocederia. Na 
década de 1980 o Batel já possuía ares de um bairro comercial de alto nível e passava a 
receber nos anos de 1990 grandes empreendimentos. Uma variedade de empresas procuram 
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o Batel para instalar seus escritórios enquanto o comércio das ruas do bairro passava a 
dirigir-se às classes de alto poder aquisitivo. O requinte e a sofisticação dos casarões 
permanecem, mas, agora representados também pelas butiques, shoppings, restaurantes e 
outros (MOSSATO, 2009, p. 91). 
 

Percebemos que o bairro tradicionalmente detentor dos serviços de alto nível, voltados para 

a classe alta, não teve a tradição mantida como bairro residencial, eis aí a primeira diferença entre 

Curitiba e Tucumán: aqui, os serviços para a classe alta não estão no mesmo bairro que os 

Condomínios Fechados voltados para esta classe. 

Para entendermos o desenvolvimento da presença dos Condomínios Fechados em Curitiba, 

faz-se necessário entender a importância do Batel nesse contexto. A partir dos anos 1990, o Batel se 

consolida como um novo centro comercial na metrópole curitibana, sendo o bairro com a maior 

concentração de serviços voltados para a classe alta. Conforme nos explica Mossato (2009), ele 

altera totalmente sua função de bairro residencial, dedicado aos barões do café e políticos dois 

séculos antes, para um bairro com serviços especializados e voltados para a classe alta. Aliado a 

esse processo houve uma expansão das áreas residenciais da classe alta para oeste de Curitiba com o 

surgimento do Ecoville e dos Condomínios Horizontais principalmente em Santa Felicidade, 

possivelmente devido à proximidade dos serviços oferecidos no Batel. A figura 5 faz parte do 

trabalho de Furiski (2010) sobre as tipologias construtivas dos condomínios e a área em hectares 

que ocupam. Percebe-se que as construções de acabamento fino e com mais de 2 ha, se encontram 

na parte oeste e noroeste do município, ou seja, o Ecoville (em empreendimentos de alto padrão 

com construções verticalizadas, que não é nosso objeto de estudo na pesquisa) e Santa Felicidade 

onde estão localizados os Condomínios Fechados, bairro esse que já havia sido apontado por 

Schussel (2006) ao afirmar que em 2000, a maioria dos condomínios aprovados em Curitiba se 

encontrava nos bairros de Santa Felicidade (31 condomínios), Campo Comprido (27 condomínios) 

e São Braz (22 condomínios) no noroeste da cidade. Na Grande Curitiba destacavam-se os 

municípios de Quatro Barras, com empreendimentos para lazer; São José dos Pinhais e por fim o 

Alphaville em Pinhais, o maior da região. 
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Figura 5 - Condomínios Fechados no Município de Curitiba. 

Fonte: Furiski, 2010. 

Pilotto (2010) também descreve que os empreendimentos, principalmente os shoppings 

centers voltados para a classe alta, se localizam no setor oeste/noroeste da cidade desencadeando 

um novo modo de se relacionar com ela e com o centro. Nesse contexto os Condomínios Fechados 

também aparecem nas proximidades desses empreendimentos, sejam eles o centro comercial no 

Batel ou os shoppings centers na porção oeste/noroeste da cidade.  

Destaca-se desse modo a importância de Santa Felicidade na formação de novas centralidades em 

Curitiba, porém como a pesquisa se baseia em Condomínios Fechados com grandes extensões de 

terra, utilizaremos em nossa comparação os countries e o Alphaville em Pinhais, na intenção de 

entender se ambos têm sido importantes no surgimento de novas centralidades em ambas as 

metrópoles. As Figuras 11 e 12 mostram o Alphaville Graciosa e o Country Jockey Club Tucumán, 

maior countrie de Yerba Buena, em uma mesma escala de observação a título de comparação da 
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área ocupada. É possível com essas imagens compreender que estamos falando de estruturas 

parecidas tanto em extensão quanto em tipologia das casas. 

 

Figura 6 - Respectivamente: Alphaville na RMC e Country Jokey Club em GSMT. 

Fonte: Google Earth, 2016. 

A exemplo dos empreendimentos de Yerba Buena, a escolha do local para a implementação 

do Alphaville Graciosa, tem a ver com a mesma ideia ressaltada por diversos autores de um mundo 

ideal (ou idealizado), próximo à natureza e longe dos problemas urbanos; com uma vida no 

“campo” que mantém características da vida urbana, inclusive a infraestrutura e a proximidade com 

as principais centralidades comerciais e serviços de Curitiba, além do fato de se localizar em Área 

de Proteção Ambiental (APA) e de ter proximidade com a rodovia, que na época, previa um 

deslocamento que duraria de dez a quinze minutos até o centro de Curitiba (RITTER, 2011). 

Embora o Alphaville seja um Condomínio Fechado de magnitude e importância espacial 

muito grande como os countries em Yerba Buena, ele não tem relevância do ponto de vista da 

centralidade em Curitiba, já que a infraestrutura que produziu, com exceção da pavimentação e da 

duplicação da Estrada da Graciosa, atende apenas a população residente no complexo. Vários 

serviços são ofertados dentro do complexo Alphaville, Ritter (2011) descreve nesse trecho alguns 

deles: 

O setor exclusivo para o uso empresarial apresentava oito empresas em 
funcionamento ou pelo menos um escritório gerencial instalado. Eram elas: a 
imobiliária Alpha Brasil imóveis, a TOTY`s, produtora e comercializadora de 
Software, a EXIEN ENGLISH SCHOOL, escola de idiomas e treinamento, a 
NMS, atuante no ramo contábil, a ROBELL, uma panificadora, a SPAZIO, 
corretora de seguros, a EUROSUL, comercializadora de componentes e acessórios 
náuticos e a ESTHÉTIQUE, uma clínica de estética(RITTER, 2011, p.234). 
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Em Yerba Buena, embora os countries sejam segregatórios, eles estão mais integrados à 

cidade, do ponto de vista que cresceram levando consigo uma infraestrutura para “além dos muros”, 

diferente do Alphaville em Pinhais que não desencadeou uma abastança de infraestrutura, de 

comércio e serviços para atender o município para além dos muros do complexo. 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da ligação entre os centros urbanos e a importância de Curitiba e San Miguel de 

Tucumán neste contexto, podemos refletir sobre a abrangência da centralidade e da influência da 

rede das metrópoles secundárias.  

O estudo comparado nesta temática nos proporciona a identificação de similaridades na 

estruturação das formas urbanas e metropolitanas das metrópoles em questão e do alcance dos 

equipamentos urbanos em cada país, em relação ao contingente populacional. Os processos que 

ocorrem nas cidades da América Latina são particulares da nossa realidade, mas semelhantes entre 

si. Porém ao fazer pesquisa comparada, partimos do pressuposto de que haja possibilidade de 

encontrarmos processos diferentes nas cidades analisadas. 

Dessa forma, ao analisarmos a formação de novas centralidades em San Miguel de Tucumán 

e em Curitiba, tendo como um objeto mais próximo os Condomínios Fechados de alto padrão e que 

ocupam grandes extensões de terra, percebemos algumas diferenças no processo. A primeira delas e 

talvez a mais relevante para essa pesquisa, é o fato de que a produção científica no que diz respeito 

aos Condomínios Fechados no aglomerado metropolitano de Curitiba, ainda está dando seus 

primeiros passos se comparado com a vasta produção que San Miguel de Tucumán tem sobre o 

tema.  O motivo para essa discrepância nas pesquisas talvez seja o fato de que, em Curitiba, esses 

Condomínios não tem grande relevância no sentido de carregar consigo uma infraestrutura capaz 

de, para fora dos seus muros, gerar ou produzir novas centralidades intrametropolitanas. 

O caso de Yerba Buena, é apontado pelos autores como uma nova centralidade em San 

Miguel de Tucumán, possuindo Shoppings Centers, Hipermercados, e claro os grandes countries, 

voltados para a população rica de Tucumán. Em Curitiba, o bairro Batel é o que hoje concentra o 

comércio e os shoppings voltados para a população de classe alta, porém devido à falta de 

disponibilidade de solo urbano, não se encontram no bairro empreendimentos de grande porte como 

os countries. O mesmo ocorre com o bairro de Santa Felicidade que como demonstrou Furiski 
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(2010) concentra uma grande quantidade de condomínios de luxo, mas voltamos a destacar, 

nenhum com as grandes dimensões que se nota em Yerba Buena como o Las Yungas, o Country 

Jockey Club de Tucumán e o Jokey Club San Martin. 

Ao conduzir o nosso olhar para o Alphaville Graciosa em Pinhais, novamente percebemos 

que a grande diferença, embora em tamanho e impacto na cidade possa se comparar ao Country 

Jokey Club de Tucumán (maior countrie de Yerba Buena), é que ele se “autogerencia”, possuindo 

centro de compras e uma série de outros serviços. É realmente uma ilha de riqueza no município de 

Pinhais. A infraestrutura gerada no Alphaville só atende à sua população e por isso, diferente dos 

countries de Yerba Buena não estão aliados à centralidade. 

Em Yerba Buena, a nova centralidade está ligada diretamente aos Condomínios Fechados, enquanto 

que em Curitiba as grandes estruturas não trazem consigo um legado de centralidade. O Alphaville 

em Pinhais mostra-se ilhado em relação à realidade do seu entorno. 
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ANÁLISE DO ÊXODO RURAL EM MEIO ÀS DINÂMICAS 
POPULACIONAIS NAS PEQUENAS CIDADES DA MICRORREGIÃO DE 

CAMPO MOURÃO NOS ANOS DE 1970/2007 
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SOARES, Karina Aparecida 66  

 
RESUMO 
 
Esta pesquisa trata de uma análise sobre o êxodo rural e as dinâmicas populacionais ocorrido nos 
municípios da microrregião de Campo Mourão durante os anos de 1970/2007, com o intuito de 
observar o perfil destas cidades na década de 70 e se 37 anos depois, as pessoas permaneceram 
morando no campo ou se os dados se inverteram e se isso ocorreu quais foram os motivos que 
levaram a essa mudança. Desta forma foram analisados artigos, livros, dados estatísticos do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que tratam do assunto para esclarecer o significado 
do êxodo rural e o que esse movimento acaba causando nos grandes centros e também nas pequenas 
cidades que acabam sendo vítimas do esvaziamento populacional. Portanto, o estudo está 
organizado em três períodos para uma melhor concepção do conteúdo abordado, no primeiro 
apresentaremos os processos históricos ao qual acabou levando inúmeras pessoas a abandonarem o 
campo e irem para as cidades, no segundo momento irão ser apresentadas as metodologias 
utilizadas à área de estudo e os dados dos anos de 1970 e 2007 sobre o número de habitantes de 
cada município da região da COMCAM (Comunidade dos Municípios da Região de Campo 
Mourão) e o número de moradores rurais e urbanos, e no terceiro apontaremos gráficos e um breve 
comentário sobre os problemas do esvaziamento populacional das pequenas cidades. 
 
Palavras-chave: Êxodo Rural; Dinâmicas Populacionais; Pequenas Cidades. 

 
ABSTRACT  
 
This research is an analysis of the rural exodus and population dynamics occurred in the micro-
region of the municipalities of Campo Mourao during the years 1970/2007, in order to observe the 
profile of these cities in the 70 and 37 years later, people remained living in the country or if the 
data is reversed and this was what were the reasons that led to this change. Thus were analyzed 
articles, books, statistics from the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) dealing 
with the subject to clarify the meaning of the rural exodus and that this movement ends up causing 
us major centers and also in smaller cities that end up being victims the depopulation. Therefore, the 
study is organized into three periods for a better design of the analyzed content, where the first 
present the historical processes which eventually led many people to leave the field and go to the 
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cities, the second time will be presented the methodologies used to area study and the data from 
1970 and 2007 on the number of inhabitants of each municipality of the COMCAM region 
(Community of Municipalities of Campo Mourao region) and the number of rural and urban 
residents, and the third will point graphics and a brief comment on the problems of depopulation of 
small towns. 

 
KEY WORDS: Rural exodus; Population dynamics; Small cities. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As migrações estiveram presentes no mundo desde nossos ancestrais quando estes tiveram 

que sair das florestas e irem rumo às savanas em busca de sobrevivência. Com o passar dos anos 

outros motivos começaram a ser o responsável por tirar pessoas de suas casas: a violência, 

desemprego, aperfeiçoamento profissional a migração está ligada a uma melhor condição de vida, 

sobrevivência. Com o passar dos anos começou a ocorrer inúmeras mudanças no território nacional 

devido aos movimentos populacionais, desta forma são necessários estudos que explique os fatores 

que estão gerando os fluxos migratórios no país em especial no estado do Paraná. 

 Em meio a isso, este trabalho procura analisar por meio de livros, artigos, dados estatísticos 

(IBGE), essas modificações no cenário nacional, com o intuito de levar a compreensão os fatores 

que estão gerando o grande número de pessoas a residirem nas zonas urbanas, enquanto nas zonas 

rurais está ocorrendo uma brusca diminuição, e observando como resultado desta mudança, uma 

diminuição da população das pequenas cidades próximas a essas localidades rurais, fazendo com 

que estas cidades acabem se tornando em sua maioria cidades de população idosa, onde os jovens 

são os primeiros a abandonarem o campo e irem não para as pequenas cidades, e sim para os 

grandes centros em busca de melhores condições de vida.  

Desta forma, foi necessário observar os processos históricos que levaram as pessoas a 

modificarem sua forma de vida deixando as, suas casas, suas terras e indo para os grandes e médios 

centros urbanos. Este novo perfil da população brasileira vem trazendo consigo problemas nas 

grandes cidades, em virtude da maioria da população não encontrar moradia em bons lugares 

passando a morar em áreas inadequadas como as favelas.  

     Assim, este estudo está organizado em três períodos para uma melhor concepção do 

conteúdo abordado. Primeiramente apresentaremos os processos históricos ao qual acabou levando 

inúmeras pessoas a abandonarem o campo e irem para as cidades; já no segundo momento irão ser 
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apresentadas as metodologias utilizadas à área de estudo e os dados dos anos de 1970 e 2007 sobre 

o número de habitantes de cada município da região da COMCAM (Comunidade dos Municípios da 

Região de Campo Mourão) e o número de moradores rurais e urbanos; e no terceiro apontaremos 

gráficos e um breve comentário sobre os problemas do esvaziamento populacional das pequenas 

cidades.    

Buscamos por meio desta pesquisa, fazer uma análise sobre os principais motivos que estão 

levando as classes menos favorecidas a deixarem o campo e irem para os grandes centros, visto que 

estes movimentos acabam em sua maioria apresentando aspectos negativos não apenas para as 

pequenas cidades que acabam sofrendo com o esvaziamento populacional como os grandes centros 

que não apresentam suporte para atender toda a população. 

 

2. PROCESSOS HISTÓRICOS DA MIGRAÇÃO URBANA 

 
A Revolução industrial ocorrida na Inglaterra por volta de 1750 veio por sua vez trazer 

inúmeras modificações na vida das pessoas, sendo estas direta ou indiretamente obrigadas a 

deixarem suas propriedades e migrarem para as cidades em busca de novas oportunidades. 

No entanto, o perfil que estas pessoas acabaram encontrando nas cidades foi totalmente 

diferente do que era acostumada a lidar, a jornada de trabalho atingiam cerca de 10 a 12 horas por 

dia, crianças e mulheres eram subordinadas ao mesmo trabalho pesado praticado pelos homens, 

trabalhavam em meio à precariedade, pois as fábricas não apresentavam condições de higiene 

mínimas para o bem estar dos funcionários e os salários ainda eram baixíssimos. 

No Brasil, este processo não foi diferente, até 1929 a população brasileira era basicamente 

rural, sua produção era pautada na cafeicultura onde a maior parte da população vivia na zona rural 

e trabalhavam para os senhores do café, trabalhavam na forma tradicional por meio da inchada, 

foice, arado, porém com a queda da bolsa de valores de Nova Yorque essa característica do Brasil 

acabou se modificando, inúmeras sacas de café foram queimadas e o principal produto produzido 

no país entrou em crise. 

Brito e Cesar (2013, p. 02) argumentam que o “processo de industrialização que se 

intensificou aqui no Brasil a partir da segunda metade do século XX, contribuiu significativamente 

para a formação de inúmeros núcleos urbanos e para o crescimento de muitos já existentes. 
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A partir deste momento, os grandes senhores de café se viram obrigados a modificar seus 

investimentos e trazer da Inglaterra as máquinas que não eram mais utilizadas no país para instalar 

no território brasileiro.  

Desta forma com o surgimento das máquinas no Brasil, surge à necessidade de pessoas que 

trabalhassem nestas fábricas, começou a ocorrer então à ida da população rural que se encontrava 

perdida em meio à crise do café para São Paulo e outros centros urbanos em busca de melhores 

condições de vida (MORO, 1988). 

No entanto, muitos não encontraram a vida que procuravam, devido principalmente às novas 

tecnologias que acabaram levando inúmeras pessoas a não conseguirem encontrar o emprego tão 

desejado, pois, não possuíam estudo e nem dinheiro para conseguir se aperfeiçoar como mostra a 

citação á seguir. 

 

Convém ressaltar que a introdução dessa moderna e avançada tecnologia 
também provocou graves e profundos impactos no emprego da mão-de-obra, 
pois embora tenham sido investidos milhões de dólares em educação e 
treinamento, além de revalorização do trabalho industrial, essas mudanças 
tinham o objetivo de extrair a máxima eficiência dos trabalhadores não se 
constituindo em diminuição da exploração da mão de obra ou das contradições 
da relação trabalho X capital. (POSTALI, 2008 apud MATTOSO; 
POCHMANN, 1998, p.07). 

 

Tempos depois, era comum o aumento das inovações, não somente nas cidades, mas 

também no campo, surgindo assim várias técnicas agrícolas principalmente devido a Revolução 

Verde que veio ocasionar a substituição da foice, do arado, da inchada pelo trator, pelos 

agrotóxicos, pelas colheitadeiras, com isso grande partes dos agricultores acabaram perdendo a 

batalha para os grandes fazendeiros, pois não apresentaram capital para concorrer com os grandes 

donos de terras sendo, obrigados a venderem suas propriedades e irem para as grandes e médias 

cidades em busca de emprego. 

 Porém, nem sempre estas pessoas acabaram sendo acolhidas nestes novos territórios, muitos 

acabaram por falta de dinheiro sendo empurradas para as periferias dos grandes centros, sofrendo 

inúmeras vezes por falta de emprego e por não apresentar as qualificações necessárias que o 

capitalismo acaba exigindo, como explana o autor: 
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Essa forma de desenvolvimento econômico deu-se, principalmente, a partir dos 
anos 1960 e 1970, quando a concentração fundiária e a substituição da mão-de-
obra pela tecnificação provocaram deslocamentos populacionais rurais em direção 
às áreas urbanas (SOUZA, 2005, p. 04). 

 

Este perfil também esteve muito presente no norte do estado do Paraná, principalmente no 

período de expansão da produção do café durante o século XX, onde este recebeu pessoas de 

estados como São Paulo e Minas Gerais, pois o clima para a plantação do café era considerado 

adequado. 

 

2.1. ANÁLISE DOS ANOS DE 1970 E 2007: SURGIMENTO DO ÊXODO RURAL VERSUS 

O AUMENTO DA POPULAÇÃO URBANA. 

 

Durante os anos de 1970 os municípios pertencentes à COMCAM (Comunidade dos 

Municípios da Região de Campo Mourão) compreendiam a maioria de seus moradores no campo. 

Anos depois principalmente devido a fatores como a modernização do campo e a industrialização 

na cidade este aspecto começou a se modificar.  

A partir da década de 1980, as populações das cidades começaram a diminuir, o campo 

passou a atrair cada vez menos pessoas ocorrendo assim um processo conhecido como êxodo rural 

que seria a saída dos moradores do campo (zona rural) rumo aos novos centros que se abria (zona 

urbana), neste processo estão presentes as cidades e o campo até nos dias atuais, pois devido à 

modernização das cidades e a desvalorização do campo as pessoas acabam sendo iludidas a irem 

para os novos centros em busca de melhores condições de vida (MORO, 1988). 

Este problema acaba afetando e muito as pequenas cidades que ao passo que perdem seus 

moradores devido à migração acabam recebendo cada vez menos dinheiro por parte do governo, 

que os enviam a partir do número de habitantes da cidade.  Desta forma, o perfil das pequenas 

cidades começa a se modificar, visto que estas acabam tornando-se cidades de pessoas idosas, visto 

que os jovens são os primeiro a migrarem em busca de novas oportunidades de vida. 

A figura 1 faz um recorte dos municípios que compõe a microrregião de Campo Mourão que 

compõem os municípios analisados no decorrer do trabalho, a partir dos dados dos anos de 1970 e 

2007. A área estuda está localizada na Mesorregião Centro – Ocidental do estado do Paraná na 

região Sul do Brasil, composta por 25 municípios, que serão apresentados no decorrer do trabalho. 
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Org. por: RODRIGUES apud SOUZA, et al. 2012 

Fonte: Observatório das Metrópoles Maringá (2012) 
 

Estes municípios possuíam sua população pautada na produção agrícola, de acordo com 

Rodrigues et al (2012), inicialmente o principal, cultivo desempenhado na região, foi o algodão. 

Este fator contribuiu, para o aumento populacional na região, e sua denominação de Capital do 

Algodão Brasileiro. Porém, “com o fim do plantio, na década de 1990, e a emancipação de seus 

distritos, o município passou a perder população e, no ano de 2010, ter 29.000 habitantes 

(RODRIGUES, et al., 2012, p.06)”.  

 

Os solos da região são originados a partir de dois tipos de rochas: basáltica na 
porção mais a leste da cidade e arenítica na parte mais a oeste-noroeste, esta em 
menor proporção. O relevo, que também é um fator condicionante do solo, é 
caracterizado de modo geral como ondulado a suavemente ondulado. É comum 
a ocorrência de solos do tipo latossolos, nos topos aplainados, na média vertente 
os argissolos e nitossolos e nas áreas próximas aos cursos de água, os solos 
hidromórficos (SOUZA, 2005, p. 06). 

 

No ano de 1970, boa parte dos 25 municípios da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, 

possuíam população superior a 20 mil habitantes. Neste período, a maior parte população 
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concentravam-se em área agrícola (gráfico 01). Desta forma, a agricultura contribuiu para o 

aumento populacional, visto que, durante a década de 70, municípios como Ubiratã possuía cerca de 

40. 253 habitantes sendo destes, 33.534 habitantes da zona rural e 6.719 habitantes na zona urbana.  

 

  
Gráfico 01: População total, urbana e rural do Centro Ocidental: 1970 á 2010. 

Org. por: RODRIGUES et al, 2012. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Outro exemplo seria Goioerê, este possuía cerca de 75. 928 mil habitantes com 62. 070 mil 

habitantes campestres e 13. 858 mil habitantes da zona urbana. Já Campo Mourão conforme a 

citação abaixo mostra acabou perdendo boa parte de sua população: 

 

[...] decorrente disso, a zona rural de Campo Mourão perdeu em 30 anos, 
aproximadamente 80% de sua população, que era em 1970 de 49.207 passando 
para 5.722 em 2000. Para o mesmo período a zona urbana teve um ganho de 
46.843 pessoas, ou seja, de 27.911 passa para 74.743 pessoas (SOUZA, 2005, p. 
03). 

 

Porém, torna-se necessário salientar que mesmo municípios, com população inferior a 20 

mil habitantes, concentravam a maior quantidade de seus habitantes na área rural. Deste fator 

proporcionava o surgimento de cidade com população inferior a 5 mil habitantes. 
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De acordo com dados do IBGE, só o município de Farol apresentou total de 11.614 

habitantes com 808 moradores da zona urbana e 10.806 moradores da zona rural e Corumbataí do 

Sul dos 10. 993 habitantes moravam na zona rural 10.384 moravam na zona rural e 609 na cidade, 

desta forma é possível observar que a população de moradores na cidade nesses municípios durante 

a década de 1970 não chegava a mil habitantes.  

No entanto, por volta da década 1980 esse aspecto do campo começou a se modificar, ou 

seja, os números começaram a se inverter e as cidades passaram a ser o ponto de apoio da 

população (gráfico 02). 

 

 

Gráfico 02: Comparação dos dados populacionais dos Municípios da Microrregião de Campo Mourão 
moradores de áreas urbanas e rurais.  

Org. Por: RIBEIRO. T.F. (2016) 
Fonte: IBGE (2010) 

  

Muitos se viram obrigados a irem para a zona urbana, devido que nesse período começou a 

ocorrer à modernização do campo e o surgimento da indústria nas cidades, desta forma “tal situação 

foi influenciada pela concentração fundiária e pela tecnificação da agricultura, que dispensavam 

grande parte dos pequenos proprietários de terras e da mão-de-obra empregada no campo”. 

(SOUZA, 2005, p. 04). 

Sendo assim, já no ano de 2007 é possível observar claramente essa modificação, 

municípios que antes apresentavam sua população pautada na agricultura, no cultivo de milho, 
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arroz, trigo, café, algodão, passaram a apresentar características de cidades industrializadas, com 

grandes fazendas e um número cada vez menor de pequenas propriedades. 

Este fator proporcionou a regressão da população rural, visto que muitos migram para 

cidades maiores, em busca de melhores oportunidades. Desta forma, ao comparar os aspectos 

urbano e rural, de cidades como Corumbataí do Sul, torna-se visível, as mudanças. 

De acordo com dados do IBGE, no ano de 1970 Corumbataí do Sul apresentava 10.993 

habitantes, sendo destes 10.384 moradores do campo e apenas 609 moradores da cidade, porém no 

ano de 2007 estes números se inverteram a população total diminuiu para 4.262 habitantes sendo 

destes 2.111 do campo e 2.151 da cidade.  

Desta forma, nota-se que sua população se reduziu para menos da metade, da década de 70 

e os principais motivos que levaram este fator a acontecer foi à busca por uma vida melhor, que a 

pequena cidade não oferece principalmente para a população jovem como ensino superior e 

emprego. 

Estas características estão presentes em praticamente todas as cidades da microrregião de 

Campo Mourão, pois boa parte dos jovens e demais habitantes estão preferindo migrar para outros 

centros em busca de melhores condições de vida, deixando o campo e migrando para as cidades 

como Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá ou até mesmo para Campo Mourão, na procura por 

emprego, por estudo para assim se qualificar com o intuito de abrir novos campos profissionais.  

 

2.1.1. Problema do esvaziamento populacional nas pequenas cidades da microrregião da 

COMCAM. 

 

A procura por melhores condições de vida levam a cada dia milhares de pessoas a saírem 

de suas localidades e irem rumo a novos locais, esses movimentos possuem denominações 

específicas como: migrante, imigrante e emigrante.  

Estas denominações por sua vez são subdivididas em: a migração pendular e a migração 

transumância ambas estão muito presente nas pequenas cidades, na primeira os moradores se vê 

obrigados a irem para uma cidade um pouco maior em busca de emprego, estudo, médicos etc., só 

que diferente das outras migrações nesta, o indivíduo não deixa a sua localidade para ir morar na 

cidade em que trabalha, praticam este movimento diário de ida e volta.  
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Já a migração transumância a pessoa deixa sua cidade, sua casa e vai para uma cidade maior, 

passar um determinado período de tempo trabalhando tempos depois volta para sua cidade de 

origem.  

Estes movimentos ocorrem principalmente por volta dos anos de 1960 e 1970, quando 

começou a ocorrer à modernização das técnicas agrícolas e a industrialização das cidades, as 

pessoas começaram a sair de suas localidades e irem para cidades maiores em busca de melhores 

condições de vida como mostra o esquema abaixo. Porém, muitos acabaram encontrando 

dificuldades e não soluções para suas vidas.    

 

          Modernização da  
    agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, nesta procura por melhorias, estas migrações estão presentes em muitas 

cidades da COMCAM, onde as pessoas que por falta de oportunidade migram para cidades médias 

ou grandes em busca de emprego. Inúmeras pessoas deixam suas casas no período da colheita da 

maçã e vão para cidades de Santa Catarina trabalhar, muitas acabam permanecendo nessas cidades 

depois do período de safra, preferindo as cidades maiores por apresentarem melhores oportunidades 

de emprego.  

O que também acontece é que varias pessoas acabam se deslocando de suas casas e seus 

municípios e indo para a cidade de Campo Mourão em busca de estudo, realizam este movimento 

diário, outras preferem residir na cidade de Campo Mourão por esta apresentar emprego e maior 

facilidade para realizar os estudos e trabalhar, desta forma estes dois movimentos acabam gerando 

nas pequenas cidades um esvaziamento populacional ocasionado pela procura de uma melhor 

qualidade de vida, sendo que: 

 

 

Industrialização 
das cidades 

Grande concentração 
de pessoas nas áreas 
uranas 

Aumento do 
Êxodo Rural 

Péssimas condições 
de vida 
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O esvaziamento populacional é o efeito da orientação econômica e política 
adotada pelo Estado, concomitantemente com a ação do capital, que incentivou 
a modernização das técnicas de produção agrícolas a partir da década de 1970, e 
potencializou a industrialização em restritas cidades escolhidas para a 
reprodução do capital. O resultado foi à mobilidade forçada de trabalhadores 
rurais em direção à cidade. Inicialmente em direção à cidade mais próxima e, 
posteriormente, aos centros dinâmicos de maior complexidade. (COSTA, 2011, 
p. 05). 

 
 Com base na citação acima é possível perceber o período ao qual começou a ocorrer o 

esvaziamento populacional no estado e quais foram os motivos que ocasionou essa modificação. 

Costa (2011) aborda o quanto é desvantajoso para o município que perde população, pois acaba 

perdendo também os recursos oferecidos por parte do governo.  

Outro problema que as cidades que perdem seus moradores acabam enfrentando é com a 

falta de mão de obra, onde esta acaba sendo fortemente reduzida, pois estas acabam se tornando 

cidades de pessoas idosas por não apresentar condições de manter um jovem vivendo em condições 

dignas por não oferecer emprego, cursos superiores. 
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Gráfico 03: População Total dos municípios com população inferior a 6 mil hab. No ano de 2007 

Org. Por: RIBEIRO. T.F., 2016 
Fonte: IBGE (1950 – 2007) 

 

É possivel observar que essas cidades apresentaram em 2007 uma população muito baixa 

(gráfico 03), enquanto que no ano de 1970 sua população era superior a 10 mil habitantes, deixando 

de ser assim cidades rurais e passando a ser cidades que apresentam um defícit muito grande de 

habitantes. 

Estas cidades por não possuírem incentivo por parte de seus governantes acabam não 

trazendo melhorias para a população, no sentido educação, saúde, desta forma a população se vê 

obrigadas a irem para cidades vizinhas como Campo Mourão em busca de consultas médicas, 

realização de compras, pois nestes locais devido a pouca concentração de lojas, supermercados, 

farmácias acabam apresentando presos ezorbitantes. 

Este fator, contribui para a população irem à cidades maiores para comprar algo necessário, 

e este seria outro problema presente nas pequenas cidades, visto que a população local deixa de 

lucrar quando a população se vê obrigadas a irem para outras cidades em busca de produtos. 

“Por outro lado, as cidades locais apresentam precariedades de infraestrutura necessária para 

atender sua população e possui papéis restritos, ficando assim, dependentes a um centro maior, das 

quais fornecem serviços médico – hospitalares, empregos, educação entre outros.” (BENADUCE; 

MANFIO, 2009, p. 76).  
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Este acaba sendo o papel das pequenas cidades, o de levar sua população para centros 

maiores em busca de médicos, educação, onde muitos acabam indo e não voltando devido a 

necessidade de emprego. Sendo assim a cidade pode ser definida como: 

 

A cidade se caracteriza pela manifestação concreta do urbano, apresenta-se 
mediada por interesses de diversos atores que se articulam na organização e 
estruturação interna permitindo que os serviços locais dêem continuidade às 
demandas do rural (BENADUCE; MANFIO, 2009, p.73). 
 

Demandas essas cada vez menores, visto que grandes partes dos fazendeiros que produzem 

na região da COMCAM aderiram à plantação de soja, ainda restam aqueles que cultivam milho, 

arroz, feijão, mas a grande maioria vê na soja o referencial de desenvolvimento, devido que este no 

momento se tornou o grão mais caro, outros ainda optam pela criação do gado de corte. 

No entanto, é necessário que comecem a ocorrer por parte dos governantes dessas 

pequenas cidades incentivos que atraiam novamente as pessoas que se afastaram de sua cidade de 

origem, pois se os índices continuarem a cair à população local irá sofrer cada vez mais com as 

faltas de oportunidades levando-os a deixarem as pequenas cidades e irem sofrer nas grandes, onde 

estas também não apresentam estruturas para atender a grande demanda de pessoas que se dirigem 

para essas cidades ocorrendo assim o aumento cada vez maior das zonas periféricas nos grandes 

centros urbanos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível observar que são inúmeras as modificações que ocorrem no mundo tanto em 

escala local, regional ou mundial, desta forma está pesquisa buscou apresentar as mudanças que 

acabam muitas vezes trazendo problemas não somente para as pequenas cidades que são as mais 

afetadas pela diminuição da população, mas também os grandes centros que não oferecem 

condições para acolher a população em massa que acabam indo para cidades como Curitiba, 

Maringá, Londrina, Cascavel ou até mesmo São Paulo, que passam a sofrer os dramas dos aumentos 

populacionais e consequentemente a intensificação das favelas. 

Porém, a população torna-se a maior prejudicada com as mudanças, visto que nas pequenas 

cidades não oferecem infraestrutura básica para população, já os grandes centros, por crescerem 
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sem planejamento, não possui condições mínimas para atender a população que chega, em busca de 

melhores oportunidades. 

E este é o aspecto da sociedade não só paranaense, mas sim brasileira onde o campo devido 

às novas técnicas modernas deixou de ser o ponto de apoio da população que procuravam plantar 

para suprir algumas das despesas existentes em suas residências. 
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SUSTENTABILIDADE URBANA: O EMPREGO DA MOBILIDADE COMO 

FORMA DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
RAMOS, Diego1 

 
MACHADO, Andre 2  

 
RESUMO 
 
O acelerado processo de urbanização ocorrido nos grandes centros, aliado à ausência do 
planejamento urbano e às políticas de incentivo ao uso do automóvel, corrobora para o surgimento 
de um impasse relacionado à mobilidade e à acessibilidade urbana, caracterizando-se como uma das 
principais barreiras para o alcance do desenvolvimento sustentável urbano, fato que evidência a 
necessidade se adotar novas formas de locomoção, capazes de promover o deslocamento eficiente 
no meio urbano. Sendo assim, o presente artigo pode ser justificado pela necessidade de se 
desenvolver e difundir o conhecimento relacionado à questão, como maneira de alcançar o 
desenvolvimento urbano sustentável. Neste sentido, o trabalho tem objetivo avaliar os modelos de 
transporte público utilizados no contexto urbano, verificando as vantagens e desvantagens. Para 
isso, foram identificados projetos implantados em algumas cidades brasileiras e internacionais, 
evidenciando as principais características de seu modo de funcionamento, dentre os modelos, está o 
sistema Bus Sistem Tran (BRT), implantado na cidade de Curitiba. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Mobilidade Urbana, Acessbilidade. 
 
ABSTRACT 
 
The accelerated urbanization process occurred in large cities, combined with the absence of urban 
planning and the use of the car incentive policies, supports for the emergence of a related standoff 
mobility and urban accessibility, characterized as one of the main barriers to the achievement of 
sustainable urban development, a fact that highlighted the need to adopt new ways of locomotion, 
which promote the efficient displacement in urban areas. Therefore, this article can be justified by 
the need to develop and disseminate knowledge related to the issue as a way to achieve sustainable 
urban development. In this sense, the work is to evaluate the public transport models used in the 
urban context, verifying the advantages and disadvantages. For this, projects were identified 
implanted in some Brazilian and international cities, highlighting the main features of its operation, 
from the models, is the Bus Sistem Tran (BRT) system, implemented in the city of Curitiba. 
 
Keywords: Urban Mobility, Sustainable Urban, Urban Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O planejamento urbano tem importante função na promoção da mobilidade e da 

acessibilidade urbana, cujo o papel, entre outros fatores, é buscar alternativas que privilegiam o 

transporte coletivo e a interação entre os diferentes modos de transporte, no entanto o acelerado 

processo de urbanização ocorrido nas cidades barsileiras, aliádo a falhas de gestão pública, tem 

contribuido para a degradação da infraestrutura urbana. 

Na visão de Ugeda (2004), a ampliação da cidade e o aumento populacional prejudicaram o 

crescimento da infraestrutura urbana, a incapacitando de oferecer condições mínimas para que as 

alterações realizadas sobre o meio ambiente não prejudiquem a maneira de vida da população. No 

entanto, o cenário vislumbrado pelo autor, tem se mostrado uma realidade distante de grande parte 

dos municípios brasileiros, onde a expansão territorial apresenta falhas no processo de planejamento 

e de infraestrutura urbana. 

Diante desse cenário, Campos (2004) alerta para a necessidade de haver uma maior 

compatibilidade entre o planejamento urbano e a mobilidade, ao afirmar que um bom programa de 

atuação urbana consiste na coordenação de ações conjuntas para produzir efeitos acumulativos de 

longo prazo, atrelados ao balanceamento de metas ambientais, econômicas e sociais de 

sustentabilidade, incluindo estratégias como o desenvolvimento urbano orientado pelo transporte, o 

incentivo ao deslocamento de curtas distâncias, restrições ao uso do automóvel, a oferta adequada 

de transporte público, a segurança de pedestres, de ciclistas e de pessoas de mobilidade reduzida. 

Outro ponto de influência no contexto da mobilidade, está diretamente vinculado ao 

crescimento do número de veículos no meio urbano, fruto de políticas de incentivo e priorização do 

uso do automóvel e a precariedade do transporte público. Para Oliveira (2010), o atual modelo de 

mobilidade praticado nas grandes cidades, baseado no uso predominante do automóvel, trás ao meio 

urbano consequências graves como a emissão de gases poluentes, a ocorrência constante de 

congestionamentos, a incidência de problemas de saúde ligados ao sedentarismo, a existência de 

acidentes fatais, entre outros fatores. 

Além das consequências sócio ambientais, o aumento da frota de veículos, caracterizou a 

ocorrência de alterações na infraestrutura urbana e de serviços, conforme relata Alves e Raia 

(2012). Tal fator exigiu alterações na operação e na gestão do sistema viário, comprometendo a 
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mobilidade e a acessibilidade urbana, além de proporcionar um desconforto ambiental para a 

população.  

Na mesma linha de raciocínio, Cassilha (2011) afirma que a mobilidade pode ser  entendida 

como o resultado da relação de deslocamentos de pessoas e bens entre si no meio urbano e que está 

diretamente ligada aos diversos modos de transporte presentes nas cidades. De acordo com Torres e 

Ferraz (2004), o transporte está dividido em três grandes grupos, sendo o individual ou privado, 

público ou coletivo e semipúblico. 

Essa relação de proximidade também pode ser identificada na visão de Ferraz (1998). 

Segundo ele, o transporte é considerado o elemento indutor da mobilidade e condicionador das 

interações sociais, responsável por desempenhar um papel importante nas funções urbanas de 

morar, trabalhar e circular. A promoção da mobilidade e da acessibilidade exigem que o 

planejamento urbano incorpore as diretrizes urbanas, medidas que abordem de forma integrada o 

uso e a ocupação do solo, a mobilidade urbana, a acessibilidade urbana, a gestão ambiental, a 

hierarquização viária, entre outros fatores. Tal visão reforça a necessidade de se promover a 

mobilidade e a acessibilidade, por intermédio de medidas sustentáveis. 

Dessa forma, Papa e Chiroli (2011) ressaltam que o transporte urbano considerado 

sustentável, deve garantir que as necessidades básicas de acessibilidade e mobilidade das pessoas, 

das empresas e da sociedade como um todo, deve ser compatível com a saúde humana e o equilíbrio 

do ecossistema, com custos aceitáveis e limite de emissões de poluentes e geração de resíduos, em 

função da capacidade de absorção do meio ambiente. 

Dessa forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de se desenvolver e difundir o 

conhecimento relacionado à questão da mobilidade e da acessibilidade, como forma de promover o 

desenvolvimento urbano sustentável. É também o objetivo deste artigo avaliar os modelos de 

transporte público implantados no contexto nacional e internacional, que foram capazes de alcançar 

o desenvolvimento sustentável, identificando as formas de funcionamento e as principais vantagens 

e desvantagens. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 – Materiais e Métodos 
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Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão da literatura acerca dos 

conceitos de mobilidade, acessibilidade, transporte, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e 

os demais temas a eles relacionados. Foram pesquisados obras e artigos de autores publicados em 

revistas e congressos especializados na área, a fim de detectar possíveis correntes emergentes de 

pensamento sobre o assunto, capazes de subsidiar a construção de uma base sistematizada que 

possibilite a compreensão das etapas subsequentes deste trabalho. 

Na sequência, o artigo apresenta a aplicabilidade dos conceitos-temas, ponderando a respeito 

da grandeza nacional-regional e dos passos dados em direção à escala de mobilidade e 

acessibilidade urbana sustentável, tomando como base de análise as principais iniciativas de 

transporte desenvolvidas no contexto nacional e internacional expondo os efeitos causados pelo uso 

excessivo dos veículos automobilísticos, considerando seus impactos como forma de ressaltar a 

importância sobre a conscientização da população a respeito da indispensabilidade de se adotar 

formas mais sustentáveis de mobilidade, dos benefícios do uso do transporte público e da relevância 

deste referencial para a análise dos principais projetos implantados no meio urbano. 

 

2.2 – Mobilidade Urbana Sustentável 

 

O pensamento sustentável deve estar fundamentado na democratização do desenvolvimento 

provindo dos recursos naturais e na prevenção do desperdício. Para Kanashiro (2010), a 

sustentabilidade está habilitada a encontrar um mecanismo harmonioso de interação entres as 

sociedades humanas e o meio ambiente, de forma a reorientar o processo civilizatório. Propondo 

parâmetros opostos a visão evolutiva tradicional, baseada em um desenvolvimento econômico, 

fundamentado na priorização dos lucros em contraposição a preservação dos recursos.  

Para Ribeiro e Morelli (2009), o pensamento sustentável deve ser capaz de solucionar 

problemas advindos da ineficiência de políticas de gestão, da falta de leis mais rigorosas 

relacionadas ao assunto, da falta de fontes alternativas de matéria prima, da produção e destinação 

de resíduos, da contaminação do solo, da água e do ar, e também basear-se no uso inteligente dos 

recursos naturais e na prevenção do desperdício. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Marques e Salgado (2007 p.05) afirmam que para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário haver um equilíbrio entre o que é socialmente 
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desejável, economicamente viável, e ecologicamente sustentável, formando um “tripé” que irá 

equilibrar as esferas sociais, econômicas e ambientais. Onde deverá ser abordado, a partir de uma 

ótica ampla e multidisciplinar, capaz de promover a conscientização global, sobre a necessidade de 

haver uma mudança efetiva na postura produtiva. 

Dessa forma, a promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades, está vinculada, entre 

outros fatores, à eficácia do planejamento urbano, conforme pode ser verificado na obra de Jordão e 

Oliveira (2013). Os autores descrevem o planejamento, como um procedimento de criação e 

desenvolvimento de programas, responsáveis por alcançar melhorias nas condições de habitação do 

meio urbano, por intermédio de processos de produção, de estruturação e de apropriação do espaço. 

Neste contexto, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável (associados ao desenvolvimento 

de políticas públicas) surgem como soluções para a conquista da qualidade, por meio da mudança 

de valores e atitudes como forma de promover um progresso harmonioso entre as esferas urbanas, 

caracterizando um dos maiores desafios da atualidade. 

 Além do planejamento urbano, a mobilidade exerce considerável influência na promoção do 

desenvolvimento urbano sustentável. De acordo com Freire et al. (2010), a sustentabilidade deve ser 

capaz de promover uma melhoria na mobilidade e na acessibilidade, através da introdução do 

transporte coletivo acessível e do transporte individual não motorizado no ambiente urbano. Isso 

levará a um maior uso destes meios em substituição ao automóvel particular, ocasionando a 

diminuição do fluxo de veículos nas vias urbanas.  

Diante desse cenário, Campos (2004) alerta para a necessidade de haver uma maior 

compatibilidade entre o planejamento urbano e a mobilidade. Para ele, um bom programa de 

atuação urbana consiste na coordenação de ações conjuntas, que produzam efeitos acumulativos de 

longo prazo, atrelados ao balanceamento de metas ambientais, econômicas e sociais de 

sustentabilidade. Além disso, deve incluir também estratégias como o desenvolvimento urbano 

orientado pelo transporte, o incentivo ao deslocamento de curtas distâncias, restrições ao uso do 

automóvel, a oferta adequada de transporte público e a segurança de pedestres, de ciclistas e de 

pessoas de mobilidade reduzida. Dessa forma, o atual modelo de mobilidade praticado nas grandes 

cidades traz, ao meio urbano, consequências graves como a emissão de gases poluentes, a 

ocorrência constante de congestionamentos, a incidência de problemas de saúde ligados ao 

sedentarismo e a existência de acidentes fatais, entre outros fatores. 

 



 

271 
 

2.3 – Resultados e Discussões 

 

 Diante do anseio em promover a acessibilidade e a mobilidade no meio urbano, a 

administração pública tem desenvolvido ações que buscam a articulação entre o ambiente natural e 

o construído. Sendo assim, Papa e Chiroli (2011), citam algumas iniciativas elaboradas na esfera 

global, como forma de contribuir como o desenvolvimento urbano sustentável, dentre as quais, 

estão as cidades de Freiburg (Alemanha), Copenhague (Dinamarca) e Londres (Inglaterra). 

 Ainda de acordo com as autoras, a cidade de Freiburg, localizada na Alemanha, é um dos 

principais símbolos de consciência ecológica urbana, onde a população de aproximadamente 

200.000 hab., adotou a bicicleta como principal modo de locomoção no espaço urbano. Dessa 

forma, pode-se identificar a presença de infraestruturas destinas a abrigar as bicicletas, como uma 

forma de incentivar a democratização do uso, através da familiarização da população com o meio de 

transporte não motorizado. Sendo assim, a cidade conta com aproximadamente 500 Km de ciclovias 

e ciclofaixas¹, que influenciam nas características do trânsito da cidade, que é composto por um 

montante de aproximadamente 200.000 bicicletas, contra 100.000 automóveis.  

Além do investimento em infraestruturas, outro fator que contribui para ocorrência de tal 

cenário, está ligado a legislação de trânsito, que privilegia a circulação de ciclista e restringe a 

circulação dos veículos a uma velocidade média de 30 Km. Na figura 01 um estacionamento para 

bicicletas, localizado no centro da cidade alemã. Ao todo a cidade recebeu 5.000 novas vagas de 

estacionamentos para bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

¹Ciclovias são vias exclusivas para uso de bicicletas, totalmente segregadas de outras vias que lhe são 

adjacente, com alta prioridade de passagem; Ciclofaixas são porções de outras vias que são determinadas 

para o uso exclusivos de bicicletas, podendo compartilhar o espaçod o passeio com pedestres, skatistas e 

outros usuários (SIMONI et al.; 2015 p. 588). 
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Figura 01 – Estacionamento para bicicletas, localizado na cidade de Freiburg – Alemanha. 

Fonte: Cidades Sustentáveis 2. Disponível em < https://goo.gl/DFlqcF> acesso em 02 out. de 2016. 

 

O atual modelo de transporte da cidade alemã, começou a ser elaborado no ano de 1969, 

com um plano de mobilidade que buscava um crescimento que priorizasse a qualidade de vida da 

população, sem comprometer as características do traçado urbano medieval e a história da cidade.  

Foi desenvolvido o Plano Mobilidade 2020, com a previsão de crescimento que promova a 

integração entre os modos de transporte e a divisão igualitária do espaço, tal plano contou com a 

intervenção do poder público, no ano de 1993, com a construção (em um terreno de 38 hectares) de 

um “distrito urbano”, conhecido como Vauben, cujo objetivo foi estimular o desenvolvimento 

urbano participativo da população. Na figura 02 é possível verificar a presença de ciclovias, usadas 

como forma de incentivar a adoção da bicicleta como meio de transporte urbano, a fim de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida da população e a promoção do desenvovlimento urbano 

sustentável. 
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Figura 02 – Paisagem Urbana de Valben. 

Fonte: Cidades Sustentáveis 2. Disponível em < https://goo.gl/DFlqcF> acesso em 02 out. de 2016. 

 

Outro modo de locomoção citado por Papa e Chiroli (2011), está localizado na cidade de 

Copenhague – Dinamarca, onde o transporte público contribuiu para a redução de 50% do trânsito 

local de veículos. Assim como acontece em Freibug, a bicicleta está no centro do modelo de 

mobilidade proposto, com um total de 338 Km de ciclovias planejada, dispostas em vias planas, 

com boa sinalização, estacionamentos próprios e pontes exclusivas. Além da infraestrutura 

favorável, a gestão pública municipal tem investido na implantação de políticas que busque a 

conscientização da população sobre as vantagens do uso desse meio de transporte, com o intuito de 

promover a adesão de no mínimo 50% dos moradores. A Figura 01 expõe ciclovia levadiça, 

localizada na cidade de Copenhague.  
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Figura 03 – Ciclovia sobre ponte levadiça. 

Fonte: Vlourbano. Disponível em: <https://goo.gl/kbmpLr>. Acesso em 08 de setembro de 2016. 

 

 Além das iniciativas já citadas, Papa e Chiroli (2011) mencionam também, Londres como 

um bom exemplo de mobilidade urbana sustentável. A capital inglesa possui aproximadamente 8,27 

milhões de habitantes e adotou medidas como o uso do Pedágio urbano e o sistema metroviário, 

inaugurado no ano de 1836, era capaz de transportar cerca de 2 milhões de pessoas diariamente no 

inicio da década. A cidade destaca-se pelo seu modelo de mobilidade maduro e um alto nível de 

consciência de sua população sobre mobilidade sustentável.  

 

2.4 – Mobilidade Sustentável no Brasil. 

 

No Brasil a questão da Mobilidade deu um importante passo a partir da elaboração do 

Ministério das Cidades (no ano de 2003) e da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída 

pela lei federal 12.587/12. De acordo com Maricato (2012), a criação do Ministério foi importante 

não apenas para as questões ligadas a mobilidade, mas também para o planejamento urbano como 

um todo, pois intensificou a reflexão a cerca das questões urbanas no país, fato que culminou na 

elaboração das leis 10.257/11 que institui o Estatuto das Cidades (passou a regulamentar a 

instauração do Plano Diretor e a Gestão participativa), 12.587/12 que regulamenta as políticas 
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nacionais de mobilidade, a Lei 11.445/07 que trata sobre a questão do Saneamento Ambiental e a 

Lei 12.305/10 que propõe diretriz sobre a Gestão de Resíduos Sólidos.  

Outro fato citado foi o desenvolvimento da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade 

com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável na Mobilidade Urbana a partir da 

implementação da política nacional, proporcionando o acesso amplo e democrático ao espaço e 

priorizando os modos de transporte coletivo e não-motorizados de forma segura, socialmente 

sustentável e inclusiva. Além de atuar juntamente com municípios no desenvolvimento e 

implementação de projetos os quais também buscam atingir tal finalidade. Dentre os programas 

elaborados estão, o Pró-Transporte, Copa Fifa 2014, o PAC2 Pavimentação Qualificação de Vias 

urbanas, o PAC2 médias cidades e o PAC2 grandes cidades (SEMOB; 2016). 

Além das iniciativas citadas, Papa e Chiroli (2011) descrevem alguns projetos que foram 

implantados de forma satisfatória no território nacional, entre eles estão o Projeto U-Bike da cidade 

de São Paulo, A Plataforma Catarinense de Mobilidade Sustentável (PCMS) do governo do estado 

de Santa Catarina e o Sistema Bus Rapid Transit (BRT) de Curitiba. 

O Projeto U-Bike tem por objetivo principal desenvolver um programa de mobilidade 

sustentável na cidade de São Paulo, que visa empregar a bicicleta em rotinas turísticas, 

possibilitando que o turista, sobre tudo o estrangeiro, faça uso do modo de transporte não 

motorizado para ter acesso aos principais pontos turísticos do município. 

A PCMS consiste em um programa que conta com a parceria entre o Governo do Estado, as 

municipalidades, a sociedade civil organizada e as universidades, que busca dar suporte para que as 

cidades catarinenses assumam políticas de transporte sustentável, capazes de promover a saúde, um 

trânsito mais agradável e menos lesivo ao meio ambiente e com enfoque favorecedor da inclusão 

social, em áreas urbana e rurais. 

 

2.5 – O transporte da cidade de Curitiba  

  

De acordo com Vecchi (2011), o aumento do número de veículos nas cidades, ocorrido na 

década de 1950, ocasionou o surgimento da necessidade de readquirir o equilíbrio da matriz de 

transporte brasileira por meio da adoção de medidas capazes de promover o desenvolvimento 

econômico e sustentável. 
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 Nesse contexto, algumas medidas foram desenvolvidas em prol da mobilidade e da 

acessibilidade, dentre as quais destaca-se a Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, 

instituída pela lei federal 12.587/12. Entre as diretrizes estabelecidas, estava a priorização dos meios 

de transporte coletivo sobre os modos de transporte individuais, que resultou na popularização do 

sistema Bus Rapid Transti (BRT) no meio urbano brasileiro. 

O BRT é definido pela Associação Nacional de Transporte Urbano (NTU) como um sistema 

composto por pistas exclusivas para a circulação de ônibus, que se utiliza de veículos com grande 

capacidade de transporte, design moderno, embarque em nível, estações fechadas e cobrança da 

passagem no local. Entre as vantagens apresentadas pela NTU, está o baixo custo de implantação do 

sistema se comparado às demais modalidades de transporte coletivo, como o veículo leve sobre 

trilhos - VLT. 

Considerada a pioneira na introdução do sistema no meio urbano, a cidade de Curitiba 

implantou eixos estruturantes conhecidos como Trinários. Tais eixos possuem um corredor 

exclusivo destinado à circulação dos veículos de transporte coletivo no centro de algumas avenidas. 

Essas estruturas foram projetadas para ligar a cidade nas quatros direções, permitindo a circulação 

exclusiva dos veículos sem a necessidade enfrentar o pesado trânsito urbano, parando somente em 

semáforos e faixas de pedestre. Outro quesito importante desse sistema trata-se da integração 

tarifária e a criação da Rede Integrada de Transporte. A figura 03 demonstra a estrutura viária do 

eixo trinário, onde as construções são elaboradas de acordo a geometria viária. 

 

 

Figura 04 – Hierarquia do modelo de construção relacionado com o eixo trinário. 

Fonte: Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba. Disponível em <http://goo.gl/5GUfzZ>. Acesso em 27 de Maio de 

2013. 
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O modelo BRT desenvolvido pela capital paranaense é composto pelo sistema Tronco 

alimentador, que conta com a implantação de terminais de transbordo (conexões tubo) em pontos 

estratégicos nos bairros e nos municípios da região metropolitana. Desse modo, os terminais de 

transbordo estão ligados a um terminal principal localizado no centro da cidade. A distribuição do 

sistema é ocasionada por diferentes linhas de circulação as quais são classificadas por cores e 

percursos, a saber: a linha alimentadora, a linha convencional, a linha troncal, a linha direta, a linha 

interbairros, a linha expressa, a linha circular, a linha circular hospitais, a linha metropolitana e a 

linha intercidades. As figura 05 e 06 demonstram a distribuição dos eixos e a hierarquização das 

linhas utilizadas respectivamente. 

 

 

Figura 05 – Eixos Estruturantes. 

Fonte: Composição da Frota. Disponível em: <https://goo.gl/N6AyOD>. Acesso em 02 de out. 2016. 
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Figura 05 – Tipos de linhas, frota operante e capacidade dos veículos. 

Fonte: Composição da Frota. Disponível em: <https://goo.gl/N6AyOD>. Acesso em 02 out. de 2016. 

Uma das características mais importantes do modelo implantado são os pontos de 

transbordos, conhecidos como conexões tubo. Essas conexões demonstram demasiada 

funcionalidade, uma vez que proporcionam o acesso aos veículos em nível, diminuindo o tempo de 

embarque e desembarque. A figura 06 demonstra um exemplo das chamadas Conexões Tubo. 
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Figura 06 – Terminais de Transbordo (Conexão Tubo). 
Fonte: Sistema de Transp. Coletivo de Curitiba. Disponível em <http://goo.gl/5GUfzZ>. Acesso em 27 de Maio de 

2013. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 A partir do desenvolvimento deste trabalho, foi possível concluir que o desenvolvimento 

sustentável urbano, está diretamente vinculado a acessibilidade e a mobilidade, que por sua vez, 

está condicionada ao funcionamento do transporte coletivo público e a implantação de meios de 

transporte alternativo, como os nãos motorizados (bicicleta). No entanto, o correto desempenho do 

transporte torna-se totalmente dependente da infraestrutura viária de cada cidade e da sua 

capacidade em promover a democratização do espaço e a adequada circulação. 

 Nesse sentido, iniciativas como o sistema BRT, a bicicleta, o sistema metroviário e Veículo 

Leve sobre Trilhos (VLT) representam as principais ferramentas para a criação de um modelo de 

transporte coletivo de qualidade e eficiência. Tais sistemas contribuem para que a população, de um 

modo geral, adote o transporte alternativo como principal meio de locomoção no ambiente urbano, 

proporcionando, assim, a diminuição do número de veículos presentes no espaço viário e os 

problemas por eles ocasionados. 

 Assim como acontece em diversas cidades mundiais, a implantação do sistema na cidade de 

Curitiba exigiu que o município desenvolvesse um plano de mobilidade integrado às políticas de 
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planejamento urbano, tendo o uso e a ocupação do solo condicionado a presença do eixo 

estruturante central. 

 Em vista disso, o modelo de transporte presente na cidade permite que os veículos coletivos 

tenham acesso aos diversos pontos do município de forma eficaz e confortável, colaborando para 

que tal serviço seja realizado de forma eficiente e adotado por boa parte da população. Entre os 

pontos importantes abordados pelo sistema que representaram avanços significativos pode-se 

elencar: integração tarifária, a criação das conexões tubo e a cobrança da tarifa fora do veículo.  

 Assim sendo, o sistema de transporte público paranaense configurou-se como referencial, 

fato que contribuiu para a popularização e a proliferação do sistema BRT em algumas cidades 

brasileiras, como Porto Alegre, Goiânia e Uberlândia e também internacionais, como Bogotá – 

Colômbia. 
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A PARCERIA PÚBLICO/PRIVADO DE PRAÇAS NO PARANÁ: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DOS MARCOS REGULATÓRIOS 

GOLINHAKI, Jeciane67 

RÉ, Tatiane Monteiro68  

BOVO, Marcos Clair69 

 
RESUMO: 
 
O termo espaço público surge cada vez mais como um lócus de base para as diversas ciências. 
Dentre elas, destacamos a filosofia, a geografia, a sociologia, que procuram compreeender o espaço 
público em sua totalidade, objetivando entendê-lo para além das suas aparências. Dessa forma a 
pesquisa tem por objetivo analisar a adoção de praças públicas por entidades privadas por meio da 
legislação municipal levando-se em consideração o esvaziamento deste espaço público. Desta forma 
levantamos os seguintes questionamentos: Qual o perfil das regulamentações legislativas sobre a 
adoção de espaços públicos dos municípios paranaenses? Quais espaços são possibilitados para 
adoção pela iniciativa privada? O acesso em eventual adoção será livre para todos ou representará 
retrocesso?  Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica em livros, dissertações e 
periódicos científicos sobre o espaço público e praças e em marcos regulatório de treze municípios 
selecionados do Estado Paraná que adotam a parceria público/privada de suas praças públicas. A 
partir dos marcos regulatório dos municípios pesquisados elaborou-se um quadro síntese contendo 
os seguintes itens: definição de espaço público para a Lei; possíveis adotantes; órgãos municipais e 
responsáveis pela regulamentação do processo de adoção; prazo e parceria; como o adotante será 
divulgado e fará uso do espaço.  Os resultados indicam que o município de Dois Vizinhos possui 
uma lei de maior completude, pois preenche vários requisitos, como, por exemplo: a forma de uso 
pelo adotante e sua divulgação; os limites que o adotante tem; propicia um entendimento sobre o 
que é um espaço público. Já o município de Almirante Tamandaré como outros apresentados na 
pesquisa não regulamenta o uso do espaço pelo adotante, não estabelece prazo para os convênios, 
muito menos indica como será feita a divulgação. 
 
Palavras-chave: Espaço público; Praça; Legislação. 
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PARTNERSHIP PUBLIC/ PRIVATE SQUARES IN PARANÁ: AN ANALYSIS FROM 

REGULATORY MILESTONES 

 

ABSTRACT: 

 
The term public space appears increasingly as a basic locus for the various sciences. Among them, 
we highlight the philosophy, geography, sociology, seeking to understand the public space in its 
entirety, in order to understand it beyond their appearances. Thus the research is to analyze the 
adoption of public squares by entities through municipal legislation taking into account the 
depletion of this public space. Thus we raise the following questions: What is the profile of 
legislative regulations on the adoption of public spaces of municipal districts? What spaces are 
enabled for adoption by the private sector? Access for possible adoption will be free for all or 
represent retrogression? The methodology used the literature in books, scientific papers and 
journals on public spaces and squares and regulatory milestones of thirteen selected cities in the 
state Paraná adopting the public / private partnership of its public squares. From the regulatory 
frameworks of the municipalities surveyed elaborated a summary table containing the following: 
definition of public space for the Law; potential adopters; municipal agencies and regulators of the 
adoption process; term and partnership; as the adopter will be announced and will make use of the 
space. The results indicate that the municipality of Two Neighbors has a law of greater 
completeness because fulfills several requirements, such as: how to use the adopter and their 
dissemination; the limits that the adopter has; It provides an understanding of what is a public 
space. But the city of Almirante Tamandaré as others presented in the survey does not regulate the 
use of space by the adopter does not set deadline for agreements, let alone indicates how the 
disclosure will be made. 
 
Keywords: public space; Square; Legislation. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço público é um dos temas mais relevantes na sociedade contemporânea. Tema este 

que vem sendo debatido por diferentes áreas do conhecimento, dentre elas, destacamos a filosofia, 

sociologia, geografia, história, ciência política, entre outras que procuram por diferente viés 

entender o espaço público, seja ele, na sua especificidade ou na sua totalidade. 

Tendo em vista a relevância do espaço público a pesquisa tem como propósito/intenção 

analisar a adoção de praças públicas por entidades por meio da legislação municipal levando-se em 

consideração o esvaziamento deste espaço público. 

É neste contexto que o artigo parte de uma análise legislativa em âmbito municipal, que 

regulamentam adoção dos espaços públicos pelo setor privado. Tal situação se apresenta de forma 

dicotômica: de um lado, a gestão executiva dos municípios revela uma positiva participação 
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público/privado, que visa à manutenção ou revitalização de praças, parques e canteiros, com 

economia aos cofres públicos e, por outro, pesquisadores das mais diversas áreas revelam grande 

preocupação nessas parcerias, quando indevidamente utilizadas ou enfraquecidas de 

regulamentação necessária, propiciando em alguns casos a dificuldade de acesso em espaços que 

devem ser para todos. 

As reflexões a respeito do espaço público no meio urbano apresentados neste artigo traz 

contribuições de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Da geografia, trazemos a 

discussão de Serpa (2011), sobre o papel do espaço público na cidade contemporânea, e de Gomes 

(2012), com a visão de que o espaço público é fundamental para o desenvolvimento da cidadania. 

Da arquitetura e do urbanismo, trazemos a leitura de Sun Alex (2008) que, ao analisar os projetos 

das praças de São Paulo, mostra como esses projetos influenciaram no uso ou exclusão das pessoas 

nestes espaços públicos. Trazemos também a contribuição de Robba e Macedo (2002), que, ao 

analisarem a evolução das praças no Brasil, discutem o papel e importância deste espaço público 

para a cidade.  

O artigo também abordará os marcos regulatórios mais relevantes para a crescente parcerias 

público/privadas que vem sendo adotada por meio da legislação de alguns municípios do Estado do 

Paraná que já possuem regulamentação que permite a adoção de espaços públicos por pessoas 

físicas e pessoas jurídicas de direito privado.   

A metodologia teve por base a pesquisa bibliográfica em livros, dissertações e periódicos 

científicos relacionados aos conceitos fundamentais inerentes ao espaço público e praça. Também 

foi realizado levantamento na legislação municipal de diferentes municípios paranaenses, sendo 

selecionados 13 municípios que possuem o regulamento normativo de adoção, sendo assim 

elaborado um quadro síntese constituído dos seguintes elementos: a) cidade e número da Lei; b, ano 

da regulamentação; c) nome do programa; d) tipos de espaços passíveis para adoção; f) quem pode 

adotar; g) necessária a apresentação de proposta prévia; h) órgão responsável pela análise da 

proposta; i) prazo de vigência; j) tipos de investimentos do adotante; k) formas de divulgação e do 

adotante; l) disciplinamento do uso pelo adotante. A partir desses dados levantados realizamos a 

análises sobre a adoção desses espaços públicos por meio de critérios comparativos entre as 

regulamentações de cada município. 

Diante das ideias apresentadas, levantamos os seguintes questionamentos: a) Qual o perfil 

das regulamentações legislativas sobre adoção de espaços públicos dos municípios paranaenses? b) 
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Quais espaços são possibilitados para adoção pela iniciativa privada? c) O acesso em eventual 

adoção será livre para todos ou representará retrocesso? 

  

 

2. ESPAÇO PÚBLICO URBANO: PÚBLICO OU PRIVADO? 

 

 O espaço público urbano é objeto de investigação de estudiosos das mais diversas áreas do 

conhecimento, dentre elas destacamos, a filosofia, história, geografia, urbanismo também podendo 

ser abordado por meio do viés interdisciplinar entre os diferentes pesquisares. Não há como estudar 

o espaço público urbano sem falar sobre a cidade, e a cidade constitui um fenômeno complexo, que 

precisa ser estudado uma vez que o enfoque na área urbana nos permite mergulhar em contextos 

culturais, históricos, políticos, sociais, econômicos, jurídicos e muitos outros que possuem tanta 

relevância, quanto estes aqui citados. Portanto, nesta pesquisa, concentramos na contribuição dos 

seguintes autores: Serpa (2011) e Gomes (2012) na Geografia; da Arquitetura e Urbanismo Sun 

Alex (2008) e Robba e Macedo (2002); do Direito, buscando um diálogo constante com a dinâmica 

social na qual o tema está inserido. 

Para Gomes (2012), o estudo do espaço público deve levar em consideração o espaço 

como um todo, não apenas o espaço físico ou concreto, mas levando em consideração as práticas e 

as dinâmicas sociais no espaço. Desta forma, o espaço público pode ser visto como um conjunto 

indissociável das formas com as práticas sociais e, assim, pode vir a se constituir em uma categoria 

de análise geográfica. 

Desta forma Gomes (2012, p.162), afirma que essa é a única forma de relacionar a 

condição de cidadania e o espaço público (pela configuração física, uso e vivência).  O espaço 

público é “qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos à possibilidade de acesso e 

participação de qualquer tipo de pessoa”. 

  Para abordar o espaço público, alguns conceitos são analisados pelo autor como: território, 

política e cidade. Gomes (2012, p. 12-13) entende o território como “parte de uma extensão física 

do espaço mobilizada como elemento decisivo no estabelecimento de um poder”, podendo ser 

utilizado como forma de expressão e controle sobre outros grupos, uma vez que tais grupos 

decorrem de uma organização política que permeia a convivência entre diferentes, com vistas ao 

interesse comum, e isto só é possível dentro do fundamento da constituição da cidade.  
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Segundo Gomes (2012, p.159) há três incompreensões a respeito do espaço público: “é 

público aquilo que não é privado”, para o autor não é apropriado porque, além de limitar a 

existências de outros tipos de espaço (comum, coletivo...), ainda não define ou identifica o espaço 

na medida em que podem ter espaços públicos com acesso limitado ao público ou espaço privado 

com amplo acesso ao público. Em segundo lugar, “tomar o espaço público como uma área 

juridicamente delimitada”, como se a existência desses espaços estivessem vinculadas 

exclusivamente a criação de leis, quando vemos casos anteriores à legislação. Em terceiro lugar, 

aponta “a qualidade de livre acesso”, no sentido de que para ser espaço público o acesso tivesse que 

ser livre para todos e cita como exemplo hospitais, escola, áreas militares que mesmo sendo público 

possuem regras de acesso sem perder o caráter público.  

Para Serpa (2011) o espaço público é compreendido como espaço da ação política, que pode 

se tornar um espaço de mercadoria para consumo de poucos, dentro da lógica de produção e 

reprodução do sistema capitalista na escala mundial, que na realidade não se torna comum a todos. 

Desta forma, o autor aborda que a acessibilidade, para ele, não é apenas física, sem muros ou 

barreiras físicas que impeçam o acesso, mas também simbólica, na medida em que a apropriação 

espacial seleciona ou limita o acesso ao espaço público. 

As pesquisas de Serpa (2011) apontam que o lazer e o consumo da classe média têm 

influenciado as transformações urbanas, multiplicando o consumo e a valorização do solo, e aponta 

que há uma tendência no Brasil e também em outros países em investir em espaços públicos 

“visíveis”, aqueles espaços mais centrais e que têm maior destaque na cidade como praças e parques 

públicos. 

 Os autores Robba e Macedo destacam que “as praças são espaços públicos urbanos 

destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livre de veículos” (2003, 

p.17). A partir dessa definição podemos perceber que as praças se caracterizam como espaços 

urbanos, que, por serem públicos facilitam a apropriação por parte das pessoas que as frequentam. 

Já para o arquiteto e urbanista Sun Alex, “a praça não é apenas um espaço físico aberto, 

mas também um centro social integrado ao tecido urbano. Sua importância refere-se a seu valor 

histórico, bem como a sua participação contínua na vida da cidade” (2008, p.23). Alex (2008) 

destaca que acessibilidade é a questão fundamental para o uso e apropriação das praças, porque para 

usar um lugar primeiro temos que entrar neste lugar. 
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Assim sendo, Sun Alex (2008) em suas pesquisas utiliza a classificação de Stephen Carr 

(1995) quanto aos diferentes tipos de acesso ao espaço público, sendo eles: o físico (sem barreiras 

que impeçam o acesso); o visual (indicação de ameaças, visível de todos os lugares); e o simbólico 

ou social (sinais que sugerem quem não é bem vindo). Esses três tipos “de acesso podem ser 

combinados para tornar um espaço mais ou menos convidativo ao uso” (2008, p. 25), conforme 

afirma o autor. 

Destarte as praças são de grande importância para os citadinos, pois atendem a várias 

funções, como: estética (embelezamento da cidade), ambiental (qualidade ambiental), social 

(convivência entre pessoas de diferentes faixas etárias) e simbólica (lazer, descanso, convivência). 

Sendo assim, a questão fundamental para o uso das praças é a acessibilidade: física, visual e 

simbólica que garantem o uso e a permanência das pessoas nestes espaços públicos, seja para o 

lazer, o descanso, atividade física e outros. Diante disso, Sun Alex (2008) alerta que: 

O desuso das praças acarreta a perda de oportunidades de sociabilização e de 
fortalecimento da cidadania, contribuindo para o aumento da dependência de 
espaços privados para a prática da vida pública e, consequentemente, das 
desigualdades sociais e da exclusão. Garantir o acesso público e o uso coletivo - 
condições essenciais para promover a vida pública nas praças – é um desafio e uma 
responsabilidade para a cidade e para o paisagismo (ALEX, 2008, p. 279). 

  
A garantia do acesso público e do uso coletivo das praças pressupõe outros desafios e 

compreensões dentro da dinâmica social na qual nos inserimos. Gomes (2012) aponta que a 

modernidade trouxe uma nova forma de conceber o mundo: uma nova ideia de política, de cidade e 

vida social, pois essas mudanças influenciaram na configuração da cidade e no recuo da ideia de 

cidadania que se tinha nos primeiros anos da modernidade. Para o autor, “a cidadania é um pacto 

social estabelecido simultaneamente como uma relação de pertencimento a um grupo e de 

pertencimento a um território” (2012, p.173). 

Para compreender a ideia de cidadania Gomes (2012) identifica quatro processos em que o 

recuo é caracterizado: a) a apropriação privada dos espaços comuns, cujo tema é foco deste artigo, 

ou seja, o tipo de apropriação pode ser físico (ocupação de calçadas, ruas e bairros) ou simbólico 

(ocupação da área por camelôs); b) progressão das identidades territoriais a fragmentação dos 

espaços por estabelecimentos de domínios de um grupo em oposição aos demais grupos. Como 

exemplo: os jovens que se organizam em gangues, os evangélicos que pregam nas praças, os 

narcotraficantes. c) o emuralhamento da vida social, “o dito homem moderno dispõe de variados 

recursos para transformar-se em invisível e, portanto, inacessível para o contato social” (2012, 
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p.182). d) o crescimento das ilhas utópicas que é caracterizado pelos condomínios fechados e 

conjuntos de prédios que “são vendidos como cidades dentro da cidade” (2012, p.186), porque 

reproduzem os atrativos da vida urbana com mais segurança, lazer e moradia diferenciada. 

Em torno dessas preocupações é que será voltado um olhar crítico para a análise das 

legislações dos municípios paranaenses que já possuem regulamentação para a adoção de espaços 

públicos pela iniciativa privada. 

 

 

3. A ADOÇÃO DE PRAÇAS UMA PARCERIA PÚBLICO/PRIVADO: UM ENFOQUE 

PARANAENSE 

 

A adoção de espaços públicos é um fenômeno recente no Brasil. Legislações nos estados de 

Porto Alegre, Ceará, e São Paulo são as inaugurantes desse modo de parceria entre poder público e 

instituições privadas.  

O fortalecimento de parcerias entre a gestão pública e a iniciativa privada é fator decorrente 

da sociedade moderna e sua influência marcada pelo discurso de ideologia neoliberal, que atende 

pouco aos anseios daqueles que mais dependem da ação estatal, pois se reforça um modelo baseado 

na justiça comutativa, onde cada parte vale de acordo com o seu valor em si, em detrimento de uma 

justiça redistributiva, onde cada parte é mensurada na relação que estabelece com o todo (BOBBIO, 

1986). Quando as ações políticas se deturpam por interesses comerciais, como ocorre no 

neoliberalismo, amplia-se a seletividade no/do espaço, que pode gerar extremas desigualdades 

socioespaciais. 

Nesse contexto da modernidade que foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, em 

1988. A referida carta magna representa um momento importante na regulação e expansão da 

competência da administração dos municípios por seu poder executivo local. É o que se verifica no 

artigo 30 in verbis:  

Compete aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
 

De acordo com o artigo 30 podemos perceber uma expansão das competências de âmbito 

municipal, sendo dado grande poder à administração pública de suas secretarias gestoras 

especializada de acordo com as características de cada local.  
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Também podemos considerar como marco regulatório de extrema importância com relação 

ao incentivo de parcerias público/privadas encontra-se no Estatuto das Cidades (BRASIL, Lei 

10257 de 2001), conforme disposição em seu artigo segundo: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
[...] 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

 

A partir dessa Lei é possível verificar que, pela primeira vez, uma lei federal regulamentou e 

autorizou de forma ampla as parcerias do poder público com a iniciativa privada, limitando seus 

efeitos ao interesse social. 

Diante das possibilidades de estabelecimento de parcerias, vários municípios do Paraná 

vislumbraram a ideia de adoção de espaços públicos como um bom formato de participação de 

gestão, com economia de valores dos cofres públicos, que seriam destinados para revitalização e 

construção de parques, praças e demais áreas verdes. Ao todo, conforme levantamento realizado até 

junho de 2015, treze municípios paranaenses publicaram leis que possibilitam e regulamentam a 

adoção de espaços públicos, com enfoque em praças e áreas verdes.  

As leis paranaenses foram analisadas conforme os fatores indicados no quadro 01, 

considerando alguns dados como: a) O que é espaço público para a lei? b) Quem são os possíveis 

adotantes? c) Qual órgão municipal é o responsável pela regulação do processo de adoção? e,  

ainda: Existe prazo para essa parceria? Como o adotante será divulgado e fará uso do espaço? Tais 

questionamentos foram eleitos para a pesquisa por serem de extrema importância quando se trata de 

conceder qualquer direito para que uma pessoa privada utilize, melhore, construa ou revitalize um 

espaço público.    

 
 

 
Quadro 01: Síntese dos munícipios  
 

L
ei

 e
 

ci
d

ad
e 

A
n

o
 

Espaços passíveis 
de adoção 

Quem pode 
adotar? 

Prazo de 
vigência 

Investiment
o do 

adotante 

Formas de 
divulgação 
do adotante 

Disciplinamento do 
uso pelo adotante 
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16
86

 
A

lm
ira

nt
e 

T
am

an
da

ré
 

20
13

 

Parques naturais; 
parquinhos infantis; 
academias populares; 
rotatórias; canteiros; 
jardins; praças; áreas 
de ginástica e lazer; 
áreas verdes 
margeando Ruas e 
Avenidas; pontos de 
ônibus. 

Qualquer pessoa 
física ou Jurídica 
de caráter privado. 

Não há. Não há. Não há. Incentivo ao número 
ínfimo de divulgação 
do adotante por 
meio de placas. 

40
 

A
nt

on
in

a 

20
09

 

Não há. Entidades da 
sociedade Civil; 
associações de 
moradores bairro, 
pessoas jurídicas 
de direito privado; 
pessoa física com 
residência no 
município. 

Não há. Pessoal e 
direto. 

Placas sem 
limitações. 

Apenas de 
conservação e 
manutenção. 

15
44

 
C

am
ba

rá
 

20
13

 

Areas verdes, 
parques, jardins, 
praças, rotatórias, 
canteiros centrais de 
avenidas, áreas de 
ginástica e lazer. 

Qualquer pessoa 
física ou Jurídica 
de caráter privado. 

Não há. Pessoal e 
direto. 

Publicidade do 
adotante. 

Incentivo ao número 
ínfimo de divulgação 
do adotante por 
meio de placas. 

11
.6

42
 e

 d
ec

.  
79

2 
C

ur
iti

ba
 

20
05

 e
 2

00
7 

Logradouros públicos. Qualquer pessoa 
física ou Jurídica 
de caráter privado. 

12 meses, 
prorrogáve
l por mais 
60. 

Conforme 
exigências 
no processo 
licitatório. 

Livre. Não pode impedir o 
uso coletivo; não 
pode impedir a 
realização de 
atividades da adm. 
Municipal – ilícita 
publicidade de 
cigarros e bebidas 
alcoólicas. 

12
27

 D
oi

s 
vi

zi
nh

os
 

20
14

 

Áreas verdes; praça 
pública; jardins 
públicos; parque 
urbano municipal; 
canteiro central; vias 
públicas. 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

12 meses 
prorrogáve
l por mais 
36. 

Conforme 
exigências 
em cada 
caso, pelo 
poder 
executivo. 

Totalmente 
limitadas em 
capítulo 
próprio na 
legislação. 

Disciplina completa 
sobre uso e 
disposição do 
espaço em capítulo 
próprio. 

33
33

 F
oz

 d
o 

Ig
ua

çu
 

20
07

 

Praças públicas, de 
esportes e áreas 
verdes. 

Qualquer pessoa 
física ou jurídica. 

Não há. Pessoal e 
direto. 

Placas de 
forma livre. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 

37
60

 
F

ra
nc

is
co

 
B

el
tr

ão
 

20
10

 

Não há. Qualquer pessoa 
física ou jurídica. 

Não há. Pessoal e 
direto. 

Placas de 
forma livre. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 
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23
59

 
G

ua
ra

pu
av

a 

20
14

 

Canteiros centrais, 
praças, parques e 
unidades de 
conservação. 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

03 anos, 
prorrogáve
l por igual 
período. 

Pessoal e 
direto ou 
conforme 
exigência 
licitatória. 

Placas 
previamente 
autorizadas 
pelo órgão 
regulamentad
or. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 

16
42

 Ir
at

i 

20
11

 

Praças Públicas, 
Parques, Áreas 
Públicas de caráter 
esportivo ou 
recreativo, áreas 
verdes e viveiros. 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

Não há. Pessoal e 
direto 
conforme 
exigência  
licitatória. 

Placas de 
forma livre. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 

98
92

 
M

ar
in

gá
 

20
14

 

áreas verdes, jardins, 
praças, rotatórias, 
canteiros centrais de 
avenidas. 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

12 meses, 
prorrogáve
l por igual 
período 

Pessoal e 
direto 
conforme 
exigência 
licitatória 

Placas 
direcionadas 
pela adm 
municipal. 

Não há. 

85
43

 P
on

ta
 

G
ro

ss
a 

20
14

 

manutenção de jardins 
em canteiros centrais 
e laterais de vias, 
praças, parques e 
floreiras. 
 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

2 anos, 
podendo 
ser 
prorrogad
o 

Pessoal e 
direto. 

Placa com 
modelo 
previsto. 

Não há. 

50
2 

Q
ua

tr
o 

B
ar

ra
s 

20
09

 

Logradouros públicos. Qualquer pessoa 
jurídica. 

Não há Pessoal e 
direto. 

Publicidade 
livre. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 

74
9 

R
io

 A
zu

l 

20
14

 

praças públicas, áreas 
públicas de caráter 
esportivo e áreas 
verdes. 

Qualquer pessoa 
jurídica. 

02 anos, 
com 
prorrogaçã
o por igual 
período. 

Pessoal e 
direto. 

Placa 
regulamentad
a 
pela lei. 

Impossibilidade de 
divulgação de 
bebidas alcoólicas e 
cigarros. 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores. 

 

As leis que aparecem no quadro 1 podem ser facilmente consultadas nos sites dos 

municípios apresentados. Destacamos, contudo, dois municípios: o de Almirante Tamandaré e o de 

Dois Vizinhos, pois, para a análise desta pesquisa, o primeiro possui um texto de lei com 

regulamento muito frágil e a segunda consiste em um texto de lei que pode ser considerado o mais 

completo de todos os municípios do Paraná.  

 O município de Almirante Tamandaré, assim como outros apresentados no apêndice não 

regulamenta o uso do espaço pelo adotante, não estabelece prazo para os convênios, muito menos 

indica como será feita a divulgação daqueles que investem no espaço. Já o município de Dois 

Vizinhos possui uma lei de maior completude, pois preenche vários requisitos, como, por exemplo: 

a forma de uso pelo adotante e sua divulgação; os limites que o adotante tem; propicia um 

entendimento sobre o que é um espaço público; visando que ele não perca suas características; 
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apresenta prazos para as parcerias, indicando ainda; diversas modalidades que podem ser avaliadas 

pelos órgãos responsáveis. 

 Vale destacar que todos os cuidados observados na legislação pelo município de Dois 

Vizinhos podem influenciar diretamente na questão do acesso do espaço público adotado, uma vez 

que, conforme já mencionado, precisa ser um lugar onde a população verdadeiramente encontre 

apropriação por sua função simbólica.  

 Porém podemos destacar duas perspectivas para adoção do espaço público, sendo a primeira 

caracterizada pelo enfraquecimento da ação estatal e da desvinculação do investimento público 

naquilo que seria um objeto de todos, em contrapartida ao discurso estatal de economia dos cofres 

públicos, conforme se observa no texto da reportagem do site da gazeta do povo, sobre a adoção no 

município de Curitiba: 

A prefeitura de Curitiba já garantiu neste ano uma economia de R$ 1 milhão com a 
manutenção de praças e jardins, graças ao projeto que permite a adoção de espaços 
públicos pela iniciativa privada. O valor representa 15% do orçamento municipal 
para manutenção de parques, praças, canteiros e logradouros públicos. Segundo o 
secretário municipal do Meio Ambiente, José Antônio Andreguetto, o dinheiro 
economizado deverá ser usado na manutenção e conservação de outras áreas de 
lazer localizadas na periferia, que não possuem muitos atrativos e têm menor 
visibilidade. A economia poderá custear, por exemplo, a construção de 20 
jardinetes localizados nos bairros, ao custo de R$ 50 mil cada. (27/01/2009 in 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/adocao-de-parques-e-pracas-
gera-economia-de-r-1-milhao-ao-ano-be7ipcxrjwnbe10sk1hoo08jy). 
 

Percebe-se que o discurso de economia está atrelado ao fato de que a sobra de investimentos 

podem ser direcionada aos espaços situados em bairros periféricos. Aqui nos deparamos com os 

questionamentos apontados de forma introdutória nesta pesquisa: Quais espaços são possibilitados 

para adoção pela iniciativa privada? O acesso em eventual adoção será livre e para todos ou 

representará retrocesso?  

Neste ponto, chama-se atenção para o fenômeno da gentrificação, ultimamente difundido e 

estudado por urbanistas de vários países. Trata-se de uma condição presente na modernidade, onde 

áreas urbanas acabam se estruturando visando a ascensão econômica da classe média. Neste viés 

Zolini (2007) apresenta várias formas de gentrificação, apontando a generalizada ou ampliada, que 

se explica da seguinte forma: 

 

O tecido urbano passa a ser afetado, e ruas comerciais inteiras, parques, 
restaurantes, mercados, museus, cinemas e todo tipo de imóvel de uso não 
residencial será valorizado pelas marcas internacionais, corporações ou 
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investidores com os quais a nova classe média se identifica, mudando assim a 
paisagem urbana e amalgamando uma paisagem cultural onde o gentrificador possa 
se identificar. Pode-se dizer que essa terceira onda caracteriza-se por uma 
gentrificação de consumo, lazer e emprego, em que somente alguém pertencente à 
nova classe média poderia se referenciar e fruir suas especificidades e 
especialidades. Um local agora moldado à nova condição globalizada das 
metrópoles mundiais (ZOLINI, 2007, p. 43). 

 Diante dessa discussão, pela evidência de gentrificação na dinâmica social atual, é que se 

questiona o seu impacto de exclusão social e, nisto, inserimos a discussão sobre a adoção de praças, 

uma vez que a escolha de determinados espaços que sejam mais visíveis e com enfoque mais 

mercantil, e rodeadas ou passíveis de envolvimento por determinadas classes não coadunam com o 

conceito de espaço público ora apresentado e com ampla acessibilidade. 

Desta forma as praças da periferia das cidades dificilmente seriam adotadas, além de que, 

espaços sem regulamentação própria podem contribuir para a exclusão social, pois podem 

potencializar a gentrificação, de forma que estabelecem espaços públicos que acabam sendo 

frequentados por classes sociais selecionadas, tais fatores precisam ser verificados em outra 

oportunidade por meio de pesquisa de campo que seria mais eficiente para tal abordagem. 

No que tange a regulamentação com efetividade na adoção de espaços públicos devemos 

entender o acesso a praça enquanto espaço público com múltiplas dimensões, ou seja, a física, 

simbólica e visual. Dimensões estas que precisam estar direcionada ao acesso. 

 É preciso compreender que a dinâmica da sociedade atual, cada vez mais, está esvaziando os 

espaços públicos, identificados nesta pesquisa como locais propícios para a ação política. Se não for 

possível encontrar meios de movimentar uma apropriação dos cidadãos por seus espaços públicos, 

temos, aí, um grande retrocesso à própria ação política em uma cidade. 

 Neste viés, a regulamentação de adoção de espaços públicos pode oferecer grande 

contribuição para o acesso livre e comum a todos os citadinos, criando ambientes de lazer, como as 

praças que possam receber citadinos de qualquer idade ou classe social. 

Autores de gestão Pública concentram esforços nos estudos sobre a efetividade das ações de 

administração. A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação 

trazem benefícios à população, ou seja, ela é mais abrangente que a simples eficácia, na medida em 

que esta indica se o objetivo foi atingido, enquanto a efetividade mostra se aquele objetivo trouxe 

melhorias para a população visada.  

Neste sentido Torres afirma que a, 
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[...] efetividade: é o mais complexo dos conceitos, em que a preocupação central é 
averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, 
deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores 
sociais. Essa averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais 
democrática, transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar 
a população para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se 
relaciona estritamente com a idéia de eficiência, que tem uma conotação 
econômica muito forte, haja vista que nada mais impróprio para a administração 
pública do que fazer com eficiência o que simplesmente não precisa ser feito 
(TORRES, 2004, p. 175).  

 
 A pesquisa revelou que ainda é muito ineficiente a legislação de adoção por parcerias 

público/privadas nos municípios do Paraná, uma vez que a edição de um texto legal que observe o 

amplo e democrático acesso, contribuindo para a escolha de locais esparsos por vários bairros da 

cidade, pode intensificar o uso e consequentemente as funções de uma praça no espaço urbano. 

 
 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A utilização de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para a manutenção, 

construção e conservação de praças deve observar sempre o interesse público, que é comum a 

todos, e jamais abrir margem para favorecimentos de interesses de mercado, muito menos obstruir o 

acesso através da criação de identidades específicas de frequentadores, criando padrões estéticos e 

sociais que excluem ao invés de atrair, fortalecendo a exclusão por meio da gentrificação, conforme 

abordado. 

 Espaços públicos de amplo acesso podem ser evidenciados com parcerias público/privadas, 

e regulamentações eficientes pelos poderes municipais, afinal, não desejamos que a canção “A 

praça”, que remete à tristeza e à solidão  de um espaço público permaneça como constante toada na 

sociedade brasileira. Parafraseando o poema musical, desejamos que mesmo que a praça, o banco, 

as flores e o jardim, permaneçam iguais, o seu acesso seja vivido a tal ponto, que a felicidade seja 

percebida por uma convivência comunitária constante. 
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UM OLHAR INTERDISCIPLINAR SOBRE AS CIDADES: 

LEITURAS ECONÔMICAS E EXPANSÃO TERRITORIAL URBANA 
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GOMES, Mariana Cristina da Silva 71  

RESUMO 

 

As diferentes perspectivas ao analisar a produção do espaço urbano revelam a complexidade e 
pluralidade presente em tal processo. Assim, há um esforço ao olhar interdisciplinar necessário à 
compreensão da dinâmica urbana contemporânea. Este artigo pretende debater elementos da 
produção do espaço urbano articulado à reprodução do capital, bem como o entendimento da 
expansão urbana de forma complexa, para além da restrita correlação ao crescimento populacional, 
articula-se a vários elementos do processo do modo de produção capitalista. Dentre os agentes da 
produção do espaço e da expansão territorial urbana, foi elencado para o presente debate, o qual se 
propõe leituras econômicas, o mercado imobiliário. O material empírico que este artigo inicia a 
análise a luz do debate teórico consiste num levantamento bibliográfico sobre o panorama histórico 
da cidade de Presidente Prudente/SP, no que exemplifica e é compreendida a partir do processo de 
produção capitalista do espaço e do avanço do mercado imobiliário sobre as terras urbanas. 
 
Palavras-chave: Produção do espaço urbano; expansão urbana; mercado imobiliário; Presidente 
Prudente.  
 
RESUMEN 

 
Las diferentes perspectivas para analizar la producción del espacio urbano revelan la complejidad y 
la pluralidad presente en este proceso. Por lo tanto, existe un esfuerzo enfoque interdisciplinario 
necesario para la comprensión de las dinámicas urbanas contemporáneas. Este artículo tiene como 
objetivo discutir los elementos de la producción del espacio urbano articulado a la reproducción del 
capital, así como la comprensión de la expansión urbana de manera compleja, más allá de la 
limitada correlación con el crecimiento demográfico, articula los diversos elementos del modo 
capitalista de producción. Entre los agentes de espacio de producción y expansión territorial urbana 
fue pieza que se detalla para este debate, que propone lecturas económicas, el mercado de bienes 
raíces. El material empírico que este artículo se inicia el análisis al debate teórico es una literatura 
sobre los antecedentes históricos de la ciudad de Presidente Prudente / SP, como un ejemplo y se 
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entiende a partir del proceso capitalista de producción y espacio de avance comercial propiedad en 
suelo urbano. 
 
Palabras clave: producción de espacio urbano; la expansión urbana; mercado inmobiliario; 
Presidente Prudente. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho72 debate qual o papel da cidade, e como vem sendo produzido o espaço 

e o processo de urbanização através de leituras econômicas. Assim, é atenuado o peso do debate, 

difundido a partir da década de 1970, da reestruturação produtiva, reestruturação da cidade, 

reestruturação urbana, reestruturação tecnológica, entre outras, entendendo-se que não é uma 

questão de curto prazo. Isto não significa que os processos de reestruturação não ocorram, mas sim, 

que a leitura econômica da urbanização permite a compreensão de processos temporalmente mais 

amplos. 

Observa-se que a cidade está cada vez mais a serviço do capital rentista. A cidade assume o 

papel de mercadoria, o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. Neste mesmo processo, o 

capitalismo, o modo de produção de riqueza e a cidade estão aprofundando o caráter desigual. 

(HARVEY, 2013) 

Nesse sentido, a cidade não é apenas o lugar, mas, simultaneamente, o motor do capitalismo. 

As relações espaciais que a cidade desempenha promovem, desenvolvem e expandem o 

capitalismo. Portanto, é preciso compreender a configuração da divisão territorial do trabalho e a 

divisão social do espaço a partir do marco: a cidade é uma reinvenção do capitalismo, assim, como 

ao longo do tempo o capitalismo muda a roupagem, a cidade também se transforma. A cidade passa 

a ser o lugar da acumulação da renda do capital (CAMAGNI, 2005). 

Com apoio na compreensão da cidade como meio, produto, e especialmente como condição 

da reprodução do capitalismo patrimonialista do início do século XXI, uma das questões 

preponderantes que se pode observar é o entendimento da lei do valor, vista na perspectiva do 

capital como ente que se valoriza em um processo de constante valorização, reinventando novas 

formas de produção, transformando coisas em mercadoria, impulsionando inovações tecnológicas e 

novas configurações espaciais. Assim, para que a lei do valor se cumpra, o capitalismo se modifica 
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permanentemente, transforma constantemente as suas formas de organização e configura novas 

formas de capitais, como por exemplo, do capitalismo concorrencial ao capitalismo monopolista, 

até chegar à configuração atual – não há uma evolução natural, mas respostas históricas à lei do 

valor (HARVEY, 2013). 

Os processos de concentração e centralização do capital geram contradições ao próprio 

capital. Ambos se resolvem com mecanismos de reorganização interna e externa dos setores 

produtivos, ou seja, a concentração e a centralização, por sua natureza contraditória ao capital, 

impulsionam a lei do valor. É um movimento permanente, e em dados momentos históricos a 

dimensão das contradições do capital, num estágio crítico, insurgem as crises. 

Dentre alguns elementos que se realizam a superação das contradições do capital, está a 

dimensão espacial – o espaço como fundamental à realização da lei do valor. A lei de valor é o 

elemento central e mais geral que o Marx aponta como foco da análise de qualquer processo do 

capitalismo, ela está para além das aparências, a lei do valor como a essência. 

Nesse sentido é fundamental ter claro o papel da propriedade privada da terra. 

Historicamente, no Brasil, a terra assume demasiada importância, assumindo diferentes formas que 

não se anulam, desde sua simbologia de poder do período colonial, a reserva de valor a partir da 

metade do século XX, alcançando, a partir dos anos 2000, a condição de ativo de valor.  

Assim, os usos do solo urbano são condicionados pela renda da terra, possibilitados ou 

aprofundados pela falta de controle social sobre a terra urbana, questão esta debatida por diversos 

autores, como Bolafi (1979), Farret (1985), Singer (1979), Maricato (2013) articulado a tais 

processos de produção do espaço. 

As diferentes perspectivas ao analisar a produção do espaço urbano revelam a complexidade 

e pluralidade presente em tal processo. Assim, o texto propõe um esforço em não reduzir o olhar 

interdisciplinar necessário à compreensão da dinâmica urbana, mas elencar alguns possíveis olhares 

geográficos e econômicos no tempo e espaço.  

Diante desta linha de pensamento, o objetivo do trabalho busca o entendimento de 

elementos da produção do espaço urbano articulado à reprodução do capital, a cidade como 

mercadoria. Assumimos como agente da produção do espaço, elencado para o presente debate, o 

mercado imobiliário. E buscou-se, a luz de tal referencial teórico, iniciar o olhar ao processo de 

formação e expansão do espaço da cidade de Presidente Prudente/SP através de levantamento 

bibliográfico.  
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A estrutura do texto segue primeiramente sobre possíveis leituras da expansão territorial 

urbana, articulando à produção do espaço e a identificação dos agentes sociais. Em seguida, 

optamos por seguir uma das dimensões da expansão territorial, que vem se remodelando junto às 

transformações do capital: as estratégias dos agentes imobiliários.  E por fim articulamos a 

compreensão da expansão territorial urbana de Presidente Prudente à luz do debate teórico realizado 

frente à produção do espaço urbano capitalista contemporâneo. 

 
2. EXPANSÃO TERRITORIAL: POSSÍVEIS LEITURAS DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO E SEUS AGENTES 

 
A expansão territorial abordada neste texto tem o foco intraurbano e está para além da 

relação causa-efeito: do processo de crescimento habitacional que pode resultar na escassez de áreas 

disponíveis na cidade, por conseguinte, avançando a mancha urbana. O entendimento da expansão 

urbana é complexo, articula-se a vários elementos do processo do modo de produção capitalista, 

desde a expansão e desconcentração industrial que impulsiona a urbanização e amplia as cidades até 

contemporânea reestruturação intraurbana, que abarca as contradições do capital na produção do 

espaço urbano.  

Diante de vários estudos empíricos, realizados em cidades brasileiras, que discutiram as 

dimensões do processo de estruturação intraurbana, é recorrente a articulação direta do movimento 

de incorporação de novas áreas vinculada às estratégias de agentes imobiliários. Processo que 

valoriza o solo rural ao passar a compor o mercado de terras urbanas, como discute Melazzo, 

Esse processo promove a qualificação do solo enquanto mercadoria urbana e 
aumenta a diferenciação interáreas dos preços fundiários. (...) É o movimento dos 
capitais imobiliários que abre novas frentes para o crescimento da cidade e o 
direciona espacialmente. (MELAZZO, 2001:109) 
 

Em grande parte a expansão das cidades ocorre sob o comando do capital e seus agentes, 

sejam locais ou externos ao município, e através de políticas e programas governamentais 

encontram terrenos férteis para o capital conjecturar a cidade como mercadoria. Essa expansão 

ocorre através dos agentes: o capital, representado pelo mercado imobiliário, construtoras, 

incorporadoras e grupos sociais que se atentam à oportunidade de negócios através do solo urbano; 

o Estado através das políticas públicas e seus gestores, em especial aos governos municipais; e os 

pobres, nativos ou migrantes, que demandam por moradia, sobretudo por seu valor de uso, acabam 
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por influenciar na dinâmica da expansão territorial urbana se alocando, muitas vezes de forma 

ilegal, à margem da cidade. (CORRÊA, 1989; ROCHA, 2005:181) 

Tais agentes foram identificados separadamente, porém, suas atuações podem, e muitas 

vezes estão associadas na realização da produção do espaço. Os estudos empíricos podem 

apresentar diferentes forças de atuação dos agentes e dos níveis de interação entre agentes, as quais 

podem ser contraditórias e possuírem características particulares, singulares e semelhantes em cada 

localidade.  

A sistematização dos agentes da produção do espaço não é uma tarefa atual das Ciências 

Sociais, tampouco da Geografia, há contribuições de inúmeros autores que tiveram esse esforço. 

Porém, é necessário compreender a inserção numa dada temporalidade e espacialidade de cada 

formação sócioespacial capitalista que situam os agentes sociais da produção do espaço. Como 

discute Corrêa (2013) em torno da produção do espaço, seja o da rede urbana ou o intraurbano, 

 
não é o resultado da “mão invisível do mercado”, nem de um Estado Hegeliano, 
visto como entidade supraorgânica, ou de um capital abstrato que emerge de fora das 
relações sociais. É consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, 
dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de 
contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da 
sociedade. (CORRÊA, 2013:43) 

 
 O autor questiona se ainda são válidas as tipologias elaboradas por Capel (1972), Bahiana 

(1979) e a do próprio Corrêa (1989), ao advertir uma aparente dissolução de tipos que eram bem 

definidos em suas estratégias e práticas. Haveriam novos agentes sociais, dotados de novas táticas e 

ações? E quanto a escala de ação dos agentes sociais e as configurações (re)criadas por eles. 

Adiante o autor (2013:44-7) propõem uma outra tipologia que articula os agentes sociais com as 

práticas atuais, são eles os: 

- Tipos ideais: já citados anteriormente por Corrêa (1989), os proprietários dos meios de produção, 

os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. A 

partir da ação deles o espaço é produzido, impregnado de materialidades e também pleno de 

diversos significados. 

- Estratégias e práticas espaciais distintas e um único agente: um mesmo agente social utilizando a 

terra urbana de diferentes formas para a acumulação, como uma empresa industrial, pode investir na 

produção de imóveis, ou seja, a terra deixa de ser apenas a base para a produção e passa a ser 

instrumento de valorização. 
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- Estratégias e práticas espaciais semelhantes e diferentes agentes: a terra urbana pode ser objeto 

de interesse do Estado, de promotores imobiliários, de empresas industriais entre outros agentes, e 

estes, podem adotar práticas espaciais semelhantes, como a esterilização da terra, fragmentação, 

loteamentos descontínuos na periferia etc. 

- Os múltiplos papéis do Estado: como estabelecer o marco jurídico de produção e uso do espaço; 

taxar a propriedade conforme o uso e atividade produtiva; propiciar condições de produção para 

outros agentes, como instalando obras de infraestrutura; controlar o mercado fundiário; tornar-se 

produtor industrial.  

Essa multiplicidade de papéis pode se efetivar em escalas para além do intraurbano e também se 

efetivar na rede urbana, e estabelecer relações com outros agentes sociais. “Nessas relações entram 

em jogo mecanismos de negociação, cooptação e clientelismo, aos quais a corrupção não é 

estranha”.(CORRÊA, 2013, p.46) 

- Novos e velhos agentes sociais: coexistem agentes que há muito tempo, em maior ou menor 

intensidade atuam no processo de produção do espaço, por outro lado entram em cena novos 

agentes do “espaço vernacular” à ação de poderosos grupos capitalistas. 

 Assim, compreendemos as mudanças, permeadas pelas temporalidades e espacialidades, que 

marcam as ações dos agentes produtores do espaço. Dentre esses agentes, destacaremos neste 

trabalho os agentes que atuam significativamente, dentre outras transformações socioespaciais, no 

processo expansão urbana: os promotores imobiliários. 

A atuação dos agentes imobiliários é dinâmica e não ocorre de forma homogênea nas 

cidades. Dentre as diferenciações podemos elencar a escala de atuação dos agentes, que variam de 

agentes locais, regionais, nacionais à internacionais; a rede urbana em que se insere, bem como seu 

porte; os processos históricos e as particularidades socioespaciais. A seguir o dinamismo do 

mercado imobiliário será debatido. 

 
 

3. PRODUÇÃO DA CIDADE E REPRODUÇÃO DO CAPITAL: DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO AO CIRCUITO IMOBILIÁRIO 

 
O mercado imobiliário vem aperfeiçoando as estratégias de atuação, acompanhando a 

flexibilização dos capitais, desde a aquisição de terrenos, a formação de banco de terras, construção 

à comercialização em forma de ativos nas bolsas de valores. A esta noção ampla do ramo 

imobiliário é denominada de “circuito imobiliário” por Fix (2011). 
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Os autores Logan e Molotch, (2007), discutidos por Alcantara (2013) reconhecem três 

principais tipos de agentes imobiliários, classificados de acordo com o potencial de atuação na 

produção imobiliária na cidade: 

1º - acidental: é o proprietário que adquire e mantém terrenos sem uso como reserva 
de valor, mas que não detém conhecimento preciso sobre a valorização futura do 
imóvel, se lançando em práticas especulativas e rentistas;  
2º - ativo: diferente do anterior, possui conhecimento sobre os vetores de expansão e 
valorização da cidade, agindo sobre as localizações mais vantajosas;  
3º - estrutural: além de conhecer as áreas mais propensas à valorização, age na 
produção de localizações vantajosas em consonância com o Estado e outros agentes, 
exemplificado pelas grandes incorporadoras. (ALCANTARA, 2013:32) 
 

O elemento que oferece consonância ou conflito a esses tipos de agentes é a terra urbana. 

Harvey (1980) afirma que a terra urbana assume diferentes funções e significados, relacionados 

com o seu uso pelos agentes produtores do espaço. O valor de uso e o valor de troca do solo e suas 

benfeitorias, assim, contemplam uma série de especificidades devido a forma histórica que o 

capitalismo determinou aos diferentes objetos apropriados pela sociedade, aferindo um status 

singular à terra e, por extensão, à habitação, de localização fixa, o que propicia  privilégios de 

monopólio ao proprietário; nenhuma pessoa existe e nenhuma atividade é realizada sem o substrato 

espacial; o solo é permanente e as benfeitorias possuem longa duração; grande desembolso é 

realizado num determinado momento do tempo para se adquirir os direitos de consumo e 

propriedade, havendo a necessidade da atuação de instituições financeiras, sendo que o uso pode se 

estender por um longo período de tempo (HARVEY, 1980:135-136). 

Destarte, para além do valor uso, há os interessados no valor de troca, os quais envolvem 

muitos agentes na produção imobiliária residencial, do proprietário fundiário ao promotor 

imobiliário, nesse sentido, Smolka (1987:47) defende a existência de um capital incorporador na 

cidade, “aquele que desenvolve o espaço geográfico organizando os investimentos privados no 

ambiente construído, em especial aqueles destinados à produção de habitações”. 

Portanto, o capital incorporador assume papel de maestro no circuito espacial imobiliário, 

promovendo a articulação entre os diferentes agentes que produzem a cidade por meio desse 

mercado através da realização de empreendimentos imobiliários, que envolvem desde a compra ou 

aquisição de direitos sobre os terrenos, a contratação de consultoras e planejadoras, edificadoras, 

agentes financeiros para as múltiplas fases do projeto e os promotores de vendas, entre outros. 

Assim, o capital incorporador configura aquela fração do capital, a qual se valoriza pela articulação 
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destes diversos serviços contratados. Nesse sentido, “alternativamente, poder-se-ia conceber tal 

capital como o que adquire terreno com a finalidade de valorizá-lo na alteração de seu uso, ou seja, 

capital que investe nas bases em que rendas fundiárias são formadas” (SMOLKA, 1987:47).  

A produção do espaço urbano contém especificidades, nela, a atividade imobiliária assume 

relevância, a qual alude um capital especializado que se forma historicamente, o qual assume um 

comando no processo de transformação do ambiente construído (MELAZZO, 2012). Dialogando 

com essa ideia Smolka (1987) afirma que esse capital é o que adquire a terra e altera seu uso, que 

vislumbra o alcance máximo da extração de renda, tanto para o presente, quanto ao futuro. Contudo, 

esse autor, ressalta a existência de conflitos de interesses entre os diferentes agentes, incumbindo ao 

capital incorporador o domínio de articular com tais agentes. 

Uma característica relevante a ser considerada é a importância que assume a localização no 

processo de produção do espaço. Partindo desse entendimento, a cidade é compreendida num ponto 

de vista relacional entre o objeto em si e a totalidade do espaço urbano, ou seja, para além de um 

mero fruto do somatório de seus objetos. Tal apreciação elucida aspectos inerentes à produção do 

espaço urbano, como a dinâmica e multifacetas do mercado imobiliário. 

As dinâmicas que conformam o circuito imobiliário atual utrapassam as estratégias de 

compra de terrenos a baixo preço, que com o tempo vai valorizar e ser realizada a sua venda. Um 

elemento que reconfigura essa lógica é a financeirização do mercado, ou seja, a nova roupagem que 

o capitalismo veste para a reprodução da acumulação se conecta às novas estratégias imobiliárias.  

Ainda referente às novas roupagens, Cano (2010) retrata tal processo de maneira coerente ao 

processo de desenvolvimento capitalista no Brasil, que referem a atuação primeiramente do capital 

mercantil, seguida do capital industrial ao atual capital imobiliário, que orbitam respectivamente em 

torno da circulação, produção e funções especializadas. Ressalta-se a compreensão enquanto 

processo dialético, e não linear. 

A tradicional grande proprietária de terras, a elite mercantil, continua a assumir com 

frequência a posição de proprietária fundiária, empreiteira e promotora imobiliária, se beneficia de 

relações de privilégios com o poder local. Mas, no presente momento histórico, como retrata Cano 

(2010) há enfrentamentos do arcaico capital mercantil com o moderno capital (agrícola, industrial 

ou financeiro), que se expande sobre o território acirrando lugares e pessoas a novas condicionantes.  

Tornam-se visíveis as contradições do capital, como no confronto do capital imobiliário 

mercantil com o moderno capital imobiliário financeiro, representado pelas grandes incorporadoras, 
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que ao se expandirem para as áreas de domínio da elite mercantil arcaica, restabelecem as relações 

de poder, sem deixar de envolver o aparelho do Estado (ALCANTARA, 2013). 

Como ressalta Paiva (2007), não há um rompimento definitivo com as estruturas 

condicionadas pelo capital mercantil imobiliário, pois, entre outros elementos, a falta de 

profundidade do mercado de capitais em economias em desenvolvimento configura maior 

justaposição do que sobreposição de forças, ressaltando que a linha de pensamento de Cano e Paiva 

nem sempre se encontram, aqui, buscou-se complementá-las, para situar a concepção das diferenças 

entre os capitais imobiliários.  

Ainda, com as contribuições de Paiva (2007:140), ao olhar para a formação do capital 

financeiro imobiliário, o qual articula o capital financeiro com o capital imobiliário, a fim de 

ampliar a apropriação de rendas imobiliárias, busca condições de maior liquidez. “Para tanto, 

articula de maneira orgânica o sistema financeiro (acesso a recursos financeiros e instrumentos de 

liquidez), os grandes investidores institucionais, o setor imobiliário (especialmente o incorporador 

imobiliário – que é o grande baluarte do capital mercantil imobiliário) e também o Estado”. 

Diante do que foi discutido, a propriedade da terra, por extensão a cidade, alcança a forma 

verdadeiramente capitalista, campo de circulação do capital portador de juros (Fix, 2007). Onde a 

função financeira da terra passa a prevalecer sobre a função social, enquanto juros e renda da terra 

se aproximam, internalizando o conflito. Assim, o capital incorporador, hoje, assume uma nova 

dimensão na expansão e produção do espaço urbano para a reprodução do capital, reconfigurados e 

aprofundados pela financeirização. 

Adiante apresentaremos um panorama histórico da cidade de Presidente Prudente/SP, no que 

exemplifica e é compreendida a partir do processo de produção capitalista do espaço e do avanço do 

mercado imobiliário sobre as terras urbanas, complementando de maneira empírica o que foi 

discutido teoricamente até aqui.  

 

4. EXPANSÃO TERRITORIAL URBANA DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

Há uma vasta e completa bibliografia sobre a cidade de Presidente Prudente/SP73 (Mapa 1), 

uma cidade posicionada a oeste da capital do Estado de São Paulo, da qual encontra-se a mais de 

                                                 
73 Ler mais em: SPOSITO, M. E. B. O chão em Presidente Prudente: a lógica da expansão territorial urbana. Rio 
Claro: IGCE, Dissertação (Mestrado em Geografia) 1983. 
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550km de distância. A criação de seu centro urbano data o ano de 1917, portanto uma cidade 

recente somando 99 anos.  

 

Mapa 1: Presidente Prudente: Localização, 2016. 

Buscando evidenciar o processo discutido, apresentaremos de forma sucinta o processo de 

expansão territorial urbano em Presidente Prudente em relação da produção do espaço urbano, 

diante da atuação dos agentes imobiliários que estão presentes na cidade a partir de práticas 

mercadológicas onde se verifica a atuação determinante destes agentes na história da cidade, 

podendo observar a sua atividade em diferentes contextos históricos. 

A relação conflituosa da apropriação da terra vem do período de ocupação e instalação de 

migrantes de diversas origens, que em sua maioria eram: mineiros e fazendeiros. Sposito (1983) 

pontua que: 

Os primeiros moradores da área foram os índios coroados. Estes foram seguidos 
pelos chamados desbravadores da região, dos quais José Teodoro de Souza foi 
pioneiro, pois em 1856 se apossou de grande faixa de terra nos Sertões do 
Paranapanema. (SPOSITO, 1983, p.34) 
 

No arquivo histórico da cidade levantado pelo Museu Municipal de Presidente Prudente é 

visível a dimensão do conflito por terras, antes mesmo da emancipação enquanto cidade.  
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A disputa por terras, devido a problemas de legitimação, fez surgir os "grileiros"; 
que, ao invés de ocupar e explorar, passaram a especular com terras abandonadas, 
com escrituras falsas, registradas em cartórios com a conivência de escrivães. 
(MUSEU MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE)74  
 

Para reforçar essa afirmação, encontramos em Abreu (1972) em destaque que: 

 

Aproveitando a confusão e as dificuldades nas legislações, começaram a aparecer 
naqueles últimos anos do Império, no Sertão do Paranapanema, os grileiros. Eles 
não tinham intenção de ocupar e explorar a terra, mas apenas de especular com ela. 
(ABREU, 1972, p. 27) 

 

Portanto, a origem da cidade tem relação com a retomada da expansão cafeeira pós-primeira 

guerra mundial.  Por isso, esse primeiro período histórico tem no café suas raízes históricas de 

apropriação da terra. Como podemos ver 

 
O avanço do café e a consequente ampliação do espaço sob o comando capitalista 
promoveram a ocupação da região do Extremo Oeste Paulista e seu 
desenvolvimento. Os grandes latifundiários do café das regiões mais antigas se 
dirigiram para o Oeste Paulista e adquiriam terras com a finalidade de loteá-las, 
fazendo com que ao lado do latifúndio cafeeiro se estabelecesse a pequena 
propriedade rural explorada pelo colono e sua família, no esquema de agricultura 
de subsistência. (MUSEU MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE) 
 

É presente nesse primeiro período de produção do espaço o surgimento do sistema de 

compra e venda da terra, e é possível identificarmos a ação dos proprietários fundiários cujo as 

primeiras mediações feitas sem presença dos agentes imobiliários, a partir da mercantilização de 

terras.  Como podemos ver nesta assertiva: 

 
Surgiu o sistema de vendas de terras em forma de loteamento: os proprietários 
retalhavam suas terras em pequenas propriedades e vendiam os lotes a prazo, para 
pessoas originárias das zonas velhas do estado, que acumularam recursos como 
colonos de grandes fazendas de café. (MUSEU MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE) 

 
A implantação da ferrovia fomentou e facilitou a logística dos produtos agriculturáveis e nos 

anos a seguir, a economia era eminentemente agropecuária, mais fortemente com destaque para os 

anos de 1910 a 1920, em 1930 diminui a fixação do homem na área rural. Em 1940 a 1950 o auge 

                                                 
74 Assim serão referenciadas a citação feita a partir do registrado no acervo do Museu Municipal de Presidente 
Prudente.  
Fonte: Histórico da Cidade: <http://museu.presidenteprudente.sp.gov.br/museu/historicomunicipalHistorico.jsp> 
Acesso em 15/09/2016 
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do plantio de algodão seguido do amendoim. Bem como a criação de gado sempre esteve presente, 

com reservas de terra para pastagem. Sobre o vinculo dos processos ligados a ferrovia podemos 

verificar que 

Ao mesmo tempo, a ferrovia - Estrada de Ferro Sorocabana - expandiu-se para a 
região, sendo um importante elemento de infra-estrutura da economia cafeeira, pois 
significava transporte rápido, seguro e barato do café para os centros maiores. A 
ferrovia favoreceu a penetração do sertão, os loteamentos, a ocupação e o 
aproveitamento do solo. Ao longo da linha férrea multiplicaram-se os núcleos 
urbanos, dentre os quais PRESIDENTE PRUDENTE. (MUSEU MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE) 

 

Inicialmente podemos levar em consideração que a cidade de Presidente Prudente/SP, foi 

emancipada a partir da junção de dois núcleos urbanos existentes para a comercialização de terras 

feitas por Francisco de Paula Goulart e Coronel José Soares Marcondes, através de suas fazendas 

por isso são os responsáveis pela fundação e as primeiras ocupações deste território.  

 
Sobre a origem da cidade, nasceu da reunião de dois núcleos urbanos criados para 
ampararem as vendas das terras feitas pelos Coronéis Goulart e Marcondes, que 
foram os responsáveis por sua fundação e sistemática colonização. 
 

Sposito (1983) coloca que as ocupações humanas em atividades urbanas iniciaram-se em 

ascendente a partir de 1960, o que aqueceu e dinamizou a economia da cidade. A chegada das 

indústrias, a intensificação da atividade de comércio e a demanda por serviços favoreceram a 

expansão e o aumento da população urbana.  

Seus primeiros aspectos já expressavam uma vida econômica bastante movimentada, apesar 

de ser distante dos principais centros urbanos da época. Por isso “[...] Era preciso um centro de 

ligação entre o sertão e o mundo povoado [...], um local de abastecimento de gêneros e instrumental 

para trabalho, [...] escola, farmácia, médico e hospital. (ABREU, 1972, p.45-47) 

 Das diversas etapas por quais passou a cidade de Presidente Prudente/SP, desde a 

implantação da linha ferroviária Estrada de Ferro Sorocabana implantada em 1919, os ciclos 

econômicos e a organização econômica e social da cidade podem ser verificadas que se pautaram 

numa herança coronelista sobre o território e a comercialização de terras por partes dos 

mandatários. Comprovando que  

No seu processo de expansão territorial, a cidade absorveu progressivamente o 
espaço rural. Essa anexação se dá pela compra de terras, cujo uso era anteriormente 
agrário, já refletindo a condição da mercadoria que assumiu o solo no capitalismo. 
Esse espaço adquirido enquanto espaço rural será vendido como urbano, para 
atender às exigências da expansão urbana, dada pelo aumento das atividades 



 

309 
 

produtivas na cidade (indústria, comércio e serviços) e pelo aumento da demanda 
de habitações, gerada pela concentração populacional. (MUSEU MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE) 

 
 Nos trabalhos de Sposito (1990) e Melazzo (1993) observa-se que as questões da 

propriedade da terra, da renda e do mercado imobiliário sempre tiveram um papel determinante nas 

tomadas de decisões políticas da cidade. Por isso podemos afirmar que os agentes imobiliários 

relacionados com a expansão da/na cidade estão presentes desde sua fundação. 

 
[...] o Cel. José Soares Marcondes não era proprietário de terras, mas de uma 
empresa colonizadora para a venda de terras, a Cia. Marcondes de Colonização, 
Indústria e Comércio. Obteve opção de venda de vários tratos de terra, sendo um 
em Montalvão e outro latifúndio fronteiriço à Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, 
separados pela linha férrea.  
A expansão territorial do núcleo urbano se deu em áreas que foram acrescidas 
localizadas a oeste da Estrada de Ferro Sorocabana, o que pode ser explicado pelo 
pioneirismo e pela falta de planejamento. Deve-se levar em consideração que a 
topografia nessa área é mais suave do que a encontrada a leste, e a própria estação 
de ferro tinha suas portas voltadas para a primeira vila, favorecendo assim a 
expansão territorial para o oeste. (MUSEU MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE) 
 

O crescimento populacional acompanhou o crescimento da cidade, momento em que 

observa-se a venda de lotes e o avanço da expansão territorial urbana. Sposito (1983) vai 

caracterizar a ocupação das áreas urbanas a partir de 1917, sinalizando para as décadas de 30, 40, 

50, 60 e aprofundando a análise a partir da década de 70, onde a autora faz uma análise importante 

sobre o loteamento e a expansão urbana a partir da emancipação dos principais bairros, e vai 

pontuar que: “A atividade de corretagem imobiliária acompanhou muito a evolução dos 

empreendimentos com terras urbanas em Presidente Prudente”. (SPOSITO, 1983, p.191)  

Por isso, é importante ressaltar que “Até os primeiros anos da década de 70, os 

incorporadores eram os próprios proprietários fundiários que se responsabilizaram pelo 

empreendimento de transformação do solo urbano”. (SPOSITO, 1983, p.191) 

No entanto, o loteamento e o parcelamento do solo foram realizações que empiricizaram o 

processo de expansão urbana, sobre isso, Melazzo (1993) nos mostra que ao estudar a expansão 

territorial urbana de Presidente Prudente é possível obter dados dos anos de 75 a 90 onde 

demonstra, como os agentes imobiliários racionalizam o espaço, colocando  
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[...] Que os novos loteamentos são produzidos, na maioria das vezes, descontínuos 
a malha urbana pré existente e que a expansão horizontal da cidade não se faz de 
maneira a acrescentar, atomizada e paulatinamente, novos terrenos à cidade, mas, 
ao contrário, parece ocorrer de forma esporádica através da incorporação, em 
bloco, de grande áreas. 

 

A partir desta mesma década de 80 podemos observar (Gráfico 1), um crescimento 

populacional no que diz respeito a população urbana em ascendente, contribuindo assim no 

crescimento da cidade a partir da expansão territorial urbana.  Ressaltando, como afirmado 

anteriormente, que a expansão territorial não se reduz ao aumento populacional, articula-se a vários 

elementos do processo do modo de produção capitalista, como os interesses rentistas sob o solo 

urbano. 

 
Gráfico 1: População Urbana e Rural de Presidente Prudente de 1980 – 2016 

 

 
Fonte: SEADE. Informação dos Municípios Paulistas. 

 
Sobre os processos mais recentes de expansão urbana, podemos ver em Pereira (2006), que 

acrescenta a partir de Sposito (2001), 

 

Na década de 1980, de acordo com a referida autora houve uma retração no 
processo de expansão territorial horizontal de Presidente Prudente. O Conjunto 
Habitacional Ana Jacinta foi implantado, na década de 1990, com 2.500 casas, 
estando localizado na porção sudoeste, bem distante da área central e ocupado por 
um segmento de baixo poder aquisitivo. Esse conjunto faz parte de um 
empreendimento que compreende outros dois, o Mário Amato com 500 casas e 
CDHU com 104 casas, sendo bastante expressivo o número de residentes. 
(PEREIRA, 2006, p. 58) 
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Nas últimas décadas a pesquisa sobre o processo de expansão territorial urbana da cidade 

explica-se por diversos fatores, ressalta-se a atuação dos agentes imobiliários, que segue fortemente 

atrelado a produção do espaço urbano. No Mapa 275 é possível verificar a expansão urbana de 

Presidente Prudente em série histórica. 

As manchas da evolução urbana (Mapa 2) evidenciam no espaço diferentes processos da 

expansão urbana. De modo breve, observa-se nas primeiras manchas de área urbana ocupada (até 

1979) a concentração próxima ao núcleo urbano original. E a forma espacial que está expressa nas 

manchas até 1996, e em especial até 2015, incorpora áreas mais longínquas do núcleo original, e de 

forma fragmentada. Tal fragmentação espacial embute a prática da busca de valorização de terras 

que se encontram no intermédio entre os novos lotes e a área urbana consolidada, bem como a 

diferenciação do uso do solo e acesso aos serviços urbanos. Práticas estas realizadas e aprimoradas 

pelo mercado imobiliário.  

Indicados no trabalho de Dal Pozzo (2015), os espaços segregados (em suma, loteamentos 

residenciais populares) e autossegregados (representados pelos espaços residenciais fechados de 

alto padrão), indicados também no Mapa 2, revelam a seleção, práticas e interesses da dinâmica da 

produção imobiliária na cidade. Uma vez que está identificado a autossegregação ao sul e oeste da 

cidade, e a outra face, segregada ao leste e norte da área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75 As informações presentes no Mapa 2 extrapolam a evolução da área urbana da cidade, contendo informações 
referentes à áreas de segregação, autossegregação, localização de shopping centers, do Parque do Povo, de eixos de 
concentração de comércio e serviços e da linha férrea. Tais elementos contribuem para a análise da dinâmica urbana, 
porém, estes últimos não serão aprofundados, pois não cabem ao debate proposto no presente texto. 
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Mapa 2: Expansão de áreas urbanas, 1920 – 2015. 

 

Fonte: DAL POZZO, 2015, p. 123. 
 

É possível verificar análises pelas quais demonstram a complexidade de processos de 

expansão territorial urbana, como em Sposito (1991) em “O chão em Presidente Prudente: a lógica 

da expansão territorial urbana”, em Reis (2015) “Produção do Espaço Urbano e Dinâmica 

Imobiliária em Cidades Médias”, em Oliveira (2014) em “Os sentidos da casa própria 

: condomínios horizontais populares fechados e novas práticas espaciais”, em Dal Pozzo (2015) em 

“Fragmentação socioespacial em cidades médias paulistas”. É possível verificar a questão da 

expansão territorial urbana em trabalhos que evidencie políticas públicas de habitação como as 

fomentadas pelo “Minha Casa, Minha Vida” e também a partir de estudos cuja a questão dos 

loteamentos/parcelamento de terras se fazem presente pela implantação de espaços residenciais 

fechados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A construção do presente texto contribuiu para a compreensão dos novos contornos e 

conteúdos que a cidade assume, a qual se torna mais complexa, exigindo uma leitura crítica que 

contemple os diferentes aspectos e agentes envolvidos na produção do espaço urbano.  

Assim, dentre o tema proposto, compreender a expansão territorial urbana, não se trata 

apenas da incorporação de terras para atender a demanda crescente de habitação, da saturação da 

área urbanizada, da identificação dos agentes da produção do espaço urbano e suas práticas. É 

fundamental para a leitura das reconfigurações espaciais a incorporação da terra como um valor 

ativo tramitada nas redes financeiras. O que confirma o entendimento do espaço como fundamental 

à realização da lei do valor e que também conduz a estratégias de superação das contradições do 

capital em sua dimensão espacial.  

Nesse sentido, ainda que de forma incipiente, pudemos observar as dinâmicas imobiliárias 

atuando na produção do espaço urbano prudentino. Entretanto, não podemos deixar de considerar as 

escalas entre o debate teórico e o olhar ao empírico, sendo inviável simplesmente transpor o teor da 

dinâmica do circuito imobiliário evidenciados de forma aprofundada nas metrópoles, às dinâmicas 

que assumem nas cidades médias, como Presidente Prudente. Assim, o presente texto deixa em 

aberto os possíveis desdobramentos e aprofundamento no que cerne as reconfigurações espaciais e 

financeirização do mercado imobiliário na cidade estudada. 
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RESUMO 

 
O processo de industrialização acentuado no século XX levou mais da metade da população a se 
concentrar na zona urbana e na maior parte das cidades do mundo, o processo de urbanização não se 
deu de forma planejada e sustentável. Apesar de ocupar apenas 2% da massa terrestre, as cidades 
são as principais responsáveis pelo consumo de recursos naturais, energia, produção de resíduos e, 
emissão de gases tóxicos. Não obstante, também é na zona urbana que se concentram os 
assentamentos humanos com déficit estrutural de saneamento, saúde e educação que levam à 
desigualdade social e oferecem sérios riscos à população de baixa renda.  Esse artigo tem por 
objetivo explanar a necessidade urgente do desenvolvimento sustentável nas cidades, apresentando 
os principais problemas desse ambiente, as perspectivas futuras, e as estratégias que vêm sendo 
adotadas pelas instituições políticas e governamentais na busca por tornar as cidades sustentáveis. 
Para isso desenvolveu-se uma pesquisa de natureza básica com objetivo exploratório. Os dados 
abordados de forma qualitativa foram obtidos de fontes secundárias através de pesquisa 
bibliográfica. Observou-se a crescente preocupação dos órgãos mundiais e dos governantes com 
relação ao planejamento prévio dos municípios e a existência de indicadores que direcionam os 
gestores nesse sentido. É irrefutável também que a solução passa pela conscientização da população 
urbana e, portanto, exige políticas públicas apropriadas e esse fim. Vários centros urbanos ao redor 
do planeta, que adotaram a sustentabilidade como pilar de planejamento, são considerados hoje 
Cidades Sustentáveis, reforçando a ideia de que a solução deve emergir dentro das próprias cidades. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Assentamentos Humanos; Urbanização, Cidades. 

 

ABSTRACT 

The dramatic process of industrialization in the 20th century took more than half the population to 
be concentrated in urban areas and in most cities in the world, the urbanization process did not take 
place in a planned and sustainable manner. Despite occupying only 2% of the landmass, cities are 
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the main responsible for the consumption of natural resources, energy, waste production and 
emission of toxic gases. Nevertheless, it is also in the urban area that focus human settlements 
structural deficit of sanitation, health and education that lead to social inequality and offer serious 
risks to low-income population. This article aims to explain the urgent need for sustainable 
development in cities, with the main problems of this environment, future prospects, and strategies 
that have been adopted by political and governmental institutions in the search for making 
sustainable cities. For this developed a basic nature of research with exploratory objective. The data 
discussed qualitatively were obtained from secondary sources through literature. There was a 
growing concern of global agencies and governments in relation to the previous planning of the 
municipalities and the existence of indicators that drive managers accordingly. It is also undeniable 
that the solution is the awareness of the urban population and therefore requires appropriate public 
policies and this purpose. Several urban centers around the world, that have adopted sustainability 
as a pillar of planning, are now considered Sustainable Cities, reinforcing the idea that the solution 
should emerge within the cities themselves. 

Keywords: Sustainability; Human Settlements; Urbanization, Cities. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Leal; Faria e Araújo (2008) apud Costa e Struett (2014, p. 53) “entre as décadas de 

50 a 90, o processo de industrialização cresceu de 36% para 75% [...]” o que resultou em expansão 

do processo de extração de matéria-prima da natureza e, aumento da urbanização levando ainda 

mais pessoas a adotar o modelo consumista de vida onde se deixa de consumir o durável para aderir 

ao descartável.  

O Relatório Cidades do Mundo, divulgado pelo Programa da ONU para Assentamentos 

Humanos (ONU-HABITAT) em 05 de maio de 2016 aponta que o atual modelo de urbanização é 

insustentável, principalmente porque nos últimos 20 anos cresceu significativamente o número de 

grandes cidades (entre e 5 e 10 milhões de habitantes) e megacidades (mais de 10 milhões de 

habitantes). 

Enquanto em 1995 havia 22 grandes cidades e 14 megacidades no mundo, em 2015 
esse número era de 44 e 29, respectivamente. A maior parte das megacidades está 
localizada em países em desenvolvimento, tendência que deve continuar já que 
muitas cidades da Ásia, América Latina e África devem se tornar megacidades até 
2030, segundo o relatório (CIDADES DO MUNDO, 2016, p. 2).  
 

Segundo o mesmo relatório, em 2014, 880 milhões de pessoas nos países em 

desenvolvimento viviam em favelas e esse número pode chegar a 1,03 bilhão até 2020 se a 

população continuar a crescer. No Brasil, 86,53% da população vive na área urbana.  
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“Na América Latina, 75% da população vive em áreas urbanas, o que, em números 

absolutos, se traduz em 375 milhões dos 500 milhões de habitantes da região. Deste total, 120 

milhões vivem abaixo da linha de pobreza” (PNUMA-CIDADES SUSTENTÁVEIS, 14 jul 2016, p. 

1).  As cidades abrigam 54% da população, sendo 25% em assentamentos informais onde não há 

disponibilidade de serviços básicos. A projeção da Organização das Nações Unidas (ONU) é que 

por volta da metade do século o percentual de população urbana suba para 70%.  

Não obstante tudo isso, as cidades consomem mais de 75% dos recursos naturais do planeta 

e da energia produzida no mundo, geram mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos diariamente, 

além de emitirem 80% dos gases que causam o aquecimento global, isso ocupando somente 2% da 

massa terrestre (ONU, 2016, p. 2). 

As cidades são consideradas centro da civilização contemporânea e da sociedade 
civil e sempre foram vistas como o locus de inovação e cultura. Foi por meio das 
cidades e do processo de urbanização que se tornou possível a disseminação de 
novos ideais e o nascimento de novas relações sociais (POLÈZE, 1998, apud 
REGO et. al., 2013, p. 545). 
 

O atual paradigma das cidades foi construído com base no crescimento econômico, 

desconsiderando a finitude dos recursos. É necessário tomar medidas que observe ainda no 

planejamento urbano a integração entre as necessidades da população e as consequências das 

mesmas, de jusante à montante, passando pela fundamental conscientização da população e por 

políticas públicas que tornem possível a efetividade das ações de planejamento, promovendo assim 

a prosperidade dos ecossistemas e dos sistemas humanos. 

“O desenvolvimento sustentável se apresenta mais urgentemente onde mora o problema: as 

cidades darão as respostas para um futuro verde. Nelas se consomem os maiores recursos do 

planeta; nelas se geram os maiores resíduos”. (LEITE, 2012, p. 14 apud REGO et. al, 2013, p. 546). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) defende que “temos de criar a 

transição para um desenvolvimento sustentável, que integre as dimensões social, ambiental e ética, 

baseado em uma economia que seja includente, verde e responsável”. 

Esse artigo tem por objetivo explanar a necessidade urgente do desenvolvimento sustentável 

nos assentamentos humanos, apresentando os principais problemas desse ambiente, as perspectivas 

futuras, e as estratégias que vêm sendo adotadas pelas instituições políticas e governamentais na 

busca por tornar as cidades sustentáveis. Com esse intuito, desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica de natureza básica, com objetivo exploratório e abordagem qualitativa dos dados. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Após a primeira Conferência da ONU para o Meio Ambiente em 1972, em 1976 a cidade de 

Vancouver no Canadá sediou a primeira Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos, 

chamada de Habitat I. O debate se deu acerca do aceleramento da urbanização e suas consequências 

como: falta de saneamento básico, escassez de alimentos, pobreza, desigualdade social e carência de 

saúde.  

A Declaração de Vancouver chamou a atenção para o apoio aos esforços de 
formulação, design, implementação e avaliação de projetos para a melhoria dos 
assentamentos humanos (COMISSÃO ECONÔMICA E SOCIAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A ÁSIA E PACÍFICO, s.d.), visto que estes largamente 
determinam a qualidade de vida dos moradores e o seu melhoramento é um pré-
requisito para suprir as necessidades básicas de vida, como emprego, moradia, 
serviços de saúde, educação e lazer (DECLARAÇÃO DE VANCOUVER, 1976) 
(REGO, et. al. 2013, 550).  

 

Apesar dos dois eventos, e da posterior criação do Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) em 1978, segundo Rego et. al. (2013) em 1988 apenas 

1% dos gastos da ONU foi destinado aos assentamentos humanos.  

Em 1990 o Livro Verde e o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano da Comissão 
Europeia levou as autoridades municipais e os governos nacionais a enfrentar o 
declínio da qualidade de vida urbana na Europa. Para muitos, como o Governo do 
Reino Unido, levou à uma reorientação das políticas para a qualidade ambiental 
(WADA, 13 ago. 2015, p. 2). 

 

Em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, comumente chamada de Rio 92, que gerou cinco documentos fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável, dentre os quais o de maior interesse para esse artigo é a Agenda 21. 

A Agenda 21 divulgou que no ano de 1991 somente 5,5% do total de empréstimos do Banco 

Mundial e da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA) foram para o 

desenvolvimento urbano. 

“Durante a Conferência, foi acordado por 172 países um quadro de ações para o 

desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis” (ONU-BR, 2011), este visava melhorias 

baseadas em “atividades de cooperação técnica entre os setores público” e privado “[...] e na 

participação, no processo de tomada de decisões, de grupos da comunidade e de grupos com 

interesses específicos, como mulheres e populações indígenas” (AGENDA 21, 1992, p.01). A 
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Agenda aborda os assentamentos humanos chamando a atenção para o manejo, a oferta de 

habitação adequada à todos, a inclusão e acessibilidade aos mesmos, a infraestrutura integrada e 

sustentável, promoção de sustentabilidade na indústria da construção civil e a capacitação humana 

para o avanço dos assentamentos humanos.  

Em abril de 1996 aconteceu em Istambul, na Turquia, a Segunda Conferência da ONU sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat II), que propôs discutir a questão da habitação adequada para 

todos, desenvolvendo assentamentos humanos sustentáveis, que deveriam possibilitar que “os seres 

humanos vivam com dignidade, boa saúde, segurança, felicidade e esperança” (DECLARAÇÃO 

DE ISTAMBUL, 1996, p. 2, apud REGO et. al, 2013, p. 551).  

Em 2010 o programa ONU-HABITAT lançou a Campanha Urbana Mundial, que busca 

informar e conscientizar a população sobre a necessidade de ter cidades sustentáveis, com pouca 

desigualdade e com serviços básicos de qualidade. A ONU-HABITAT tem aproximadamente 154 

programas técnicos e projetos em 61 países do mundo, a maioria deles em países em vias de 

desenvolvimento, alguns são: Programa de Melhores Práticas e Liderança Local; Aliança das 

Cidades; Observatório Urbano Global; Rede Global de Ferramentas do Solo; Cidades Mais 

Seguras; Iniciativas em Cidades e Câmbio Climático; Água e Saneamento para as Cidades; 

Melhoramento de Assentamentos Precários. Vale destacar a Aliança das Cidades, que é iniciativa 

conjunta com o Banco Mundial e objetiva melhoramento de assentamentos precários e promove 

estratégias e políticas para desenvolvimento de moradia digna. 

O Brasil criou em 1 de janeiro de 2003 o Ministério das Cidades, com um orçamento anual 

de quase R$ 28 bilhões, que tem como objetivo a humanização das cidades através do combate às 

desigualdades sociais, e a promoção do acesso da população à moradia, saneamento e transporte. 

Para isso, está subdividido em quatro Secretarias Nacionais, sendo elas: da Habitação; da 

Mobilidade Urbana; do Saneamento e da Acessibilidade e Programas Urbanos. O órgão promoverá 

entre 5 e 9 de junho de 2017 a 6ª Conferência Nacional das Cidades com o tema Função Social da 

Cidade e da Propriedade.  

Em 2010, também no Brasil, a Rede Nossa São Paulo e a Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis criaram a Plataforma Cidades Sustentáveis para exibir experiências de 

sustentabilidade que tiveram sucesso ao redor do mundo. A iniciativa também apresentou um termo 

de compromisso a candidatos políticos e recebeu apoio e patrocínio da iniciativa privada.  
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Em 2011 o Instituto Ethos se tornou parceiro e juntos lançaram o Programa Cidades 

Sustentáveis que “reúne uma série de ferramentas que vão contribuir para que governos e sociedade 

civil promovam o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros” com foco nos 

governantes “[...] o programa oferece uma plataforma que funciona como uma agenda para a 

sustentabilidade, incorporando de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, 

política e cultural e abordando as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos” 

(CIDADES SUSTENTÁVEIS, 14 jul 2016, p. 1). Em 25 de novembro de 2011 o PNUMA 

anunciou seu apoio ao Programa e formou uma parceria com o mesmo. Em anos eleitorais no Brasil 

o Programa formula uma carta compromisso onde constam os 12 eixos temáticos e os indicadores 

para tornar cidades sustentáveis e convida os candidatos a assinar a carta com o compromisso de 

enquadrá-la em suas plataformas de trabalho. 

O Relatório O Futuro que Queremos, documento final da Conferência Rio +20, que 

aconteceu em 2012, tem um tópico específico para Cidades Sustentáveis e Assentamentos Humanos 

no qual reconhece a necessidade de uma abordagem holística para o desenvolvimento urbano e 

assentamentos que forneçam habitação e infraestrutura a preços acessíveis; qualidade de vida e 

trabalho e acesso a serviços básicos, habitação e transporte; conservação do patrimônio natural e 

histórico. O relatório ainda destaca “a importância de se considerar no planejamento urbano a 

redução do risco de desastres e a capacitação das cidades de resistir aos mesmos e sua adaptação 

aos riscos climáticos” (O FUTURO QUE QUEREMOS, 2012, p. 28). Além disso, encoraja o 

deslocamento não motorizado e enfatiza a necessidade de reforçar os mecanismos de cooperação 

(governança) além do incentivo financeiro a fim de implementar a Agenda Habitat.  

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados em setembro de 2015 pelos 

líderes mundiais entraram em vigor em janeiro de 2016 e ao todo somam 169 metas dentro de 17 

Objetivos, cujo o 11º é Cidades e Comunidades Sustentáveis. A meta do 11º ODS é “tornar as 

cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis” através do acesso à habitação 

segura e a preço justo; sistemas de transportes eficientes e sustentáveis; proteção ao patrimônio 

natural e cultural; gestão de impacto ambiental; aumento de espaços verdes; desenvolvimento 

periurbano; políticas e planos de inclusão; e urbanização sustentável (OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2016, p. 22-23).  

O ONU-Habitat divulgou em 09 de junho de 2016, detalhes sobre a nova ferramenta 

“Amostra das Cidades da ONU” que irá rastrear e interpretar tendências relacionadas à qualidade de 
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vida urbana em 200 cidades de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os dados de análise 

monitorarão acesso à moradia e espaços públicos, tempo de percurso entre casa e trabalho, 

qualidade do ar e da água (ONU, 2016, p. 1). 

Entre 17 e 20 de outubro de 2016 acontecerá em Quito no Equador a Habitat III, onde será 

apresentado o documento intitulado Nova Agenda Urbana, que prevê propostas de novas regulações 

para projetos urbanos e novos mecanismos de financiamento municipal. O tema a ser debatido na 

conferência é Desenvolvimento urbano sustentável: os desafios apresentados pela nova agenda 

urbana. “O objetivo da Nova Agenda Urbana é ajudar cidades e assentamentos humanos a erradicar 

a pobreza em todas as formas e dimensões, reduzir as desigualdades, promover o crescimento 

inclusivo e atingir o desenvolvimento sustentável” (ONU, 2016. p. 1). 

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo se caracteriza como uma pesquisa de natureza básica que visa gerar 

conhecimentos sem aplicação prática. Segundo a National Science Foundation (NSF) apud Garcia; 

Capote e Saenz (2002, p. 28) essa tem como objetivo “um conhecimento ou compreensão mais 

plenos do objeto de estudo mais que uma aplicação prática do mesmo”. 

Os dados foram abordados considerando seus aspectos qualitativos, avaliando características 

e dimensões não mensuráveis, o que segundo Oliveira (2011, p. 28) gera “um processo de reflexão 

e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do 

objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. 

O objetivo da pesquisa é exploratório visando conhecer os fatos e fenômenos relacionados 

ao tema, considerando os mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Segundo Bertoncello e 

Bortolozzi (2012 p.51) a pesquisa exploratória tem por intuito “[...] facilitar a delimitação de um 

tema de trabalho, definir objetivos [...] ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem 

em mente”. O procedimento de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, com levantamento de dados 

secundários obtidos em publicações periódicas, páginas de web sites, relatórios de 

simpósios/seminários, anais de congressos etc. 
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CIDADES SUSTENTÁVEIS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Segundo Rego et. al. (2013, p. 553) além do excesso de resíduos, poluição atmosférica e 

mau uso da água, os espaços urbanos ainda “enfrentam problemas como: a matriz energética 

baseada em fontes não renováveis, a redução de espaços verdes, poluição sonora e problemas 

relacionados ao tráfego de automóveis”. “Os maiores problemas enfrentados hoje estão 

relacionados aos padrões de consumo das cidades, assim como infraestrutura inadequada, carências 

no sistema de saúde e crescimento populacional” (LUNDQVIST, 2007 apud REGO et. al, 2013, p. 

548). 

Leite (2012, apud Fracalossi, 2012, p. 1) defende que “[...] se o século 19 foi dos impérios e 

o 20 das nações, este é o das cidades. E as imensas inovações que ora se anunciam ocorrerão no 

território urbano”. Para Mark Roseland (1997, apud Rego et. al. 2013, p. 548) sustentável “é a 

cidade capaz de propiciar um padrão de vida aceitável sem causar profundos prejuízos ao 

ecossistema ou aos ciclos biogeoquímicos de que ela depende”.  

O PNUMA considera que três aspectos são estratégicos para promoção de cidades 

sustentáveis: água, transporte e energia. 

 
As cidades sustentáveis caracterizam- se pela utilização de formas alternativas de 
energia; priorizam o transporte público, reciclam resíduos e outros materiais; 
limitam o desperdício, previnem a poluição, maximizam a conservação e 
promovem a eficiência. Integra-se planejamento e design para que elas sejam 
possíveis, visto que é durante a fase de planejamento de uma cidade sustentável 
que os pontos que devem ser melhorados são definidos (PROGRAMA CIDADES 
SUSTENTÁVEIS, 2012 apud REGO et. al, 2013, p. 549). 

 

Segundo Leite (2012, apud Fracalossi, 2012, p. 3) “devemos ficar atentos às imensas 

perspectivas que as tecnologias verdes, aliadas à gestão inteligente do território estão abrindo no 

desenvolvimento urbano de novos territórios, sejam novos bairros sustentáveis sejam cidades 

inteiras verdes”.  

Peter Hall, catedrático de Bartlett, University College London com mais de 40 livros 

publicados, afirma que a inovação urbana importa tanto quanto a infraestrutura urbana, e que as 

megacidades funcionam, lideram e se reinventam, sendo as mesmas o grande desafio do planeta no 

momento. Para Leite (2012, apud Fracalossi, 2012, p. 3) “a ecologia da cidade e não a ecologia na 
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cidade, ou a natureza como um sistema separado na cidade. Um eco urbanismo ou ecologia urbana. 

Tratam-se de questões sérias e prementes, independentemente de rótulos”.  

As áreas industriais obsoletas têm sido alvo das reconstruções sustentáveis nas grandes 

cidades justamente por serem dotadas de preciosa memória e infraestrutura urbana. Os espaços 

reconstruídos são chamados de clusters urbanos criativos, e a estratégia é conhecida por 

reconversão industrial. Montreal, São Francisco e Barcelona são casos de sucesso que apresentam 

em comum a criação eficiente de agências de desenvolvimento, com planejamento a longo prazo, 

através de parcerias público-privadas. Outro ponto em comum de cidades inteligentes e sustentáveis 

são os centros de tecnologia que possuem. 

 

Alta densidade: a cidade compacta 

 

São três as formas como as cidades respondem ao crescimento: expansão de limites, cidades 

satélites, ou aumento de densidade, sendo a terceira alternativa indicada como a mais sustentável, 

pois otimiza a infraestrutura urbana e proporciona maior qualidade de vida. Segundo Leite (2012, 

apud Rego et. al. 2013) a alta densidade é um dos aspectos que muito contribui com a 

sustentabilidade porque seu aumento está inversamente relacionado ao consumo de recursos.  

 
O incentivo a maiores densidades e diversidade dentro das cidades se relaciona 
com o conceito de economias de aglomeração, assim como definido por Polèze 
(1998). A economia de aglomeração é definida pelos “ganhos de produtividade 
atribuíveis à aglomeração geográfica das populações ou das atividades 
econômicas” (POLÈZE, 1998, p. 77). Essas economias trazem aumentos na 
produtividade e em maiores rendimentos para os cidadãos, o que traz vantagens às 
empresas e à população. Nessas economias, há um melhor acesso às infraestruturas 
urbanas como saúde, sistema de educação, redes de informação, comunicação, 
redes de trocas e serviços públicos em geral, elementos que não existem ou que não 
são bem desenvolvidos em ambientes não urbanos. (POLÈZE, 1998) (REGO, et. 
al. 2013, p. 554). 

 

À medida que as cidades se expandem territorialmente requerem maior número de 

investimentos em infraestrutura de transporte, de saneamento básico, de saúde e educação. Por 

consequência a indústria imobiliária eleva o valor territorial dificultando o acesso da população de 

mais baixa renda, que é empurrada cada vez mais para áreas marginais. Não raramente estas áreas 

são de proteção ambiental e/ou de risco, o que afeta diretamente a qualidade de vida dos habitantes, 

e aumenta os assentamentos considerados como favela. As favelas são o contrário das cidades 
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sustentáveis. Não há planejamento territorial, não há estrutura adequada às edificações, não 

possuem saneamento, e geralmente ficam afastadas dos serviços básicos, o que exclui cada vez mais 

a população, aumenta à exposição à desastres naturais e cria locais propícios ao crime. 

Cidades mais compactas proporcionam maior aproveitamento das regiões, concentrando 

grande número de pessoas em menor espaço aproveita-se melhor toda a infraestrutura urbana de 

serviços de saúde, educação, espaços de lazer e transporte, além de facilitar a adoção de programas 

de eficiência energética e de água. 

 

 

Figura 1 – Paris, a cidade mais adensada da Europa 
Fonte: Planeta Sustentável, 2016 

 
Paris, apresentada na Figura 1, é exemplo de cidade compacta, em 2011 abrigava 2 milhões 

de pessoas em um espaço geográfico de 105 km2, sendo 9 milhões só na região metropolitana. A 

capital francesa é considerada a cidade mais adensada da Europa.  

Leite (2012, apud Fracalossi, 2012, p. 4) defende, com base em pesquisas, que cidades com 

maiores densidades urbanas apresentam maiores índices de inovação, já que conseguem concentrar 

um maior número de pessoas criativas. A alta densidade é uma característica comum na Velha 

Europa, onde bairros de classe média abrigam edifícios de quatro ou cinco pavimentos, com acesso 

fácil à grande variedade de serviços e transporte público.  
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Uso misto do solo 

 

O uso misto do solo consiste no compartilhamento de usos comercial, residencial e de 

escritórios em uma mesma área. Essa formatação diminui as distâncias a serem percorridas tanto 

para o trabalho quanto para o lazer e acesso à serviços. Por consequência torna menor a necessidade 

de meios de transporte, tanto os de uso individual que geralmente têm impacto negativo no meio 

ambiente, quanto os coletivos que requerem grandes estruturas. 

O uso misto ainda promove a integração populacional, e oferta variada de serviços a 

segmentos mais amplos da população. Suas características também proporcionam acesso à 

habitação para diferentes públicos, e a quantidade maior de pessoas em trânsito nas ruas também 

aumenta a sensação de segurança. 

Outro aspecto interessante do uso misto é a implementação de áreas verdes urbanas, com a 

utilização de telhados verdes, hortas e jardins comunitários. Essa estratégia além de melhorar as 

condições do ar e a temperatura também aumentam a qualidade de vida da população que tem maior 

acesso a lazer em espaços abertos e maior integração comunitária. 

 

 

Figura 2 – Aldeia Arboleda no México  
Fonte: Ne Dedalus, 2012 
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A Aldeia Arboleda (arvoredo em português), exposta na Figura 2, na cidade mexicana de 

San Pedro Garza é um exemplo de uso misto de solo. Foi projetada com grandes construções que 

presam pelo cuidado ambiental, os prédios foram construídos ao redor de um parque central, a 

frente das montanhas de Sierra Madre. Arboleda tem três torres residências e mais 35 moradias 

menores, dois edifícios comerciais com lojas, restaurantes, comércios, hotel e um centro cultural, a 

estrutura foi planejada de maneira a reduzir os impactos ambientais da construção e seu uso 

posterior. 

 

Gestão de uso da água 

 

Com relação à gestão da água, a ONU (2012) recomenda o uso em cascata ou uso 

sequencial. Nesse conceito a qualidade deve ser determinada de acordo com seu uso, assim, a água 

potável é destinada apenas às necessidades relacionadas à saúde. Outra estratégia indicada é o reuso 

de águas cinzas para destinos menos nobres, como as descargas e limpezas, o que diminui o 

consumo de água potável e reduz a quantidade de esgoto a ser tratado. 

A ONU (2012) também defende estratégias tarifárias clarificadas que cobrem apenas o que é 

consumido, dentro de faixas de valores pré-determinadas, e tarifas sazonais que se relacionem com 

a quantidade ofertada dentro de determinado período. É importante ressaltar a exploração 

responsável desse recurso em escassez. 

A cidade de Santo André no estado de São Paulo. A cidade é pioneira na gestão de águas, 

desde 1997 o município implantou diversos serviços visando o saneamento ambiental integrado 

com foco em abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, gestão de resíduos sólidos e gestão 

integrada de drenagem urbana. Em 1998 o município elaborou o primeiro Plano Diretor de 

Drenagem (PDD) do Brasil, que dentre seus objetivos visa preservar a água potável para 

abastecimento urbano e estimular usos alternativos nos demais setores, também implantou a 

responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade sobre a disposição de resíduos, 

educação ambiental e uso racional da água. 
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Transporte 

 

O transporte e a mobilidade são elementos centrais para se promover a sustentabilidade pois, 

afetam os três pilares do desenvolvimento sustentável. É por meio do transporte que todas as classes 

sociais podem ter acesso a diferentes tipos de serviços básicos, o mesmo também gera considerável 

poluição e tem forte influência financeira sobre a vida da população. Em grande parte do mundo as 

características de transporte ainda são de uso individual, motorizado, e movido principalmente por 

derivados de petróleo. 

O setor de transporte consome mais da metade dos combustíveis fósseis e é 
responsável por cerca de um quarto da emissão de CO2 relacionada com energia, 
80% da poluição do ar nos países em desenvolvimento, 1,27 milhão de acidentes 
fatais por ano e problemas crônicos de congestionamento (PNUMA, 2011 apud 
REGO et. al. 2013, p. 559). 

 

O PNUMA sugere como estratégias a adoção de meios sustentáveis, a redução de 

deslocamentos, e o aumento da eficiência dos meios existentes. As cidades consideradas como mais 

verdes do mundo têm grande infraestrutura para deslocamentos com bicicletas. Esse meio de 

transporte, além de não gerar poluição ainda impacta diretamente na qualidade de vida da 

população.  

A capital japonesa Tóquio apresentada na Figura 3 tem o sistema de transporte considerado 

o mais complexo e completo do mundo: metrô, VLT (bondes), trens urbanos, ônibus e balsas que 

fazem cerca de 30 milhões de viagens diárias. A primeira opção da população para se deslocar é o 

transporte público, que é a espinha dorsal da cidade. 
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Figura 3 –Tóquio  

Fonte: Viatrolebus, 2015 

 
Energia 

 

A energia é condição indispensável para manutenção do atual estilo de vida capitalista. 

Insumo primordial tanto nas indústrias quanto em comércios e residências, as fontes enérgicas 

mundiais têm sido amplamente discutidas desde a crise do petróleo em 1973, e constam no 

Relatório de Brudtland (1987) como pilar fundamental da crise ambiental.  

Há uma ínfima relação do consumo de energia com o conforto residencial. Quanto mais alto 

o poder aquisitivo, maior o número de aparelhos eletroeletrônicos na residência, além de outros 

luxos como banheiras de hidromassagem por exemplo. Por essas razões, é imprescindível que uma 

cidade sustentável tenha planos eficientes de captação e gestão de energia. “Cerca de 60% da 

energia elétrica do mundo é consumida em construções residenciais ou comerciais” (ONU-

HABITAT, 2012d apud Rego et. al., 2013, p. 561). 

Considerando que as edificações utilizam o insumo para aquecimento ou resfriamento dos 

ambientes, a adoção do design passivo como estratégia de equilíbrio tem muito a contribuir nesse 

aspecto.  

O design passivo tem como objetivo promover um ambiente confortável por meio 
do aproveitamento das características do local, como luz solar e correntes de 
ventos. O uso de materiais que retenham temperatura ou, pelo contrário, que 
contribuem para mantê-la baixa, áreas de ventilação e instalação de brises são 
exemplos de estratégias de design passivo (REGO et. al, 2013, p. 561). 
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O design passivo também contribui para qualidade de vida da população, uma vez que se 

utiliza de fontes naturais para obter conforto climático as condições do ambiente são mais positivas 

à saúde. 

 

Figura 4 – Gráfico de geração de energia na Alemanha  
Fonte: Planeta Sustentável, 2014 

A ONU (2012) recomenda que as cidades invistam em geração de energias limpas, como a 

eólica e a solar e a aplicação de tarifação diferenciada para regulação do consumo, assim como 

indicado para água.  A Figura 4 apresenta as fontes de geração de energia na Alemanha, um dos 

países com melhor desempenho em energia limpa do mundo. 

As fontes de geração de energia também são alvo de preocupação para cidades sustentáveis. 

O Brasil sofreu uma crise enérgica no ano de 2001 que ficou conhecida como apagão, e foi 

desencadeada por escassez de investimentos na geração e também pela economia aquecida do país, 

que levou ao aumento de consumo da população. Em 2015 a região sudeste do país também passou 

por problema semelhante, porém dessa vez ocasionado pela falta de chuvas que afetou a geração de 

energia nas hidrelétricas, fonte principal no país. 

 

AS CIDADES MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO 

 

Ao redor do mundo, algumas instituições e empresas traçam perfis de cidades sustentáveis 

objetivando apresenta-las como exemplos. O Centro de Investigação de Economia e Negócios de 
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Londres faz previsões econômicas há mais de duas décadas, e anualmente classifica as cidades mais 

sustentáveis do mundo a pedido da empresa Arcadis Consultoria e Design para Construções Ativas 

e Naturais. O índice é elaborado com base em três indicadores: Pessoas, que considera o 

desempenho de medidas sociais e qualidade de vida; Planeta, que elenca fatores ambientais como 

geração de energia e emissão de poluição e; Economia, que avalia o ambiente para negócios e 

desempenho econômico da cidade. Mundialmente reconhecido, o índice foi utilizado como base 

nesse artigo para elencar as cinco cidades mais sustentáveis do planeta. O Brasil só aparece em 31º 

lugar com a cidade de São Paulo (ARCADIS, 2015). 

 

Frankfurt 

 

A cidade alemã retratada na Figura 5 é compacta, tem alta densidade, e por isso tem um 

índice pequeno de deslocamento. 

Amplamente conhecida como um importante centro internacional financeiro e de comércio, 

bem como centro de transportes, a cidade assumiu um compromisso de reduzir em 10% sua emissão 

de gás carbônico a cada cinco anos e, também de ter 100% de sua energia gerada a partir de fontes 

renováveis até 2050. Fundou sua própria agência de energia em 1990. 

 

 

Figura 5 – Frankfurt   
Fonte: Evening Standart, 2016 
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Frankfurt também é considerada a Capital Europeia da Árvore, cada árvore da cidade é 

registrada e monitorizada, e possui uma floresta com mais de 8.000 hectares que forma um cinturão 

verde que equivale à 1/3 da sua área. 

 
Londres 

 

Em 2015 a capital da Inglaterra instalou uma tecnologia que gera energia através da 

frenagem dos trens. Essa energia é reutilizada em outras estações e possibilita uma economia de 

mais de R$ 30 milhões por ano já que o metrô percorre 76 milhões de km por ano. 

A Figura 6 apresenta algumas edificações sustentáveis da cidade. Londres é sede da Villa 

BedZed um investimento de 17 milhões de euros no Bairro de Sutton. Construída em 2002, com 

100 apartamentos, o condomínio é autossuficiente em energia, utilizou vidro duplo em seu projeto 

bioclimático, e ventilação cruzada, o que possibilitou a redução de 99% do uso de energia. O 

governo subsidiou 25% dos apartamentos para profissionais que podem ajudar a comunidade 

(social workers) e outros 25% para moradores de baixa renda. Há aproveitamento de água da chuva 

nas descargas, jardinagem e limpeza externa. O lixo gerado é separado na fonte, e 60% dos resíduos 

sólidos são reciclados. O condomínio conta com Clube do carro, com veículos elétricos 

compartilhados. 
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Figura 6 – Londres   
Fonte: Época Negócios, 2016 

 
Outro modelo residencial é o Contêiners City I e II, construído em 2001 na região portuária 

de Docklands, antes industrializada. Os apartamentos são feitos com contêineres, que custam US$ 

6.000 os novos e US$ 1.200 os usados. Com tempo e custo de construção reduzidos pela metade, é 

exemplo de moradia acessível com aluguel entre 100 e 240 euros. 

O Y: Cube foi construído em 2015 para abrigar moradores de rua. É outra vila londrina 

considerada sustentável, com 36 apartamentos de 26m², as residências são pré fabricadas de 

materiais ecoeficientes (principalmente madeira), tem vida útil de 60 anos, e podem ser remontados 

até 5 vezes. A construção leva 50% do tempo e é 30% mais barata que a convencional. O aluguel 

custa 65% da taxa de mercado, e o custo com energia é mais baixo em virtude do isolamento 

térmico, 

Para circular de carro na área central de Londres em dias de semana, das 07:00 às 18:00 

horas é necessário pagar uma taxa de congestionamento de 10 Euros. A medida adotada serve para 

desincentivar o uso de carro e estimular o transporte coletivo. 

Em 2018 será inaugurada a Garden Bridge, um investimento de 175 milhões de libras que 

liga o norte ao sul da cidade por cima do Rio Tâmisa. 
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Copenhagen 

 

A cidade reutilizou pequenos espaços urbanos, como esquinas, para fazer parques de até 5 

mil m² conhecidos como Pocket Parks, até 2015 eram 14 unidades. Em 2015, 90% dos alimentos 

servidos nas instituições municipais eram orgânicos e sete dos departamentos municipais tem 

sistemas certificados de gestão ambiental. 

A Figura 7 apresenta alguns exemplos de projetos sustentáveis de Copenhagen. 

 

Figura 7 – Copenhagen   
Fonte: Pensamento Verde, 2013 

 
Copenhagen também abriga 346 km de ciclovias, resultado de um investimento de 40 

milhões de dólares, e em incentivo ao uso a cidade também abriga estacionamentos especiais e 

gratuitos e pontes exclusivas para bicicletas. Como resultado 37% da população aderiu ao meio de 

transporte. Alguns metrôs têm espaço para guardar a bicicleta, e existem até mesmo autoestradas 

com faixa para ciclistas. 

A fazenda eólica da cidade produz 19,7% de toda a energia gerada na Dinamarca e a meta é 

abastecer 50% do país até 2050. Com relação à poluição a cidade prevê a neutralização da emissão 

de carbono até 2025. 
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Amsterdam 

 

Em 2009 a cidade deu início a um projeto chamado Amsterdã Cidade Inteligente, com 

diversas ações objetivando tornar a cidade energicamente eficiente e sustentável. Divididas em 

quatro categorias as ações visam: fornecer energia renovável (principalmente eólica) para 8000 

residências; implementação de estações de abastecimento de carros elétricos por toda a cidade; 

estímulo a atividades comunitárias de forma a induzir o consumo colaborativo; ensinar economia de 

energia através de competição interescolar em eficiência energética, além de instalar a Rua do 

Clima, uma rua incubadora para inovações e experimentos climáticos. 

 

 

Figura 8 – Amsterdam   
Fonte: The City Fix Brasil, 2015 

 

A Figura 8 traz algumas imagens da cidade de Amsterdam. A divisão modal da cidade é 

exemplar com 36% das viagens feitas de transporte público; 33% de carro; 27% de bicicletas e, 4% 

a pé. Como incentivo ao transporte sustentável, a cidade implantou a Ciclovia solar, feita com 

painéis de concreto com células fotovoltaicas cobertas com vidro temperado e que tem gerado 70 

quilowatts/hora por metro quadrado/ano. 
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Rotterdam 

 

Através do Programa Roterdã de Sustentabilidade, com um investimento de 31 milhões de 

euros, o governo municipal apresentou a sua ambição de fazer uma cidade limpa, verde e saudável 

onde a sustentabilidade contribui para uma forte economia.  

Reduzir suas emissões de carbono pela metade melhorando a qualidade do ar e reduzindo o 

ruído são os principais tópicos do programa. A ambição é realizar uma redução de 50% do gás 

carbônico emitido até 2025 em comparação com 1990 e de ser 100% à prova de clima. 

 

 

Figura 9 – Porto de Rotterdam  
Fonte: Porto Central, 2016 

 

Uma parceria público-privada tornou o Porto de Roterdã, retratado na Figura 9, referência 

mundial de sustentabilidade com introdução do gás natural liquefeito como combustível para 

embarcações marítimas e de navegação interior, e caminhões.  

A cidade também implementou um abrigo translúcido flutuante produzido com plástico 

anticorrosivo de alta estabilidade térmica, conhecido como teflon ou ETFE, que é 100 vezes mais 

leve que o vidro. A alimentação é feita por energia solar e a ideia é construir uma comunidade de 

casas flutuantes. 
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Berlin 

 

Berlin também incentiva o uso da bicicleta em seu programa de mobilidade urbana, tendo 

inclusive a blitz da bicicleta. A cidade construiu uma ciclovia coberta de 9 km que foi desenhada 

sobre a linha férrea U1, que tem 120 anos de existência, e gera eletricidade a partir das pedaladas. O 

percurso é integrado com a natureza, tem estações gratuitas de serviços para bicicletas, cortina de 

verde com hortas urbanas e outras vegetações. O ritmo do ciclista determina o funcionamento do 

semáforo seguinte, e o caminho tem fácil acesso aos modais públicos, estações de 

compartilhamento de bikes e carros, além de prestadores de serviço integrados com a economia 

criativa local. 

A Figura 10 retrata algumas das atividades sustentáveis praticadas em Berlin. A cidade 

também é conhecida pelo consumo de comida orgânica, sendo possível encontrar uma opção de 

alimentação sustentável em cada esquia. Em 2015, Berlin construiu a maior fazenda aquapônica 

urbana do mundo no meio da cidade, que cultiva peixes e vegetais de forma orgânica em larga 

escala. Com 1,8 mil m² e 400 espécies de plantas, a produção é de 25 toneladas de vegetais e mais 

25 toneladas de peixe por ano, 70% da água utilizada é captada da chuva, e o gás carbônico 

produzido pelos peixes é direcionado para a estufa servindo de fertilizante adicional para a 

vegetação. Os consumidores precisam fazer uma assinatura para receber uma caixa de legumes 

variados por semana que custa 15 euros, e a fazenda é capaz de produzir 300 caixas por semana. 

 



 

339 
 

 
Figura 10 – Berlin 

Fonte: Jardim do Mundo, 2014 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alta concentração da população nas zonas urbanas levou ao consumo dos recursos naturais 

em maior proporção do que a natureza é capaz de produzir e regenerar. O consumo desenfreado, a 

alta geração de resíduos e as falhas de governança no planejamento das cidades tem apresentado 

consequências desastrosas para o meio ambiente e a vida na Terra. 

Passos importantes já foram dados pelos governos e órgãos de projeção mundial em direção 

ao desenvolvimento sustentável. As conferências mundiais e as ferramentas de governança 

existentes cooperam de forma substancial para a gestão dos recursos nas cidades. As cidades 

consideradas como sustentáveis apresentam grandes exemplos de estratégias para a sustentabilidade 

e também provam que é possível viver em harmonia com os povos e com a natureza.  

É imprescindível para a manutenção da vida na Terra que os assentamentos, principalmente 

as megacidades, se engajem na busca por soluções criativas e colaborativas para promoção das 

cidades sustentáveis. 
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TURISMO E EXPANSÃO URBANA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

LOCALIDADE DE IMBASSAÍ, NO LITORAL NORTE DA BAHIA 

 
SILVA, Matheus Gomes da79 

 
SOUSA, Telma Maria Sousa dos 80  

 
 
RESUMO 
 
O turismo é uma importante atividade de produção e modificação do espaço. No Estado da Bahia, 
vem se desenvolvendo principalmente em espaços urbanos litorâneos, promovendo mudanças 
significativas. Este artigo contém os resultados obtidos em caráter de conclusão de pesquisa que 
está integrada ao projeto “Turismo, planejamento e urbanização: uma investigação sobre as 
localidades de Arembepe e Imbassaí, no litoral norte da Bahia”, que faz parte do Grupo de Pesquisa 
em Espaço, Turismo e Ambiente (GETAM), do curso de Geografia da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS). Destaca-se como escopo de investigação dessa pesquisa, analisar como o 
turismo promove a expansão urbana da localidade de Imbassaí, município de Mata de São João, no 
litoral norte do Estado. Percebeu-se que em um período de 13 anos, Imbassaí teve sua área urbana 
quase que quadruplicada, com a incorporação de áreas até então desocupadas. A expansão urbana 
da localidade tem duas orientações: uma à leste da rodovia BA-099, com a construção de resorts, 
hotéis, vilajes, segundas residências e inserção de equipamentos urbanos voltados ao turismo. À 
oeste da rodovia, tem-se uma ocupação de cunho mais popular, de populações que para ali se 
deslocaram em busca de melhores condições de vida; estas foram as áreas selecionadas para o 
estudo de caso, onde foram verificadas carências em infraestrutura urbana. 
 
Palavras-chave: turismo – urbanização – expansão urbana – litoral norte da Bahia  
 

TURISMO Y EXPANSIÓN URBANA: UN ESTUDIO DE CASO ACERCA DE LA 
LOCALIDAD DE IMBASSAÍ, COSTA NORTE DE BAHIA 

 
RESUMEN 
 
El turismo es una actividad importante de la producción y la modificación del espacio. En el estado 
de Bahía, está desarrollando principalmente en espacios urbanas costeras, promoviendo cambios 
significativos. Este artículo contiene los resultados obtenidos en carácter de finalización de la 
investigación que está integrada en el proyecto "Turismo, planificación y la urbanización: una 
investigación sobre las ciudades de Arembepe y Imbassaí, en la costa norte de Bahía", que forma 
parte del Grupo de Investigación en Espacio, Turismo y Medio Ambiente (GETAM), del curso de 
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Geografía de la Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS). Se destaca por ser este alcance la 
investigación de esta búsqueda, analizar cómo el turismo promueve la expansión urbana de la 
ciudad de Imbassaí, municipalidad de Mata de São João, en la costa norte del estado. Se observó 
que en un periodo de 13 años, Imbassaí tiene su área urbana casi cuadruplicada, con la 
incorporación de zonas hasta ahora no ocupadas. La expansión urbana de la localidad tiene dos 
direcciones: una hacia el este de la carretera BA-099, con la construcción de complejos turísticos, 
hoteles, villages, segundas residencias y equipo de inserción urbana orientada al turismo. Al oeste 
de la carretera, hay un carácter más popular de la ocupación, las poblaciones que por allí fue en 
busca de mejores condiciones de vida; estas fueron las áreas seleccionadas para el estudio de caso, 
donde se encontraron deficiencias en la infraestructura urbana. 
 
Palabras clave: turismo - urbanización – expansión urbana - costa norte de Bahía 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O turismo é uma importante atividade de produção e modificação do espaço uma vez que 

este passa a ter um valor de troca, ao passo em que se torna objeto de consumo para populações que 

partem em busca de lazer e diversão nos espaços turísticos (CRUZ, 2003). No Brasil, a atividade 

turística vem se desenvolvendo principalmente em espaços urbanos litorâneos (CRUZ, 2007), 

promovendo mudanças significativas, seja através de um processo de subversão, transformando 

espaços já existentes, ou através do processo de conquista, promovendo a urbanização em áreas não 

urbanizadas (KNAFOU apud CRUZ, 2007).  

No estado da Bahia, a região Litoral Norte reflete esta realidade, pois passa por diversas 

transformações socioespaciais decorrentes de investimentos públicos e privados, principalmente 

após a construção da Rodovia BA-099, o que facilitou o acesso a diversas localidades da região, 

possibilitando o desenvolvimento urbano e turístico na área.  

Este artigo contém os resultados obtidos em caráter de conclusão de pesquisa que está 

integrada ao projeto de pesquisa “Turismo, planejamento e urbanização: uma investigação sobre as 

localidades de Arembepe e Imbassaí no litoral norte da Bahia”, que faz parte do Grupo de Pesquisa 

em Espaço, Turismo e Ambiente (GETAM), do curso de Geografia da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS). 

Isto posto, destaca-se como escopo de investigação dessa pesquisa, analisar como o turismo 

promove a expansão urbana da localidade de Imbassaí, no litoral norte da Bahia, tendo como 

recorte temporal de análise, o período entre 2002 e 2015. Para tanto, buscou-se traçar as relações 

entre o desenvolvimento do turismo e o processo de expansão urbana das localidades; identificar e 
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caracterizar essas novas áreas; verificar as ações do poder público municipal no ordenamento do 

território e, por fim, caracterizar o perfil dos moradores das áreas de ocupação popular que foram 

selecionadas para serem pesquisadas como estudo de caso. 

O trabalho justifica-se pelo fato de que as localidades investigadas passam por um processo 

de atração de novos moradores, veranistas e grandes empreiteiros, estes considerados como 

importantes agentes da produção do espaço urbano, interferindo na sua reestruturação. 

Acrescentamos ainda o fato de que esta pesquisa poderá contribuir não só para a área de 

conhecimento da Geografia, mas também para a sociedade de um modo mais amplo, pois irá trazer 

informações sobre os impactos dessa atividade, o que poderá suscitar reflexões sobre como nossa 

sociedade produz e reproduz o espaço. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
  

Para alcançar os objetivos propostos, alguns procedimentos foram tomados. Inicialmente, 

realizou-se pesquisa bibliográfica a respeito de temas inerentes a esta pesquisa, como turismo, 

espaço urbano, expansão urbana e urbanização turística. Destaca-se os principais autores 

trabalhados: Carlos (1999) e Corrêa (1993), cujos trabalhos discorrem sobre espaço urbano e seus 

agentes sociais de produção; Rodrigues (2001) e Cruz (2003; 2007), que abordam a urbanização 

turística e suas principais características e agentes produtores e Santos (2013) que aborda, de forma 

mais específica, o litoral norte da Bahia. Ademais, foram utilizados também materiais como 

relatórios de pesquisa, fotografias, livros e teses construídos pelo grupo de pesquisa GETAM, ao 

qual o projeto de pesquisa está vinculado.  

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, de igual importância para a construção do trabalho, 

fez-se uso de imagens de satélite dos anos de 2002, 2009 e 2015 que revelam a expansão urbana das 

localidades e o surgimento de novas áreas urbanizadas. Após a obtenção de dados de fontes 

secundárias em gabinete, foi realizado dois trabalhos de campo: um em janeiro e outro em abril de 

2015, que permitiram a obtenção de dados e informações in loco, diretamente com os diversos 

agentes sociais envolvidos na produção do espaço urbano-turístico da localidade estudada. Neste 

instante, alguns instrumentos de pesquisas foram usados: aplicação de questionários com a 

população local (vale ressaltar que a escolha dos sujeitos para aplicação de questionários realizou-se 

de forma aleatória, de acordo com a disponibilidade do mesmos em participar da pesquisa); 
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entrevistas com representante da secretaria de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) de Mata 

de São João; fotografias - onde se registrou em imagens a ocorrência do fenômeno no espaço 

geográfico e como este se reverberou na sociedade. Com os dados recolhidos após a pesquisas de 

campo, voltou-se ao gabinete para sistematização e agrupamentos dos dados primários coletados da 

realidade empírica. Por fim, a análise e interpretação dos mesmos, tendo as teorias como 

norteadoras desse instante. 

O turismo vem se desenvolvendo no Litoral norte da Bahia desde a década de 1970, período 

que se configura como o primeiro momento da história do turismo na faixa costeira da região. Esta 

fase foi caracterizada pela expansão e generalização da prática do turismo voltada ao veraneio. 

Imbassaí é inserida nesse cenário a partir da década de 1990, quando iniciam-se os investimentos na 

área de hotelaria.  

A ocupação do espaço na localidade Imbassaí, a partir deste período, tem importante relação 

com o processo de inserção da atividade turística, bem como com a expansão urbana da região 

metropolitana de Salvador, pois tais localidades tem sido ocupadas como áreas de segunda 

residência pela população que procura fugir dos congestionamentos e do alto custo de vida na 

capital ou por populações que procuram fixar residência à procura de melhor qualidade de vida ou 

oportunidades de emprego. Um reflexo dessa nova dinâmica é o crescimento populacional da 

localidade, que se encontra em estreita relação com a expansão urbana local. 

Analisando dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 

setores censitários, tem-se uma visão geral do crescimento populacional de Imbassaí. Vale ressaltar 

que durante a coleta desses dados foi constatado um conflito de informações com relação à 

delimitação dos setores de Imbassaí, onde se tem a seguinte situação: entre dois setores de Imbassaí 

tem um setor que, para o IBGE, pertence à outra localidade. Esta questão foi informada ao posto da 

instituição do Estado da Bahia. No entanto, como se trata de dados oficiais, decidiu-se utilizá-los 

mesmo assim, a fim de auxiliar na compreensão do fenômeno estudado. 
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Tabela 1: Indicador P da localidade de Imbassaí-BA 

População total TCP no período TCP média anual 

1991 2000 2010 1991-2000 2000-2010 1991-2000 2000-2010 
208 521 750 60,08% 30,53% 44,2% 72% 

Fonte: IBGE 1991, 2000, 2010. 
Elaboração: Matheus Silva 

 
 

Os dados refletem a dinâmica populacional de Imbassaí, que registrou um alto crescimento 

no período entre 1991-2000, período do início do desenvolvimento do turismo, com taxa de 

crescimento absoluto alcançando os 60%, no entanto, ao que os dados revelam, essa taxa de 

crescimento não foi mantida entre 2000-2010. A taxa média anual de crescimento entre 1991 e 

2000, ficou em 44%; já entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento médio anual alcançou os 72%. 

Considerável parte dessa população tem ocupado novas áreas da localidade, portanto, fora do 

núcleo principal, impulsionando a expansão territorial.  

A inserção do turismo promoveu significativas alterações no espaço de Imbassaí, 

dinamizando-o economicamente. Consequentemente, tem sido um fator de atração de populações 

que vão em busca de melhores condições de vida a partir do turismo, uma vez que para populações 

pobres, esses investimentos mostram-se como oportunidades de trabalho. Este é o fenômeno que, de 

acordo com os resultados obtidos com aplicação de questionários com as populações das áreas de 

expansão à oeste da rodovia BA 099, tem acontecido em Imbassaí, como denota o gráfico, onde se 

tem os motivos de migrarem para a localidade investigada. 

 
Gráfico 1 – Motivos de imigração para Imbassaí 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016 
Elaboração: Matheus Silva, 2016 
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Como retratado, 40% dos entrevistados apontaram, como principal motivo de se deslocarem 

para Imbassaí, as oportunidades de emprego que se tem na localidade e arredores. Quando se 

aglutina este motivo com outros fatores citados, tem-se a seguinte situação: 56% dos moradores 

dessas novas áreas de expansão (40% que citaram apenas emprego e 16% que citaram como fatores 

de atração emprego e qualidade de vida), tem como motivo predominante de deslocamento a busca 

por emprego, portanto, a maior parte dos entrevistados.  

Quando esses dados são cruzados com o de faixa etária, tem-se a seguinte situação: 
 

  
Gráfico 2 – Faixa etária dos moradores entrevistados nas áreas de expansão urbana de Imbassaí Fonte: 

Pesquisa de campo, 2016 
                                                   Elaboração: Matheus Silva, 2016 

 
 

A maioria, 28% dos entrevistados, afirmou ter idade entre 31 e 35 anos, somando- 

se estes, com os de 36 a 40 anos (16%), tem-se que 44% dos entrevistados nas áreas de 

expansão urbana, tem faixa etária entre 31 e 40 anos. Portanto, o cenário é de uma 

maioria que se encaixa na faixa de População em Idade ativa (PIA), classificação etária 

que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma 

atividade econômica, portanto, em condições de se inserir no mercado de trabalho, neste 

caso, turístico.  

Não se pode entender o processo de expansão urbana de Imbassaí desarticulado do processo 

de expansão de atividades capitalistas e desse fenômeno analisado acima, o da migração de mão de 

obra para esses espaços. Neste contexto de migração em busca de emprego, Singer (1998) aponta 

que os fatores de atração existentes num determinado lugar orientam os fluxos e os locais para onde 

se destinam a população migrante. O principal fator de atração seria a demanda por força de 
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trabalho, também entendida como “oportunidades econômicas”. Essas oportunidades aos quais o 

autor aponta, concernem a:  

 

(...) demanda por força de trabalho, entendida esta como não apenas gerada pelas 
empresas industriais, mas também a que resulta da expansão dos serviços, tanto dos 
que são executados por empresas capitalistas como os que são prestados por 
repartições governamentais, empresas públicas ou por indivíduos autônomos. 
(SINGER, 1998, p.40)  
 
 

Fato este que se encaixa perfeitamente na realidade socioespacial de Imbassaí, em que o 

desenvolvimento do turismo e consequente dinamização da economia local, tem sido um fator de 

atração para populações que ocupam as novas áreas urbanas da localidade. 

Analisando as imagens de satélite de períodos diferentes, tem-se uma noção do crescimento 

da mancha urbana da localidade.  

A Figura1 denota a ocupação urbana na localidade em 2002. Como se percebe, ainda era 

muito incipiente, com aproximadamente 0,21Km² de área urbana (a localidade é considerada pelo 

IBGE como aglomerado urbano isolado). Em conversa com moradores locais, verificou-se que o 

aglomerado urbano se restringia a área do núcleo original, nas proximidades do rio Imbassaí, que dá 

nome à localidade, uma antiga vila de pescadores. De modo rarefeito, tinham-se pequenas pousadas 

instaladas na localidade. Nas áreas à oeste da rodovia, já se verifica o traçado das ruas, denotando o 

início do processo de loteamento dos terrenos para ocupação urbana 
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Figura 1: Imbassaí em 2002 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

 O turismo desenvolvido em Imbassaí era iniciante. Através do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE II) foi diagnosticada a necessidade de 

intervenção, por parte do Estado, devido à situação de carência em infraestrutura urbana da 

localidade.  

 O governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia (CONDER), executou o projeto de revitalização urbana de Imbassaí a partir de 2005 a fim de 

viabilizar o desenvolvimento do turismo na localidade. De acordo com informações coletadas no 

órgão responsável pela execução do projeto, pode-se concluir que a requalificação urbanística da 

localidade objetivou: proporcionar melhorias nas condições sociais dos moradores, revitalizar as 

áreas degradadas, ordenar o tráfego de veículos e pessoas, bem como, de oferecer uma melhor 

infraestrutura de apoio aos visitantes e ao desenvolvimento turístico. Também foi implantada 

infraestrutura de água, esgoto e drenagem pluvial. 
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 Após essas intervenções e investimentos públicos e privados para dinamizar a atividade 

turística, ocorre uma considerável expansão da mancha urbana da localidade, como retrata a Figura 

2, do ano de 2009. 

 

 
Figura 2: Áreas urbanas de Imbassaí em 2009 

Fonte: Goolgle Earth, 2016 
 
 
 Percebe-se que neste mesmo período das intervenções executadas pelo Estado, um grande 

hotel se instala na localidade, denotando a ação dos empreendedores imobiliários no processo de 

produção do espaço urbano e sendo fator de atração de populações em busca de emprego. À oeste 

da rodovia, o espaços antes vazios, passam por intensificação da ocupação. Tem-se a área de 

ocupação espontânea, o maior dos loteamentos fora do núcleo original, como se verifica na imagem 

de satélite, e que tem uma extensão territorial de aproximadamente 0,55 Km². Os conjuntos 

habitacionais populares ainda não haviam sido construídos e as áreas as arredores do núcleo original 

começam a ser ocupadas também. 
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 Abaixo, na Figura 3, é notório que a área de ocupação espontânea, denominada de 

Loteamento Jardim Imbassaí, se consolida (em detrimento de inúmeras tentativas do poder público 

em retirar esses moradores dessa área, como afirmado pela população local). O Estado, como 

agente produtor do espaço, executa ações que promovem o avanço da urbanização, com a 

construção de conjuntos habitacionais populares. Promotores imobiliários também, nesse ensejo, 

intensificam ações de loteamento de áreas tanto à oeste da rodovia, quanto na área ao qual foi 

denominada de área de expansão do núcleo de Imbassaí.  

 

 
Figura 3: Áreas urbanas de Imbassaí em 2015 

Fonte: Google Earth, 2016 
 
 

Ao verificar alguns desses pontos em pesquisa de campo, comprovou-se que os maiores 

responsáveis pela expansão urbana à leste da rodovia BA-099, foram: construção de pequenos 

chalés e condomínios, pousadas e hotéis, casas de veraneio para atender a demanda oriunda, 

principalmente da capital do Estado, Salvador, além da expansão de empreendimentos comerciais 

(Figuras 4 e 5).  
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Imagem 4: Empreendimentos comerciais construídos em Imbassaí na área de expansão do núcleo 

original 
Fonte: Matheus Silva, 2016; Google Street View, 2015. 

 

            

 
Imagem 5: (Em sentido horário) Segundas residências, hotéis na área de expansao do núcleo origial de Imbassaí 

Fonte: Matheus Silva, 2015; Google Street View, 2015. 
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A construção desses empreendimentos voltados ao turismo é que tem orientado a ampliação 

da mancha urbana da localidade, tanto diretamente, concernente á construção dos próprios 

empreendimentos, quanto indiretamente, pois tem atraído populações que se configuram como 

possível força de trabalho para a atividade turísitica. Essas populações se concentram à oeste da 

rodovia, fora da área principal do desenvolvimento do turismo.  

 Sobre essas  áreas de ocupação popular, a estratégia usada pela prefeitura para ordenar o 

crescimento urbano de Imbassaí tem sido o programa do governo federal “Minha Casa, Minha 

Vida” (MCMV). O programa tem sido uma alternativa de ocupação ordenada para essas populações 

pobres que, segundo a fala do representante do poder público local entrevistado, “se deixar ela 

espontaneamente se acomodar, provavelmente vai provocar um desordenamento do uso e ocupação 

do solo em Imbassaí”. Como se verifica na Figura 6, há alguns desses empreendimentos construídos 

nos loteamentos Mar Belo e Loteamento Praia Bela, que são de ocupação recente.  

Durante as obras de requalificação, obras pontuais foram realizadas nas áreas supracitados, 

como pavimentação de algumas ruas, construção de escolas e creches. Além disso, o poder público 

municipal promoveu a regularização fundiária, integrando os assentamentos irregulares ao contexto 

legal da cidade. Deste modo, tem-se o Estado como agente produtor do espaço orientando e 

influenciado a expansão urbana da localidade. No entanto, importa destacar que o maior problema 

de infraestrutura urbana nas áreas estudadas é o saneamento básico, constituindo-se na questão 

prioritária para a solução dos problemas de Imbassaí, pois não possui rede e nem tratamento de 

esgotamento sanitário, nem dispositivos de drenagem para coleta de águas pluviais, o que acaba 

interferindo na qualidade de vida dos moradores. 
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Figura 6: Conjuntos habitacionais em área de ocupação popular de Imbassaí, à oeste a rodovia BA-099 
Fonte: Matheus Silva, 2015 

 

Mesmo a prefeitura municipal de Mata de São João visando ordenar o crescimento urbano 

por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV), há pontos em que não se verifica isso. 

Em pesquisa de campo, descobriu-se outras áreas de expansão originadas por ocupação espontânea, 

como o loteamento Jardim Imbassaí.  

Por ser uma área de ocupação espontânea, a infraestrutura urbana quase não existe. Não há 

rede de esgoto, situação comum para as demais áreas de expansão, e não há rede de água, que é 

obtida em alguns poços artesianos que são de uso coletivo.  Muitos dos moradores enfrentam 

dificuldades para obtê-la, tendo de carregar em baldes e bacias. Soma-se a estas dificuldades, o fato 

de o loteamento estar numa área de morros, contendo ruas com considerável declividade, com 

inclinação máxima em alguns pontos de 13,9% (relevo moderadamente ondulado) e sem 

pavimentação alguma (Figura 7). Em períodos chuvosos, torna-se extremamente perigoso a 

locomoção, posto que as vias sem pavimentação tornam-se escorregadias; além disso, nem todos os 

moradores contam com serviço de energia elétrica, só há em algumas partes do loteamento.  

 

    
Figura 7: Ruas do loteamento Jardim Imbassaí sem infraestrutura urbana (esq); vista panorâmica do mesmo 

loteamento (dir.) 
Fonte: Matheus Silva, 2016 

 
Esta área de expansão urbana supracitada foi ocupada e, no decurso do tempo, houve 

intenção da prefeitura de regularização, não obstante, o loteamento Jardim Imbassaí tem se 

configurado como um nítido caso de conflitos espaciais urbanos: de um lado, tem-se o poder 

público municipal, de outro, os moradores. Conforme informações coletadas durante a pesquisa, o 

poder público municipal, seguindo o seu projeto de urbanização, tem o intento de construir na 
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localidade alguns conjuntos do MCMV para realocar alguns dos moradores do lugar e de outros 

espaços. Para tanto, quer desapropriar áreas onde já existem imóveis construídos pela população e 

esta, organizada em associação, não quer que isto aconteça. O resultado disso é um impasse entre 

moradores e a prefeitura onde: 

 

A confluência entre o espaço formal (espaço planejado) e o espaço informal 
(espaço oculto) resulta no conflito espacial urbano, isto é, o confronto entre a 
Cidade Legal, constituída pelos órgãos gestores de regularização e formalização do 
espaço urbano e a Cidade Real, constituída pelas relações espaço temporais e 
sociais dos indivíduos que a compõem. (OLIVEIRA 2007, p.7)  

 
 

Ou seja, de um lado se tem o poder público querendo fazer intervenções urbanas, de outro, 

os moradores do lugar tentando participar do processo de melhoramento de seu espaço e querendo 

se fazer ouvir pelos agentes do poder. Ainda nessa questão concernente ao planejamento por parte 

do poder público municipal para ocupação desses espaços de Imbassaí, Rodrigues (2013, p.121) 

infere que:  

 

O Planejamento tenta criar um mundo como ele deveria ser e não como ele é. 
Propõe metas para o futuro. [...] tem como objetivo a cidade ideal, a ocupação 
harmônica e integrada das áreas urbanas, o progresso, o desenvolvimento das 
cidades. Raramente há ênfase à cidade real, à vida da população nas cidades. 
 
 

Esta questão do loteamento Jardim Imbassaí, área de ocupação espontânea, ao que pareceu, 

está longe se ser resolvida e requesta amplo debate entre os agentes produtores do espaço, quais 

sejam: a população residente e o poder público municipal. 

Além dessas áreas oriundas da ação do Estado e de ocupação espontânea, tem-se espaços 

que são loteados por promotores imobiliários. Esses lotes, que se concentram à oeste da rodovia, 

são voltados para as populações mais pobres. Muitos dos lotes, não tem documentos legais, segundo 

afirmou o representante do poder público municipal. Esta dinâmica da produção do espaço urbano 

em Imbassaí reverbera, nitidamente, a Divisão Social e Territorial do Trabalho expressas no espaço. 

Isto reproduz a lógica da exclusão e da contradição inerentes à sociedade capitalista. 

Identificadas essas áreas de expansão e de ocupação popular, buscou-se saber dos moradores 

se havia alguma relação, ou não, de sua profissão com o turismo. Esse diagnóstico concerne às 

áreas de expansão no sentido oeste, uma vez que, como afirmado, no sentido leste, a expansão é 
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orientada por condomínios, resorts, chalés e segundas residências, voltadas majoritariamente para 

atender aos veranistas que ali ficam somente no período de alta estação. Destarte, os questionários 

foram aplicados nessas áreas de ocupação popular. 

 Isto posto, temos um cenário em que metade dos entrevistados, ou seja, 50%, afirmaram 

que sua profissão tem estreita relação com o turismo (gráfico 3). Todos afirmaram prestar serviços 

para pousadas, hotéis, resorts da localidade e adjacências. Apenas 4% declaram-se aposentado. 46% 

disseram que sua profissão não tem nenhuma relação com o turismo, destes, metade são donas de 

casa, mas que a maioria tem cônjuges que trabalham no setor turístico, como na construção civil, 

por exemplo. 

 

 
Gráfico 3 – Relação entre a profissão das populações das áreas de expansão urbana de Imbassaí com a 

atividade turística 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 
Elaboração: Matheus Silva, 2016 

 

Como visto, o turismo é um importante agente da produção e modificação do espaço, em 

que é inserido, alterando-o socioespacialmente, atraindo populações e investimentos que provocam 

mudanças na configuração espacial de um lugar, como no caso de Imbassaí. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considera-se que os objetivos a que nos propusemos com a realização deste trabalho foram 

atingidos. Não restam dúvidas de que a inserção da atividade turística em Imbassaí, no Litoral Norte 

da Bahia, provocou alterações em sua dinâmica socioespacial, haja vista ser essa atividade 

econômica um importante agente modificador do espaço.  

A localidade que tinha em 2002 uma área urbanizada de aproximadamente 0,21km² passa a 

ter 3,19km² de áreas urbanizadas em 2015. Em um período de 13 anos, a área urbana de Imbassaí 

quase que quadruplicou. Ademais, a partir dos dados obtidos dos censos, verificou-se que a 
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localidade teve crescimento populacional entre 1991 e 2010. Parte desse crescimento deve-se à 

chegada de populações em busca de qualidade de vida e oportunidades de emprego, sendo este 

último, o principal motivo de atração dessas populações, e que redundou na expansão urbana da 

localidade. Ademais, a consolidação da atividade turística na localidade atrai investidores do setor 

turístico-hoteleiro, que executam ações a fim de inserir os equipamentos urbanos necessários para 

serem apropriados pelo turismo, provocando, consequentemente, a expansão da mancha urbana. 

 Nas áreas selecionadas para essa investigação, aquelas de ocupação popular, constatou-se a 

ação do Estado, como agente produtor do espaço, interferindo no ordenamento territorial com a 

construção de conjuntos habitacionais populares. Em outros casos, notou-se a ação de promotores 

imobiliários que loteiam áreas destinadas à populações de menor poder aquisitivo. Ainda têm-se as 

populações excluídas produzindo seu espaço, como no caso da ocupação espontânea denominada de 

Loteamento Jardim Imbassaí, cenário de conflitos urbanos entre as populações que territorializaram 

aquele espaço e o Estado, com suas ações de planejamento tecnocráticas. À leste da rodovia, em 

direção à orla, a expansão é orientada pela construção de resorts, pousadas, hotéis, vilajes e 

segundas residências para atender aos turistas que se deslocam para a localidade, principalmente no 

período de alta estação. Esta dinâmica da produção do espaço urbano de Imbassaí, evidencia a 

Divisão Territorial do Trabalho.  

O que se percebe é que a atividade turística está alterando a dinâmica Imbassaí e sua 

estrutura, mas essas transformações não trazem impactos positivos de forma contundente, para as 

populações menos favorecidas, culminando no chamado pseudodesenvolvimento. Isto ocorre 

porque nas políticas de desenvolvimento que são executadas, na grande maioria das vezes, os 

interesses e as necessidades das populações mais pobres e que ali residem não são atendidos pelo 

turismo.  

A partir deste diagnóstico, faz-se necessário pensar e elaborar estratégias de planejamento 

urbano e gestão do território participativos com o objetivo de planejar a localidade para essa 

dinâmica socioespacial e fazer com que o turismo promova melhores condições de vida para essas 

populações que estão ocupando as áreas de expansão urbana. 

 Algumas ações foram executadas pelo poder público municipal, mas aquém, ainda, do 

preconizado. Isto denota que o turismo, de forma ampla, não tem promovido o desenvolvimento 

socioespacial, que objetiva o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, do seu espaço 

produzido sob as prerrogativas da autonomia, da justiça social e da qualidade de vida, como 
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assevera Souza (1996; 1997a; 1997b; 1998). A integração dos pobres constitui hoje uma das 

condições primordiais à concretização do desenvolvimento socioespacial, não somente o 

estritamente econômico. 
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TELEFÔNICA E A REDE PARA INOVAÇÃO ABERTA 

 

FIUZA, Tatiana81 

 

RESUMO 

 

Cada vez mais tem se discutido o papel das corporações no mundo globalizado e sua atuação em 
forma de rede, compondo aspectos das redes geográficas urbanas. Neste trabalho, identifica-se a 
partir de um programa de inovação aberta como atua a empresa Telefônica – considerada uma das 
maiores empresas de telefonia do mundo. O modelo de inovação aberta fez com que a corporação 
criasse uma rede própria de atuação, conhecida como Telefônica Open Future. O programa 
Telefônica Open Future é composto por ambientes de promoção da inovação, crowdworkings; 
aceleradora de negócios, Wayra; banco; e fundo de investimento. No Brasil, são três crowdworkings 

(em Santa Rita do Sapucaí/MG, Londrina/PR e São Paulo), uma aceleradora Wayra e o Banco 
Amerigo, ambos na cidade de São Paulo. Apresenta-se aqui a composição dessa rede e atuação da 
Telefônica como empresa-rede para sua atividade de inovação aberta, demonstrando sua forma de 
atuação, com as diferentes empresas subsidiárias e parceiros. Os conceitos serão baseados no 
entendimento de Milton Santos e Roberto Lobato Corrêa sobre redes geográficas e 
complementando com o entendimento de François Chenais sobre a atuação da empresa-rede. A rede 
Telefônica Open Future pode ser considera imaterial, com atuação global. Sua dimensão 
organizacional é planejada do ponto de vista das estratégias da corporação e a natureza dos fluxos 
se dá por meio de uma plataforma on-line.  

 

Palavras-chave: Redes geográficas; Empresa-rede; Corporações; Inovação aberta.  

 

ABSTRACT 

There is an increasing interest in the discution about the role of corporations in the globalized world 
and its network-like performance, composing aspects of urban geographical networks. In this paper, 
the operation of Telefônica - considered one of the world's largest telephone companies - is 
identified from its open innovation program. The open innovation model made the company to 
create its own network of operation, known as Telefônica Open Future. Telefônica Open Future 
program consists of environments to promote innovation, named crowdworkings; business 
accelerator, named Wayra; Bank; and investment fund. In Brazil, there is three crowdworkings (in 
Santa Rita do Sapucai / MG, Londrina / PR and São Paulo), an Wayra accelerator and the Amerigo 
Bank, both in São Paulo. The paper wil present the composition of the network and Telefônica's 
performance as company-network toward its open innovation activity, demonstrating the way it 
operates, with the different subsidiaries and partner companies. The concepts will be based on the 
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understanding of Milton Santos and Roberto Lobato Corrêa about geographical networks and 
complementing with the understanding of François Chenais about the performance of networked 
entreprise. Telefônica Open Future network can be considered immaterial with global operations. 
Its organizational dimension is planned from the point of view of corporate strategies and the nature 
of the flow is through an online platform. 

 

Keywords: Geographic networks; Networked enterprise; corporations; open innovation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho visa apresentar a atuação da empresa Telefônica como uma grande corporação 

global, particularmente em sua atuação em rede. Focaremos no Programa Telefônica Open Future 

(TOF), criado pela Telefonia em 2014 e que consiste em apoiar pequenas empresas que vão atuar de 

forma conjunta com o grupo para a promoção do conceito de inovação aberta em modelos de 

negócio. 

A proposta deste trabalho é descrever como atua o TOF no mundo, em especial no Brasil. 

As iniciativas de inovação aberta da Telefônica são anteriores ao Programa Open Future e no Brasil 

estão em crescente expansão desde 2012, com a aceleradora Wayra e o Banco Amerigo. Em 2016, o 

TOF se amplia com a instalação de três crowdworkings no país, sendo que um está localizado em 

Santa Rita do Sapucaí (MG), outro em Londrina (PR) e o terceiro em São Paulo (SP). Os três 

ambientes ainda estão em fase de implantação.  

Desta forma, pretende-se neste trabalho descrever como atua a área de inovação aberta e 

empreendedorismo da Telefônica. Apresentando, assim, como se operacionaliza o Programa Open 

Future, trazendo dados de sua atuação e investimentos realizados tanto de forma global, como no 

Brasil. 

Para tanto, serão considerados os conceitos de redes geográficas, adotados por Milton 

Santos (2014) e Roberto Lobato Corrêa (2014). Entendendo que a Telefônica é uma corporação 

global, adotaremos o conceito de empresa-rede de Chesnais (1996) e como se descreve a 

internacionalização do capital por Hymer (1978). Também serão apresentados os conceitos de 

inovação aberta e de inovação aberta em modelo de negócios definidos por Henry Chesbrough 

(2009). 
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2. REDES GEOGRÁFICAS – CONCEITOS 

 

Milton Santos considera que as redes geográficas se encaixam em duas grandes vertentes: a 

realidade material e a realidade social. Por realidade material, Santos traz o conceito de Curien 

(1988) em que se considera toda a infraestrutura, que permite o transporte da matéria, de 

informações, em pontos de acessos ou terminais, inscritos num território (SANTOS, 2014, p. 262). 

Quanto à realidade social, Santos considera a rede como social e política e avalia que, sem 

esse aspecto, ela seria uma “mera abstração” (2014 p. 262). Neste sentido, a própria função da rede 

deve ser identificada como um dado social.  Além disso, o autor traz alguns enfoques necessários 

para a análise das redes: 

Uma visão atual das redes envolve o conhecimento da idade dos objetos 
(considerada aqui a idade “mundial” da respectiva técnica) e de sua longevidade (a 
idade “local” do respectivo objeto), e, também, da quantidade e da distribuição 
desses objetos, do uso que lhe é dado, das relações que tais objetos mantêm com 
outras fora da área considerada das modalidades de controle e regulação do seu 
funcionamento (SANTOS, 2014, p. 263).  

 

Santos explica que os progressos técnicos e as formas de realização do capital, cada vez 

mais, fazem com que as redes sejam globais. “A noção global se impõe nesta fase da história” 

(SANTOS, 2014, p. 269). Segundo o autor, não é possível compreender a rede global a partir, 

somente, de sua manifestação local ou regional; ao mesmo tempo, somente compreendendo como 

atua a rede no local e no regional é que se torna possível entender como ela atua no mundo.  

O mundo aparece como primeira totalidade, empírica por intermédio das redes. É a 
grande novidade do nosso tempo, essa produção de uma totalidade não apenas 
concreta, mas, também, empírica. A segunda totalidade é o território, um país e um 
Estado – uma forma de formatação socioespacial -, totalidade resultante de um 
contrato e limitada por fronteiras. (...) O lugar é a terceira totalidade, onde 
fragmentos da rede ganham uma dimensão única e socialmente concreta, graças à 
ocorrência, na contiguidade, de fenômenos sociais agregados, baseados num 
acontecer solidário, que é fruto da diversidade e num acontecer repetitivo que não 
exclui a surpresa (SANTOS, 2014, p. 270).  

 

Para Santos, as redes partem de uma premissa que demanda uma análise dialética, pois são 

reais e virtuais, são técnicas e também sociais, são formadas por fluxos, mas necessitam dos fixos. 
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Em muitos casos são globais e locais, unas e múltiplas ao mesmo tempo. As redes são ainda 

concentradoras e dispersoras de forças: 

O fato de que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz com 
que a sua realidade, vista num movimento conjunto, revele a superposição de 
vários sistemas lógicos, a mistura de várias racionalidade cujo ajustamento, aliás, é 
presidido pelo mercado e pelo poder público, mas sobretudo pela própria estrutura 
socioespacial (SANTOS, 2014, p. 279).   

 

Roberto Lobato Corrêa entende por redes geográficas “um conjunto de localizações 

geográficas interconectadas” entre si “por um certo número de ligações” (CORRÊA, 2014, p. 107). 

E assim como Santos, considera o aspecto social como uma condição para a existência da própria 

rede: 

[...] redes geográficas são, como qualquer materialidade social, produtos e 
condições sociais. Na fase atual do capitalismo a importância das diversas redes 
geográficas na vida econômica, social, política e cultural é enorme e, de um modo 
ou de outro, todos estamos inseridos, excluídos ou ausentes de um número ainda 
maior de redes (CORRÊA, 2014, p. 109).  

 

Para Lobato Corrêa (2014), um estudo sobre as redes geográficas deve estar baseado em três 

dimensões. A primeira, chamada de organizacional, é a própria configuração da rede, com aspectos 

internos, os fluxos, a origem, agentes sociais, bem como sua formalização. A segunda dimensão diz 

respeito ao tempo que envolve a rede, seja referente a velocidade com que os fluxos se realizam, 

sejam como que frequência a rede se estabelece - ou seja, seu aspecto histórico. Na terceira 

dimensão, Corrêa considera o aspecto espacial e as características que marcam a rede em sua 

dimensão espacial. 

Na dimensão organizacional, critérios precisam ser considerados na avaliação da rede 

geográfica, tais como os agentes sociais, a origem, a natureza dos fluxos, a função, finalidade, 

existência (real ou virtual), construção (material ou imaterial), a formalização e a organicidade. Já 

na dimensão temporal, são considerados os aspectos de duração, velocidade dos fluxos e frequência. 

E na dimensão espacial, a escala, a forma espacial e a conexão (CORRÊA, 2014, p. 111-112).  

A partir do entendimento do aspecto social da rede também é possível identificar que, assim 

como a sociedade, ela não é uniforme, possui aspectos de conflitos, peculiaridades e 

sistematizações. Conforme explica Santos (2014):  
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E onde as redes existem, elas não são uniformes. Num mesmo subespaço, há uma 
superposição de redes, que inclui redes principais e redes afluentes ou tributárias, 
constelações de pontos e traçados de linhas. Levando em conta seu aproveitamento 
social, registram-se desigualdades no uso e é diverso o papel dos agentes no 
processo de controle e de regulação do seu funcionamento (SANTOS, 2014, p. 
268).  

 

3. AS CORPORAÇÕES E A EMPRESA-REDE 

 

As corporações possuem estruturas orgânicas e espaciais em formas de redes, conforme 

considera Lobato Corrêa (2014, p. 114). E, por serem estruturas de ordem social, passaram a 

constituir o mais importante agente de reorganização espacial capitalista:  

A grande corporação passou a constituir, após a Segunda Guerra Mundial, o mais 
importante agente da reorganização espacial capitalista. Sua ação traduziu-se na 
escala mundial, em uma “nova divisão internacional do trabalho” (Cohen, 1981), 
geradora de uma “especialização sincrônica” (Lipietz, 1977) que envolve a 
produção simultânea em diversos lugares das diferentes partes componentes de um 
mesmo produto, e no consequente comércio internacional entre subsidiárias de uma 
mesma corporação. (CORRÊA, 2014 p. 213).  

 

Antes de entender o papel da corporação na sua organização espacial, é preciso considerar 

os aspectos que levaram a consolidação das corporações no mundo. Na década de 1970, Hymer já 

trouxe a explicação sobre as duas principais forças para a concentração de capital das corporações:  

As duas principais alavancas para a concentração do capital em conjunto cada vez 
maiores e para a integração subsequente destes conjuntos em totalidade unificadas 
são a concorrência e o crédito. A concorrência obriga a empresa e reinvestir 
continuadamente seus lucros e a ampliar seu mercado como meio de 
autoconservação. O sistema de crédito reúne os capitais individuais e estimula o 
aumento de suas dimensões. Atua como um imenso mecanismo social, situado 
acima da empresa individual, para a centralização do capital e a preservação de 
seus interesse coletivo. As forças mercado atuam agora em escala mundial e 
acarretam a internacionalização das empresas e do capital (HYMER, 1978, p. 100).  

 

Para Hymer, o investimento direto de uma empresa de determinado país em outros, 

realizado pelas corporações, serviu para uma estrutura forte de capitação de capitais de todo o 

mundo “os fluxos [...] de capital privado associado não pertencente às corporações são de 
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magnitude pelo menos igual à dos investimentos diretos das corporações e, provavelmente, estão 

crescendo mais rapidamente” (HYMER, 1978 p. 95).  

Milton Santos também destacou os fluxos no processo global de produção: 

Como, no processo global da produção, a circulação prevalece sobre a produção 
propriamente dita, os fluxos se tornam mais importantes ainda para a explicação de 
determinada situação. O próprio padrão geográfico é definido pela circulação, já 
que esta, mais numerosa, mais densa, mais extensa, detém o comando das 
mudanças de valor no espaço (SANTOS, 2014, p. 268).  

 

Hymer coloca três motivos para a expansão das corporações, identificadas principalmente 

após a Segunda Guerra: o rápido crescimento do mercado de bens, seguido pela mão de obra barata 

e a própria concorrência estrangeira que se apropriou do mercado mundial (HYMER, 1978, p. 101). 

Corrêa incorporou os conceitos de Hymer (1978) e, assim, considerou que a corporação 

resulta de um processo interno do capitalismo, em que há, por um aspecto, o conflito entre o capital 

e o trabalho, e por outro, a competição entre os capitalistas. O conflito com a força de trabalho está 

ligada a melhores salários e melhores condições do próprio trabalho. Por outro lado, a competição 

entre os capitalistas se volta à necessidade de se ampliar a competitividade. Em ambos os casos, os 

conflitos se voltam à diminuição da taxa de lucro, seja por conceder melhores condições aos 

trabalhadores, seja para investir em ações que tornem a empresa mais competitiva (CORRÊA, 2014, 

p. 214). 

Também como Hymer (1978), Corrêa destacam que a ampliação da taxa de lucro é a base 

para a acumulação capitalista; desta maneira, a internacionalização do capital, em busca de mão de 

obra mais barata, possibilita o aumento da taxa de exploração, bem como da taxa de lucro 

(CORRÊA, 2014, p. 214).   

Cinco aspectos são relevantes na análise de Corrêa para o entendimento do processo de 

expansão do capital e, por consequência, a consolidação das corporações. A ampla escala de 

operações é uma delas e se refere à diversidade de produtos e a capacidade de manipulação de uma 

alta quantidade de matérias-primas, bens intermediários e produtos finais (CORRÊA, 2014, p. 215).  

Outro aspecto está ligado à natureza multifuncional da corporação, em que ela passa a 

comprar empresas rivais ou adquirir novas empresas em novas localidades. O terceiro aspecto é 
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voltado à segmentação da corporação e o seu caráter multifuncional. Já a quarta característica se 

refere às múltiplas localizações que envolvem diferenciais da força de trabalho, especialização, 

mercado consumidor e a administração da própria corporação. O último aspecto se remete ao poder 

de pressão econômica e política que a corporação possui (CORRÊA, 2014, p. 215-218).  

Considerando todos esses aspectos, a corporação é algo complexo que resulta em um 

complexo ciclo de reprodução do capital: 

[...] um complexo ciclo de reprodução do capital que, por sua vez, está associado a 
uma complexa espacialidade. Através das diversas localizações e fluxos as 
empresas subsidiárias e seus estabelecimentos filiais efetivam a criação e recriação 
ampliada do valor contido em uma gama diversificada de produtos (CORRÊA, 
2014, p. 218-219).  

 
Entendendo a atuação complexa da corporação e os aspectos da internacionalização do 

capital, passa a ser necessário o entendimento da forma de atuação dessas corporações. Ou seja, 

como as corporações atuam junto às suas subsidiárias, filiais e como fazem para manter o ciclo de 

reprodução do capital e as relações de trabalho. Chesnais (1996) traz assim o conceito de empresa-

rede, em que considera que, por meio da tecnologia de telemática, as corporações passaram a adotar 

novos meios para manter a relação entre as companhias que as compõem:  

A fusão de tecnologias de telecomunicações e de informática e o surgimento da 
teleinformática permitiram às grandes companhias gerenciar melhor as econômicas 
de custos de transação, obtidas pela integração, e reduzir “os custos burocráticos” 
associados a sua internacionalização. Essas novas tecnologias tornam possível 
também uma melhor gestão de numerosas “novas relações” (...) por meio das quais 
a grande companhia pode estabelecer um controle estrito sobre parte das operações 
de outra empresa, sem precisar absorvê-la. Essa é a originalidade das empresas-
rede (CHENAIS, 1996, p. 103-104). 

 
Chesnais avalia que nos últimos vinte anos as empresas estenderam sua atuação por conta da 

extensão dos meios tecnológicos que levam às corporações a reduzirem o recurso de integração 

direta com as demais empresas do grupo. Nesse sentido, houve ainda uma forte ampliação de 

mercado. As hierarquias nas empresas-rede são mantidas e “permitem às companhias estabelecer 

relações assimétricas perante outras empresas e reforçar o seu próprio poder econômico” 

(CHENAIS, 1996, p. 104-105). 
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É possível considerar que a atuação das empresas-redes, conforme apresentou Chesnais, se 

dá por meio da tecnologia, de forma integrada e interligada; porém, a produção da empresa-rede, 

mesmo que em escala global, conforme observa Santos, acontece nas cidades: 

São nas cidades locais que exercem esse comando técnico, ligado ao que, na 
divisão territorial do trabalho, deve-se à produção propriamente dita. Cidades 
distantes, colocadas em posições superiores no sistema urbano (sobretudo as 
cidades globais), têm o comando político, mediante ordens, disposição da mais-
valia, controle do movimento, tudo isso que guia a circulação, a distribuição e a 
regulação (SANTOS, 2014, p. 273).     

 

 

4. INOVAÇÃO ABERTA E NOVAS FORMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando o entendimento de Hymer (1978) baseado na concorrência como força motriz 

para a expansão do capital internacional, é possível destacar o papel da inovação nesse processo: 

As empresas competitivas geralmente se basearam em alguma descoberta ou 
vantagem especial. Antes que sua inovação se generalize, estão em condições de 
vender abaixo de seus concorrentes e conseguir lucros maiores. Mas essa posição 
se acha constantemente ameaçada pela possível entrada de outros concorrentes que 
podem descobrir uma nova tecnologia, um novo produto, uma nova forma de 
organização ou uma nova fonte de mão-de-obra. A dialética do ciclo dos produtos 
imprime ao capitalismo seu movimento para a frente (HYMER, 1978, p. 100). 

 

Para Hymer, esse movimento “para frente” de mercado e concorrência aumenta a taxa de 

inovação em escala mundial; por outro lado, se ampliam as incertezas criadas pelas rápidas 

mudanças, o que leva as empresas a investirem maior volume de recursos destinados à pesquisa e à 

inovação (HYMER, 1978 p. 112). Além disso, dois aspectos são fundamentais para que as empresas 

façam a expansão do capital em fazer frente à concorrência: 

Há duas formas de fazer frente à ameaça de concorrência. A primeira é a realização 
de um esforço constante para desenvolver novos produtos; ao diminuir a taxa de 
crescimento, a empresa pode mudar o rumo e manter uma taxa de lucro elevada. A 
segunda é o prolongamento do ciclo do produto mediante a obtenção do controle 
dos canais de comercialização, a pesquisa e emigração para lugares de mão de obra 
barata e o segredo. Esses dois métodos, certamente, estão interligados, pois quando 
mais amplo for o mercado de uma empresa, melhor poderá distribuir os custos da 
inovação e mais poderá gastar em pesquisa e desenvolvimento de produtos 
(HYMER, 1978, p. 100).  
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O conceito de inovação que vamos adotar neste trabalho é o de inovação aberta, ou open 

innovation, como é mais conhecido. O conceito de inovação aberta foi definido por Henry 

Chesbrough, em 2006, quando escreveu o livro Open Innovation: The New Imperative for Creating 

and Profiting from Tecnhology, e consiste em uma forma diferenciada de as corporações 

incorporarem inovações. Não muito distante, as empresas investiam (e muitas delas ainda fazem 

somente dessa forma) em centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) internos para resultados 

com inovação. Os segredos industriais e a força de trabalho nos laboratórios de P&D são 

considerados ainda como diferenciais de algumas companhias.  

Nos últimos anos, o processo de desenvolvimento de novos produtos ou serviços que 

resultem em inovação vem mudando. Um dos fatores é o alto custo do desenvolvimento 

tecnológico, principalmente da força de trabalho, que requer mão de obra altamente especializada, 

além dos equipamentos necessários para as pesquisas básicas.  

Outro fator está ligado a velocidade dos saltos tecnológicos. Com a produção em escala 

global, o tempo de desenvolvimento de tecnologias também diminuiu e os ciclos de vida dos 

produtos estão se tornando cada vez mais curtos. Armellini, Aquino e Silveira (2011) explicam:  

Esses fatores, pouco a pouco, levaram as indústrias a adotarem uma postura mais 
aberta com relação aos seus processos de inovação e o cenário sobre o qual se 
baseia o paradigma da inovação aberta é a abundância de conhecimento interno e 
externo às empresas. Na atual sociedade, tida como a sociedade do conhecimento, 
o maior ativo não é possuir grandes estruturas de P&D, mas sim a capacidade das 
empresas em criar e extrair valor do conhecimento externo e interno à companhia. 
Nesse novo contexto, para serem competitivas, as empresas devem adaptar seus 
processos de geração de inovação com vistas a absorver ideias externas no seu 
processo de P&D, bem como saber aproveitar as ideias que não atendam ao seu 
modelo de negócio atual em novos modelos de negócio. As fronteiras da empresa, 
nesse caso, tornam-se mais “porosas”, facilitando o fluxo de entrada e saída de 
ideias e tecnologias (ARMELLINI, AQUINO e SILVEIRA, 2011, p. 6).  

  

A inovação aberta consiste em uma forma compartilhada de inovação, dentro e fora do 

ambiente da corporação. As corporações não deixam de investir em laboratórios de P&D, mas, por 

outro lado, ampliam a busca por novas tecnologias em parceiros externos. No conceito de inovação 

aberta, as corporações buscam por “parcerias tecnológicas” com universidades, institutos de 

pesquisa ou empresas de pequeno porte para desenvolverem tecnologias que podem resultar em 
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inovação. Nesse sistema, há o licenciamento das tecnologias produzidos nas universidades, quando 

essas resultam anteriormente em patentes, ou na incorporação das pequenas empresas à corporação.  

Empresas como IBM, Intel e Phillips são exemplos de corporações que estão atuando com 

inovação aberta para ampliar o leque de soluções a serem oferecidas ao mercado, conforme 

apresenta Chesbrough (2009). Reduzem, com isso, os custos e os riscos da tecnologia não resultar 

em uma inovação de fato.  

Além do open innovation, Chesbrough, também lançou em 2007 o livro Open Business 

Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, que traz o conceito de inovação aberta do 

modelo de negócio. Armellini, Aquino e Silveira (2011), citando Chesbrough, explicam:  

Através de modelos de negócio aberto, consegue-se atacar alguns efeitos, tais como 
o aumento crescente nos custos de P&D e ciclo de vida de produtos mais curtos; 
consegue-se alavancar ativos de P&D externos, economizando-se dinheiro e tempo 
no processo de inovação. Dessa forma, a empresa também não restringe mais suas 
ideias aos mercados que atua; ela passa a atuar em outros segmentos através do 
licenciamento das suas ideias, joint-ventures e spin-offs, entre outros meios. Isso 
permite um novo fluxo de entradas de receitas, tornando o processo de inovação 
novamente atraente para as empresas (CHESBROUGH apud ARMELLINI, 
AQUINO E SILVEIRA, 2011 p. 7). 

  

Neste caso, não se trata da incorporação da tecnologia em si pela corporação para que ela 

insira essa tecnologia no mercado. No que tange a inovação do modelo de negócio, a própria 

tecnologia já foi testada, validada e já possui um aspecto promissor. A corporação reduz os custos 

não só da produção, mas também da inserção do produto ou serviço no mercado inicial. Ou seja, a 

corporação diminui os riscos de aceitação do produto, com um modelo de negócio já testado e 

validado por uma pequena empresa. 

A partir desse aporte conceitual, a proposta aqui é mostrar como a corporação Telefônica 

tem atuado com a sua rede de inovação de modelo de negócio e a sua expansão no Brasil. Não será 

possível mensurar em termos de recursos, o quanto a empresa diminui seus custos neste sentido, 

mas é possível considerar, pelos aspectos que serão apresentados, diminui-se a análise de 

concorrentes e de pesquisas de mercados para novas tecnologias, além de ganhar com a 

lucratividade das pequenas empresas.    

 



 

372 
 

5. TELEFÔNICA – GLOBAL E BRASIL 

 

A Telefônica é um dos maiores conglomerados do mundo na área de telefonia, informação, 

entretenimento e comunicação. A empresa está em 21 países e possui mais de 125 mil 

colaboradores. Em 2015, a Telefônica Global teve uma receita líquida de €47,2 bilhões, sendo que 

23,5% vem do Brasil com €11,1 bilhões (considerando como percentual brasileiro apenas a empresa 

Telefônica Brasil e não todas as empresas que compõem o grupo no país) (TELEFÔNICA, 2016).  

As ações no Brasil tiveram início em 1998, quando a empresa comprou parte da Telebrás na 

época da privatização das telecomunicações no país, sendo que sua região de atuação inicial era o 

estado e a cidade de São Paulo.  

Em 2010, a Telefônica Brasil iniciou seu processo de expansão no país e a primeira ação foi a 

compra total da Vivo – companhia de telefonia móvel. A Telefônica e a empresa portuguesa 

Portugal Telecom detinham de forma igualitária (50% para cada) as ações da empresa Brasilcel, que 

operava a marca Vivo no Brasil. Naquele ano, a Telefônica comprou a parte da Portugal Telecom 

na Brasilcel passando a ser sócia única da empresa e controlando a atuação da Vivo. A compra de 

50% das ações foi por €7,5 bilhões (TELEFÔNICA COMPRA..., 2010). A Vivo possui, segundo 

dados da corporação, a maior rede nacional 3G, estando em mais de 3,2 mil municípios e na rede 

4G em 140 cidades (TELEFÔNICA CONCLUI..., 2015). 

Em 2015, a corporação Telefônica também comprou por €4,6 bilhões a empresa Vivendi, 

que operava a marca GVT no Brasil, passando a ser uma das maiores empresas de telefonia do país 

de forma integrada, em receitas, clientes e em faturamento. Interessante destacar que o antigo 

presidente da GVT é atualmente o diretor-presidente da Telefonia Brasil. A GVT possui uma rede 

de fibra óptica em 156 cidades em 20 estados e, também, no Distrito Federal (TELEFÔNICA 

CONCLUI..., 2015). 

No Brasil, a Telefônica possui 34 mil trabalhadores diretos. Com a aquisição da GVT, seu 

número de trabalhadores quase dobrou nos últimos anos, passando de 18.419, em 2014, para 33.847 

no ano seguinte. A corporação possui 302 lojas próprias, 12,1 mil pontos de venda, 616,4 mil 

pontos de recarga para celular e atende 3.975 municípios. A receita operacional bruta em 2015 foi 

de R$ 64,3 bilhões e a líquida de R$ 42,1 bilhões, no mesmo ano (TELEFÔNICA, 2015). 
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Dados do balanço financeiro do primeiro trimestre de 2016 da empresa mostram que o 

número de acessos por meio das plataformas da Telefônica chegou a 97,2 milhões, seja de telefonia 

fixa, móvel, banda larga ou de TV por assinatura (TELEFÔNICA, 2016). O Quadro 1 apresentado a 

seguir dá uma dimensão sobre a atuação da empresa no Brasil.  

Dados operacionais da Telefônica no Brasil 

Serviço Fixo 

Total de Acessos 97,2 milhões 

Total de Acessos fixos 23,9 milhões 

Acessos de voz fixa 14,9 milhões 

Clientes de banda larga 7,2 milhões 

TV por assinatura 1,8 milhão 

Número total de municípios atendidos 758 

Serviço Móvel 

Total de acessos móveis 73,3 milhões 

Clientes pós-pago 31,3 milhões 

Clientes pré-pago 42 milhões 

Market Share (Brasil) 28,4% 

Nº total de municípios atendidos 3,9 mil 

Nº de municípios cobertos com rede 3G 3,5 mil 

Nº de municípios cobertos com rede 4G 188 

Lojas próprias 302 

Pontos de recarga 616,4 mil 

Pontos de venda (revenda e varejo) 12,1 mil 

Quadro 1: Dados operacionais da Telefônica no Brasil 
Fonte: Telefônica em dados, 2016 

 

A corporação possui o Centro de Inovação da Telefônica Brasil, que atua com pesquisas 

iniciais para novas soluções. É um órgão interno que está instalado em São Paulo e, segundo dados 

da empresa, é o primeiro fora da Espanha.  Desde 2015, o centro está diretamente ligado à vice-

presidência. A atuação da Telefônica na busca por novas soluções está diretamente orientada pelo 

centro de inovação, bem como por iniciativas de inovação aberta, como o programa Telefônica 

Open Future (TELEFÔNICA, 2015) 
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5.1. Telefônica Open Future 

 

O Telefônica Open Future (TOF) é um programa de inovação aberta da Telefônica que 

inclui parceiros e uma rede de investimentos e de empreendedorismo para o conglomerado. A 

gênese deste programa foi em 2014. A atuação do TOF é global, sendo que está distribuído em 17 

países e sua sede está localizada na Espanha, onde fica a matriz da corporação.  

O TOF está na área de Chief Digital Office do grupo Telefônica e tem como missão buscar, 

detectar, impulsionar e desenvolver talentos em todo o mundo (TELEFÔNICA, 2015). O programa 

também tem como proposta animar ecossistemas, acelerar startups82 e investir em companhias.  O 

fluxo de informações do programa é centralizado e operacionalizado por meio de uma Plataforma 

on-line (www.openfuture.org). É por meio deste ambiente que há as trocas de informações, 

treinamentos e compartilhamentos de negócios entre as pequenas empresas que compõem o 

programa Open Future.  

Vamos considerar para este trabalho o programa Open Future como uma rede imaterial da 

empresa-rede Telefônica. Essa rede imaterial do TOF atua interligada com as subsidiárias, filiais e 

um sistema bancário da corporação que compõem o programa como um todo. O conglomerado 

considera o TOF como uma rede de investimentos e empreendedorismo, que possui uma proposta 

de apoiar em todas as etapas do processo de inovação aberta, desde a geração de negócios, seu 

financiamento e a inserção desses negócios como parte da corporação.  

A área de investimentos do TOF possui uma rede de bancos e um fundo de investimento. Já 

a de empreendedorismo possui uma série de iniciativas para captação da inovação no modelo de 

negócio. Apresenta-se a seguir a composição dessas redes menores que formalizam a rede imaterial 

do programa TOF. 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Aqui consideraremos startups como: empresas nascentes de base tecnológica com produto com 
alto potencial inovador, altamente escalável e com produção enxuta.  
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Composição da rede Telefônica Open Future no mundo 

 

Mapa 1: Disposição das unidades que compõem o programa Open Future da Telefônica 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do site do Open Future, 2016 

 

 

5.1.1 Wayra 

 

Uma rede que se incorpora ao programa Telefônica Open Future (TOF) é composta pela 

aceleradora de negócios83 Wayra. São 11 unidades no mundo, sendo que duas estão na Espanha e 

uma em cada um dos seguintes países: Reino Unido, Venezuela, México, Brasil, Argentina, Chile, 

Alemanha, Peru e Colômbia. É possível destacar, a partir da localização geográfica das Wayras, a 

importância que o grupo tem dado à América Latina, pois cerca de 60% das aceleradoras estão 

nessa região. 

                                                 
83 Em um modelo de aceleração de empresas, a aceleradora investe recursos financeiros nos pequenos 
negócios e, assim, passa a deter parte da sociedade da empresa. Além disso, oferece espaço físico e ações de 
qualificação ao empreendedor, bem como uma atuação bem próxima com mentores para que os negócios 
tenham um crescimento rápido e de forma assertiva. A atuação da Wayra não envolve custos para as 
empresas que fazem parte do programa. As empresas que são investidas possuem um alto potencial de 
crescimento e de forma acelerada podem ampliar mercados muito rapidamente.   
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Cada Wayra no mundo é uma empresa, possui um CNPJ próprio. Os investimentos nas 

startups aceleradas pode chegar a US$ 50 mil. Além disso, é importante destacar que, em muitos 

casos, os produtos produzidos por essas pequenas empresas passam a ser incorporados pela própria 

Telefônica como novos serviços, conforme prevê o modelo de inovação aberta.  

Dados da corporação mostram que, no Brasil, R$ 5,8 milhões já foram investidos pela 

Wayra (localizada na cidade de São Paulo) na modalidade de aceleração em 49 startups, de 2012 a 

2015. Sendo que essas 49 empresas somaram faturamento em torno de R$ 36 milhões 

(TELEFÔNICA OPEN..., 2016).   

Somente em 2015, sete startups foram apoiadas pela aceleradora Wayra do Brasil e, naquele 

ano, as pequenas empresas tiveram um faturamento maior do que R$ 40 milhões. O número 

representa aproximadamente 4.7 vezes a mais do que já tinha sido faturado pelas empresas que 

participaram do programa nos últimos três anos (TELEFÔNICA OPEN..., 2016). 

 

5.1.2 Amerigo e Telefônica Ventures 

 

Para operacionalizar as ações de investimento nas pequenas empresas, o programa Open 

Future possui um banco próprio, com sete fundos de investimento, e o Telefônica Ventures – fundo 

de investimento para venture capital.  

O Banco Amerigo tem seis unidades no mundo, localizadas no Brasil, Chile, Colômbia, 

Peru, México e Espanha, e já investiu € 250 milhões em 60 empresas da Europa e América Latina 

nos últimos quatro anos.  Já o Telefônica Ventures é o fundo de investimentos da corporação, está 

localizado em Israel e possui foco de atuação em Israel e nos Estados Unidos.  

Os fundos de investimento têm como proposta investir em negócios que tenham alto 

potencial de mercado. A forma de investimento de um fundo em startup é o investimento financeiro 

em troca de parte da sociedade da empresa. Não há um período formal para a permanência do fundo 

como sócio da empresa, mas ele acontece até que a pequena empresa se torne altamente rentável, ao 

ponto de o fundo vender as ações que lhe cabem para outros grupos de investimento ou para 

empresas maiores, com o objetivo de lucrar com essa negociação. Quando se trata de startups, em 
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que o período de crescimento dessas empresas é de forma muito rápida, esse período de 

investimento tem sido cada vez mais curto.  

A atuação dos fundos da Telefônica é anterior ao lançamento do Open Future. De 2009 a 

2015, a corporação investiu €349 milhões em venture capital. Os fundos são compostos por outros 

investidores da Espanha e da América Latina, tais como Centro para o Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial (CDTI), Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (BNDES) (TELEFÔNICA OPEN..., 

2016). 

Somente no último ano, o número de startups investidas subiu em 90%, se comparado com 

dados de 2014. Ou seja, depois do lançamento do programa TOF houve um aumento considerável 

no número de pequenas empresas que receberam recursos. Antes do programa, o número de 

empresas apoiadas financeiramente foi de 314, no fim de 2015 chegou a 600 (TELEFÔNICA 

OPEN..., 2016). 

Em material de divulgação encaminhado à imprensa, a Telefônica destaca que encerrou 

2015 como a principal investidora corporativa em inovação aberta da Espanha e América Latina, 

alcançando a cifra de €349 milhões (TELEFÔNICA OPEN..., 2016). O Gráfico 1 mostra o 

percentual de investimento que a empresa para o programa de inovação aberta. Os demais países 

juntos representam boa parte do investimento, mas é possível perceber no gráfico o potencial que há 

na América Latina, visto que o volume de investimentos é maior se comparado com Europa ou a 

própria Espanha – país sede da matriz.  
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Gráfico 1: Investimentos realizados pelos fundos do banco Amerigo e do 

Telefônica Venture de 2009 a 2015. Os outros países são compostos pelos Estados Unidos, 
Israel e demais países que operam o Open Future 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Telefônica de 2015 
 

 

5.1.3 Crowdworkings 

 

A Telefônica possui 24 unidades de crowdworkings
84

 em todo o mundo. 15 deles estão 

localizados na Espanha, dois na China e uma unidade no Chile, Equador, Costa Rica, Finlândia, 

Coreia do Sul e, recentemente, dois no Brasil. Esses locais são formados em parceria com 

universidades ou institutos de pesquisa, que possuem ações para a promoção do empreendedorismo. 

Para a criação de um crowdworking, a Telefônica busca como parceiros ambientes de 

promoção da inovação, que possam ceder um espaço físico para a instalação dessas empresas e 

possam disponibilizar uma pessoa para coordenar o programa no local. Cada crowdworking opera 

um programa de pré-aceleração. O crowdworking fica, então, localizado na sede da instituição 

parceira à Telefônica.  

Na pré-aceleração no Brasil, as empresas são selecionadas por um processo seletivo e 

participam de um programa de doze meses. O programa consiste em inserir a empresa na 

Plataforma Open Future e a instituição parceira faz o acompanhamento desta empresa no sentido de 

melhor qualificá-la para o desenvolvimento de determinado produto ou serviço. Ao contrário da 

                                                 
84 Crowdworking é um espaço de colaboração físico instalado em uma instituição parceira à 
Telefônica que abriga empresas em sua fase inicial de teste do modelo de negócio, sendo que essas 
recebem apoio de infraestrutura e consultorias para consolidarem seus negócios.  
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aceleradora, neste caso, não há investimento financeiro na pequena empresa. O crowdworking é um 

local para captação e primeiros testes do modelo de negócio proposto.  

Após o período de pré-aceleração, essa pequena empresa, se obteve sucesso no mercado, se 

candidata a aceleração na Wayra, em São Paulo, e pode ser aprovada ou não para este ambiente. 

Para participar do programa no crowdworking, as pequenas empresas devem desenvolver 

tecnologias em áreas de interesse85 do grupo Telefônica, que compõe também as empresas Vivo e 

GVT.   

Uma vez nos crowdworkings, as empresas passam a atuar por meio da Plataforma Open 

Future e toda a base de treinamentos, interação dessas empresas com outras em todo o mundo, bem 

como o desenvolvimento da metodologia é realizado via plataforma. As diretrizes para inserção de 

dados e coordenação da Plataforma Open Future é coordenada pela matriz do programa TOF, que 

fica na Espanha. Já as atividades presenciais com as pequenas empresas no Brasil são coordenadas 

pela instituição que opera o crowdworking e pela Wayra Brasil. Assim, destaca-se que a Telefônica 

acompanha de perto a seleção e o desenvolvimento do negócio, o capacita, por meio da plataforma 

Open Future.  

Em 2016, o Programa Open Future instalou três crowdworkings no país. O primeiro 

convênio foi assinado em abril com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) para a 

instalação de uma unidade em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí é uma cidade mineira, 

localizada ao Sul do estado. Possui uma população de 37.754 habitantes, de acordo com o Censo 

2010, e 100% da sua população está localizada na área urbana (IBGE, s/d). O PIB per capita, em 

2013, era na casa dos R$ 33 mil e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 0,721, 

em 2010 (IBGE, s/d). 

A unidade do crowdworking em Santa Rita do Sapucaí funcionará nas dependências do 

Inatel. Lá, a convocatória para as primeiras empresas a serem apoiadas pelo crowdworking foi 

aberta em maio de 2016 e contou com a participação de 95 negócios. 20 deles foram escolhidos 

para iniciar o programa.  

                                                 
85 As áreas de interesse no Brasil são: soluções em E2E digital; B2C móvel; soluções para pequenas 
e médias empresas; internet das coisas (Iot); atendimento (soluções que melhorem o atendimento ao 
cliente); e oportunidade comerciais (soluções que ampliem a capacidade da Vivo para a venda de 
seus produtos) (FAQ..., s/d.).  
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Já o segundo convênio foi assinado em maio com a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) e o Sebrae-PR, para que uma unidade de crowdworking funcione nas instalações da 

Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica de Londrina (Intuel), localizada dentro 

da Universidade, em Londrina, no norte do Paraná. Londrina é uma cidade que possui 506.701 

habitantes, de acordo com Censo 2010. O PIB per capita é da ordem de R$ 29.634,98 (IBGE, s/d).   

A convocatória para abrigar as primeiras empresas do programa foi aberta em julho de 2016 

e quatro startups serão apoiadas. As empresas serão instaladas nas dependências da Intuel e o 

Sebrae-PR será o responsável por fornecer as consultorias necessárias para apoiar o crescimento das 

pequenas empresas. Cinco pessoas estão dedicadas a este projeto, sendo um coordenador e três 

consultores credenciados pelo Sebrae-PR, além do coordenador do programa na Intuel. A 

expectativa do Sebrae-PR é que a atuação de Londrina seja piloto no estado e outras incubadoras de 

empresas possam também atuar com crowdworkings em 2017 no Paraná.  

Em agosto deste ano, mais um crowdworking foi criado em São Paulo, em Santo Amaro, na 

unidade do Centro Universitário do Senac, em uma proposta de envolver alunos e professores da 

instituição. Até a data de fechamento deste trabalho, o Crowd Senac ainda não tinha aberto a 

convocatória para novas empresas.  Sem considerar as três unidades brasileiras, a rede de 

crowdworkings possui 250 pequenas empresas atuando em áreas estratégicas levantadas pela 

Telefônica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o conceito apesentado por François Chesnais (1996), podemos entender a 

Telefônica como uma empresa-rede com suas filiais e empresas subsidiárias que compõem o 

conglomerado e que estão articuladas por meio da tecnologia.    

Entendendo o conceito de Roberto Lobato Corrêa (2014), podemos concluir que a atuação 

da Telefônica, por meio do programa Telefônica Open Future, se dá a partir de uma rede geográfica 

em que um conjunto de localizações geográficas estão interconectadas em diferentes partes do 

mundo e, nos últimos anos, se expandindo na América Latina, conforme apresentado no mapa 1. 

Em sua dimensão organizacional, a rede geográfica é planejada do ponto de vista das 

estratégias da corporação, por isso, sua função é baseada na ampliação de mercados e circulação de 
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seu capital. A natureza dos fluxos se dá por meio da plataforma Open Future, uma plataforma de 

dados on-line que liga pequenas empresas e informações da Telefônica.  A rede é virtual e imaterial, 

mas baseada em pontos fixos que fazem a integração desses ambientes, já que a necessidade básica 

para os serviços de telefonia fixa e móvel são os cabeamentos de internet, enquanto para os serviços 

da telefonia móvel e TV banda larga são as redes de fibras ópticas.  

O programa TOF é formal, cada ponto da rede possui um CNPJ próprio ou um convênio que 

normatiza as ações. A rede está organizada de forma hierárquica, em que as principais decisões e 

melhorias na plataforma são operacionalizadas pela matriz que fica na Espanha, e a atuação dos 

crowdworkings é controlado pelas Wayras. No Brasil, controlada pela Wayra em São Paulo, nas 

ações de Santa Rita do Sapucaí, Londrina e São Paulo (Senac). É uma rede em escala global com 

uma conexão interna e muito integrada a partir de um único sistema.   

Para condizer com essa necessidade crescente e veloz da competitividade das empresas 

atuais, a Telefônica atua com inovação aberta, para captar inovações, tecnologias e novos negócios 

que possam permitir a ampliação de mercados, a melhoria de seus procedimentos e a expansão do 

seu negócio.  

No campo da internacionalização do capital, indicado por Hymer (1978), Santos (2014) e 

por Corrêa (2014), fica claro os mecanismos da Telefônica na expansão de novas tecnologias; na 

consolidação de um sistema de crédito; e na forma como a corporação para lidar com a 

concorrência. A utilização da inovação aberta reúne essas três dimensões, em uma atuação 

integrada para a internacionalização do capital.  

Com pequenas empresas atuando de forma a testar produtos e serviços, ou seja, modelos de 

negócios, sendo que cada pequeno negócio possui sua própria força de trabalho dinamizando a 

atuação da Telefônica, seja ampliando o potencial de pesquisa e desenvolvimento, seja aprimorando 

a forma de testes das inovações desenvolvidas e a inclusão destas inovações no mercado.  

A concorrência também é articulada, visto que a atuação em inovação aberta possibilita estar 

mais próximo das inovações e, assim, gerar novas perspectivas de negócios para que a empresa seja 

mais competitiva diante de seus concorrentes. A startup desenvolve em áreas de interesse da 

corporação o que permite ampliar a base de atuação da Telefônica. 

O sistema de crédito é integrado ao programa, que financia não só os pequenos negócios, 

mas passa a lucrar também com a venda de ações das startups que tiveram crescimento rápido e 

faturamento consideráveis para outros investidores. 
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A expansão da corporação para o Brasil, com os novos crowdworkings, representa ainda 

mais uma forma de a empresa ampliar sua base de atuação, fortalecendo os mecanismos de 

inovação aberta e que vão possibilitar, de maneira mais eficaz, o fortalecimento do sistema de 

crédito, o controle da concorrência e, consequentemente, a ampliação da competitividade da 

Telefônica.   
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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo analisar o panorama da situação da rede de saneamento básico no 
município de Feira de Santana-BA, no que diz respeito à oferta, abastecimento de água, tratamento 
de esgoto, coleta dos resíduos sólidos e a relação com a exclusão social. Usamos como aporte 
teórico os principais autores da Geografia e de outras ciências que tratam desta temática, a partir de 
dados secundários sobre a rede de saneamento básico nos anos de 2000, 2008 e 2014 de Feira de 
Santana e de sua região Metropolitana (RMFS) fez-se um panorama geral da distribuição desta rede 
técnica e sua relação com a exclusão social, espacializando e caracterizando os serviços oferecidos, 
e logo em seguida relacionando com os agentes (político, econômico e social) envolvidos na oferta 
dos serviços desta rede. Percebe-se que há uma concentração destes serviços especificamente na 
sede do município, assim como acontece também nas sedes da RMFS. A rede de saneamento não é 
espacialmente abrangente, deixando assim uma boa parte da população sem ser contemplada pelos 
serviços, os quais deveriam ser universais. Esses agentes excluídos podem ser moradores de áreas 
mais periféricas como também aqueles que moram em bairros que não são planejados por 
construtoras, assim como os moradores de áreas rurais. 
 
Palavras-chave: Redes Técnicas; Saneamento Básico; Exclusão social.  
 
This article objective to analyze the panorama of the main drainage situation in the municipality of 
Santana-BA Fair, with regard to supply, water supply, sewage treatment, collection of solid waste 
and the relationship with social exclusion . We use as theoretical framework the main authors of 
Geography and other sciences that deal with this theme, from secondary data on the sewerage 
network in the years 2000, 2008 and 2014 Feira de Santana and its metropolitan region (RMFS) did 
If an overview of the distribution network of this technique and its relation to social exclusion, 
spatialising and featuring the services offered, and then immediately relating to the agents (political, 
economic and social) involved in the provision of the services of this network. It is noticed that 

                                                 
86 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), selmabbastos@gmail.com 
3,4,5Graduados em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), amalia_salet@hotmail.com; 

araiamlm@gmail.com; rguimaraes1992@gmail.com.  
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there is a concentration of these services specifically in the county seat, and also takes place at the 
headquarters of RMFS. The sanitation system is not spatially comprehensive, thus leaving a good 
part of the population without being covered by the service, which should be universal. These 
agents may be excluded residents of more remote areas as well as those who live in neighborhoods 
that are not planned for construction, as well as residents of rural areas. 
 
Keywords: Technical Networks; Basic sanitation; Social exclusion. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Reconhecendo a importância do saneamento básico para a saúde pública e a proteção do 

meio ambiente, salientamos que o debate sobre a rede de saneamento básico, entendida neste estudo 

enquanto rede técnica emerge na Geografia na medida em que esta rede é pensada a nível espacial, 

traduzindo as disparidades socioeconômicas nas mais diversas escalas de análise.  

Atualmente inúmeros são os problemas da rede de saneamento no Brasil, mesmo com os 

avanços decorrentes da promulgação da Lei nº 11.445/07 a qual tem como meta a universalização 

dos serviços de saneamento em todo o território brasileiro. Todavia, mesmo com a elaboração do 

Plano Nacional de Saneamento Básico e a expansão desta rede, diversos municípios ainda carecem 

de serviços mais abrangentes, uma vez que há uma diferenciação destes serviços a nível municipal, 

indicando uma concentração em centros urbanos e/ou em bairros altamente valorizados, por outro 

lado excluindo espaços periféricos e rurais. 

Assim, faz-se relevante o estudo das redes técnicas, especificamente a de saneamento 

básico, à medida que percebemos a atuação de agentes diversos que controlam e se beneficiam 

desta rede, sobretudo a existência de agente que ficam excluídos, havendo, pois fatores diversos que 

possibilitam tais particularidades, e cabe então um estudo para abordar não só como se apresenta 

tais agentes, mas como também as ações que levam a atuação e posição de cada um em relação a 

esta rede e a própria espacialização da mesma. 

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar o panorama da rede de saneamento 

básico do município de Feira de Santana a partir dos anos de 2000, 2008 e 2014, no intuito de 

espacializar e analisar a oferta desta rede neste município no que tange a oferta, abastecimento de 

água, tratamento de esgoto e coleta dos resíduos sólidos e sua a relação com a exclusão social.   

Atualmente inúmeros são os problemas da sociedade brasileira relacionado aos serviços de 

saneamento básico, ressaltando que houve um grande avanço na extensão dessa rede, mesmo assim 

ainda hoje os números que indicam um não acesso aos serviços, em geral, se apresenta 



 

386 
 

relativamente grande. Entretanto ao investigar o município de Feira de Santana, apresentaremos não 

só os dados obtidos através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) entre os anos de 2000, 2008 e 2014, como 

também a relação entre os agentes atuantes nesta rede, ou beneficiados e excluídos. 

Para tanto, se fez necessário comparar a oferta de saneamento básico do município de Feira 

de Santana – BA com relação à sua Região Metropolitana de Feira de Santana – RMFS; investigar 

as condições de saneamento básico do município, através da atuação do setor privado (agentes 

econômicos) e do Estado (agentes políticos); refletir sobre a relação entre rede de saneamento 

básico e exclusão social, bem como caracterizar os agentes responsáveis pelo fornecimento do 

serviço e daqueles que não são contemplados. 

 
2. CAMINHOS DA PESQUISA 
 

Para a elaboração do artigo, inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico a fim de 

estabelecer um aporte teórico para discussão a partir da temática estudada, fundamentando assim os 

conceitos chaves trabalhados como: redes; redes técnicas, rede de saneamento básico e exclusão 

social.  

Em seguida reunimos dados secundários sobre a rede de saneamento básico nos anos de 

2000, 2008 e 2014 de Feira de Santana e dos demais municípios que compõe a Região 

Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e a pesquisa o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS). A 

partir da análise destes dados, elaboramos um panorama da situação da de saneamento básico em 

Feira de Santana e de sua região metropolitana, apontando como se configura a distribuição 

geográfica desta rede na área de estudo por meio de tabulação e mapeamento de dados.  

Feito esta sistematização, analisamos e discutimos a abrangência da rede de saneamento em 

Feira de Santana relacionado como os agentes fornecedores e gestores dessa rede (agentes políticos 

e agentes econômicos), bem como os espaços e agentes excluídos dos serviços desta rede. 

 

3. REDES E EXCLUSÃO SOCIAL: ASPECTOS GERAIS 

 
Na atualidade, o concito de rede tem se constituído como de fundamental importância nas 

análises geográficas em decorrência das mudanças ocorridas no espaço geográfico, sobretudo, após 

o inicio do processo de globalização.  Nesse contexto globalizado houve a intensificação, 
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modernização e expansão das redes, proporcionando uma constante circulação e comunicação de 

fluxos os quais proporcionaram diversas alterações nos espaços (TRINDADE, 2010). Dessa forma, 

o estudo das redes no âmbito geográfico consiste em evidenciar como elas se espacializam e como 

esta disposição repercute no espaço geográfico. 

Na concepção de Santos (2009), as redes podem ser concebidas em duas perspectivas, de um 

lado, o que engloba sua condição existencial concreta, e do outro, o âmbito social e político. No 

primeiro caso, ele caracteriza como sendo tudo aquilo que oferece suporte para o deslocamento de 

matéria, energia e informações e que estão estabelecidos no território (N. CURIEN, 1988 apud 

SANTOS, 2009, p. 262). Já no segundo, se referindo as "pessoas, mensagens, valores que a 

frequentam".  

Por meio dessa concepção, evidenciamos que as redes não se referem apenas a um conjunto 

de objetos situados no espaço de forma estática, existe também a circulação dos mais variados 

fluxos, materializados ou não. Além disso, é possível perceber que as redes não são estabelecidas, 

nem funcionam por si só, podemos atribuir que sua composição social oferece subsídios para sua 

manutenção a partir da sua delimitação e seus usos. 

Dias (2010, p. 148) também leva em consideração que qualquer deslocamento, independente 

se material ou abstrato, pode-se presumir que existe uma rede, ou seja: 

  
Os fluxos, de todo tipo - das mercadorias às informações pressupõem a existência das 
redes. A primeira propriedade das redes é a conexidade - qualidade de conexo -, que tem ou 
que há conexão, ligação. (...). É antes de tudo pela conexidade que a rede solidariza os 
elementos.  

 
A autora ainda menciona como uma das características principais de uma rede a conexão, 

uma interligação entre variados pontos, sendo que é por intermédio desse vínculo que ocorre a troca 

de produtos, informações, pessoas, dentre outros. Souza (2010, p. 93), ao trabalhar a articulação 

entre o conceito de território e rede, afirma que rede é: 

 
[...] um conjunto de pontos - nós - conectados entre si por segmentos - arcos - que 
correspondem aos fluxos que interligam, "costuram" os nós - fluxos de bens, pessoas ou 
informações -, sendo que os arcos podem indicar elementos infraestruturais presentes no 
subtrato espacial - p. ex., estradas - que viabilizam fisicamente os deslocamentos dos 
fluxos. 

 
Nessa perspectiva, podemos notar que as redes possuem uma variedade de pontos fixos, 

denominado de nós, bem como, a circulação de determinado conteúdo por intermédio de uma 

conexão, chamada de arcos, interligando os referidos pontos. Valesse ressaltar que a forma como 
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essa interligação ocorre depende essencialmente da localização geográfica onde ela está situada e, 

acrescentando às falas do autor, daquilo que se pretende deslocar, para assim melhor garantir e 

permitir, sua transposição.  

Segundo Dias (2010, p. 147), a rede surge como ferramenta que busca atender duas táticas: 

"circular e comunicar". Podemos salientar como as redes visam alcançar objetivos específicos, que 

conforme já abordado por Trindade (2010), foram emergindo, conforme o sistema capitalista foi se 

desenvolvendo a partir das demandas que se fazem presentes na sociedade. Além disso, as redes 

podem influenciar nas escalas de tempo em essas circulações e comunicações acontecem: 

 
A rede pode ser vista como técnica que se impõe na organização espaço-temporal, uma vez 
que pode criar sobre um território elementos espaciais, os quais darão temporalidades 
diferenciadas aos fluxos; esses mesmos elementos são capazes de suprimir ou ampliar 
temporalidades relativas às distâncias no território, o que dependerá da sua matriz técnica 
(SANTANA, 2013, p. 40). 

 
A técnica, segundo Santos (2009), refere-se a ferramentas em que o homem se cria e se 

apropria, produzindo e (re) produzindo o espaço.  Nesse sentido, convém destacar que as redes que 

possuem um evidente aporte técnico, em decorrência da modernização na tecnologia, correspondem 

às redes técnicas (SILVEIRA, 2003). Essas que, por sua vez, foram surgindo como uma exigência 

das mudanças ocorridas no mundo. Assim, convém abordar que uma multiplicidade dessas redes 

vem sendo instaladas e potencializadas na atualidade. Se utilizando das palavras de Dias (2010, p. 

141), podemos destacar que: 

 
Toda a história das redes técnicas é a história de inovações que, umas após as outras, 
surgiram em respostas a uma demanda social antes localizada do que uniformemente 
distribuída. Com a ferrovia, a rodovia, a telegrafia, a telefonia e finalmente a 
teleinformática, a redução do lapso de tempo permitiu instalar uma ponte entre lugares 
distantes: doravante eles serão virtualmente aproximados. 

 
Assim, podemos perceber alguns tipos dessas redes técnicas e que estamos em contato 

diariamente e percebemos as suas influências em nosso cotidiano, facilitando ou atendendo 

necessidades específicas dos indivíduos. Acrescentando às falas da autora, outros exemplos de redes 

técnicas levantadas por Santana (2013, p. 80), são "redes de eletricidade, (...), de gás, de água e 

esgotos, bem como seus usos e seu papel na homogeneização do acesso aos serviços público". 

A rede ao qual consiste no objeto de estudo, rede de saneamento básico, está englobada 

entre as redes técnicas. Ela é caracterizada por toda uma infraestrutura, com pontos de entrada e 

saída de matéria e energia, bem como, elementos que permitem o deslocamento desse conteúdo, 
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conforme elementos abordados pelos autores anteriormente citados e que será discutido mais 

adiante. É óbvio que o funcionamento adequado desse sistema depende da qualidade das técnicas 

utilizadas e da atuação dos agentes responsáveis, fazendo diminuir, ou não, a fluidez de seu 

conteúdo (SANTANA, 2013). Para Castilho (2014, p. 26-27): 

 
A construção das redes técnicas possibilita a conexão entre diferentes pontos do território e 
aumenta demasiadamente os fluxos de produtos, bens, serviços e pessoas. [...]. Além de 
compreender a configuração das redes ou o próprio objeto técnico, parece imprescindível 
analisar o conteúdo das ações que produzem e comandam o seu funcionamento. Isso 
justifica a necessária análise do modo como as redes são comandadas (por quem e a que 
fim) e da própria atuação do Estado. Por isso a importância de compreendermos também o 
sentido político dessas redes. 

 
Portanto, entender que, na análise das redes técnicas, não cabe apenas levar em consideração 

como as mesmas estão configuradas e que tipo de matéria ou informação elacircula, mas sim, 

incorporar os agentes que estão associados a essas redes (sociais, políticos, econômicos, excluídos, 

etc) e qual o objetivo que a mesma tem na sociedade. Nessa perspectiva, é possível direcionar o 

estudo para a questão da exclusão de indivíduos no que tange o alcance e o uso dessas redes, pois, 

nem sempre as redes estão disponíveis para que todos possam usufruir, ou seja, ao mesmo tempo 

em que as redes incluem elas excluem pessoas e lugares. 

Corroborando com essa ideia, Dias (2010) revela que as redes, simultaneamente a sua 

função de associar, também engloba o fato da exclusão. "As entidades encarregadas de administrar 

as redes não são imparciais, seja no campo técnico, econômico ou jurídico, elas acabam fazendo 

com que haja fragmentações nas redes, separando os âmbitos colaborados, e aqueles em que estão 

fora do sistema" (DUPUY, 1984, apud, DIAS, 2010, p. 148).  

Sendo assim, podemos identificar que as redes nem sempre atendem a todos os sujeitos, 

mesmo a atualidade sendo caracterizada, sobretudo, pela globalização. Essa questão pode está 

associada a inúmeros fatores: descaso dos agentes responsáveis pela construção e disseminação das 

redes técnicas sobre determinadas áreas, excluindo os indivíduos situados nesse local; 

indisponibilidade financeira por parte dos sujeitos em usufruir determinada rede; insuficiência 

técnica em atender todas as demandas exigentes pela sociedade; a forma como os indivíduos estão 

organizados no espaço, como a ocupação de áreas ainda não alcançadas por determinada rede; etc. 

Cunha (2002, p. 266) levanta questionamentos sobre a capacidade das redes incluírem e 

excluírem em diversos âmbitos na sociedade, destacando assim a propriedade política inerente às 

redes: "A capacidade da rede de integrar ou excluir, solidarizar ou marginalizar mostra o quanto à 
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rede acaba apresentando um caráter político". Mediante a isso, fica em condição de reflexão 

investigar e analisar as diversas possibilidades que possibilitam a existência dos indivíduos 

excluídos. 

Haesbaert (1995 apud HAESBAERT, 2006) chama de "aglomerados de exclusão" o grupo 

de indivíduos que não estão incluídos em uma condição sócio-espacial ou inseridos de forma 

deficiente.  Segundo o referido autor:  

 
Definir espacialmente os aglomerados de exclusão não é tarefa fácil, principalmente porque 
eles são como a própria exclusão que os define, mais um processo - muitas vezes 
temporário - do que uma condição complexa e dinâmica, mesclada sempre com outras 
situações, menos instáveis, através das quais os excluídos tentam a todo instante se firmar 
(se territorializar) (HAESBAERT, 2004, p. 327 apud NUNES, 2014, n/p).  

 
A partir dessa colocação, notamos que essa exclusão não se refere a algo estabelecido, mas 

sim, está mais relacionada a uma consequência de um processo que pode variar. Essa transformação 

ocorre, pois em determinado momento os indivíduos negligenciados pode ser alcançada a partir de 

incentivos dos agentes políticos, ou como o próprio autor coloca, a partir da ação dos próprios 

excluídos. 

 

4. PANORAMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 

SANTANA-BA 

 

A oferta de saneamento básico é imprescindível para a qualidade de vida da população, uma 

vez que segundo Ribeiro e Rooke (2010, p.01) a Organização Mundial de Saúde (OMS), denomina 

saneamento como “o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social”. Em nível nacional, de acordo com 

a Lei nº 11.445/07, o saneamento básico é “o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais urbanas” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). Um dos 

destaques da referida lei é a universalização da prestação dos serviços de saneamento, a partir da 

ampliação do acesso para todos os domicílios de forma adequada à saúde humana e à proteção do 

meio ambiente (PNSB, 2011).  

A aspiração de universalização do saneamento básico a nível nacional com a promulgação 

da Lei nº 11.445/07 determinou à elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, uma vez 
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que a rede de saneamento básico era precária, necessitando de diretrizes e políticas públicas que 

ofertasse serviços de saneamento à população e aos espaços excluídos deste serviço. O objetivo de 

universalização da oferta de saneamento básico partiu de uma política federal, na qual o Estado 

(agente político) passou a atuar paralelamente com o setor privado (agente econômico) para a 

alocação dos recursos e montagem da infraestrutura da rede de saneamento no território brasileiro 

(PNSB, 2011).  

A pesar da ação conjunta entre setor público e privado a ainda há uma grande desigualdade e 

déficit ao acesso à rede de saneamento básico, principalmente em relação à coleta e tratamento de 

esgoto.  De acordo com Nunes (2015), apenas 59, 4% da população brasileira têm acesso adequado 

à água potável por rede de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, 

por outro lado, apenas 39, 7% da população têm oferta de coleta de esgoto, seguidas de tratamento 

ou uso de fossa séptica. Alburquerque (2014, p.14) afirma que este cenário “é reflexo de anos de 

ausência de investimentos no setor e da inexistência de um ambiente regulatório que assegurasse a 

segurança jurídica necessária para a atração de investimentos privados”. 

Segundo dados do PNSB (2011) dos 5.564 municípios brasileiros existentes em 2008, 

99,4% realizavam abastecimento de água por rede geral de distribuição em pelo menos um distrito 

ou parte dele, 55,2% tinham serviços de esgotamento sanitário por rede de coleta e 99,9% possuem 

coleta domiciliar regular de lixo. Todavia, esses indicadores não retratam a realidade dos 

municípios, pois os dados são generalizados e muitos bairros e localidades são excluídos dessas 

redes, além do fato da disparidade no tamanho dos municípios indicar que estes percentuais não 

condizem com a realidade brasileira.  

Feira de Santana é um município brasileiro do Estado da Bahia situado a 108 quilômetros da 

capital baiana (Figura 1). Trata-se do segundo município mais populoso do Estado, com população 

estimada de 617.528 hab. em 2015, numa área de 1.337, 993 km² e densidade demográfica de 416, 

03 km² (IBGE, 2016).  Sendo o principal centro urbano do interior da Bahia e um dos principais do 

Nordeste, exercendo influência nas demais cidades do Estado, Feira de Santana é destaque por seu 

comercio regional, além de um importante setor industrial devido ao Centro Industrial do Subaé 

(CIS), além de dispor de uma infraestrutura no setor educacional, de saúde e serviços.  
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Figura 1 – Mapa de localização do município de Feira de Santana-BA 
Elaboração: BASTOS, 2016. 

 

Em 2011 foi sancionada a lei complementar nº 35 (06/07/2011) na qual o Governo do 

Estado da Bahia instituiu a Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), composta por seis 

municípios: Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São 

Gonçalo dos Campos e Tanquinho. Contando com uma área de expansão, nos próximos anos a 

RMFS poderá integrar mais dez municípios: Anguera, Antônio Cardoso, Candeal, Coração de 

Maria, Ipecaetá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta.  

De acordo com o censo de 2010 do IBGE, 91,7% da população de Feira de Santana reside 

no espaço urbano, consequentemente a maior parte dos domicílios particulares permanentes está 

concentrada na área urbana, principalmente nas proximidades do anel de contorno e em algumas 

localidades do distrito de Maria Quitéria e Matinha, situadas no Cetro Norte e Nordeste do 

município, respectivamente (Figura 2). 



 

393 
 

 
Figura 2 – Distribuição dos domicílios particulares permanentes de Feira de Santana por setor 

censitário em 2010. 
Elaboração: BASTOS, 2016. 

 
Apesar exercer influência em termos de funções e serviços para a sua região metropolitana e 

outros municípios baianos, no que diz respeito à rede de saneamento básico, Feira de Santana 

converge para a realidade da maioria dos municípios brasileiros, ou seja, a rede ainda é bastante 

precária, necessitando de mais investimentos do setor público.  Apesar de estar entre os municípios 

que dispõem de todos os serviços de saneamento básico, a rede não abrange todo o município, 

assim como a área urbana a qual abriga mais de 90% de sua população carece de uma rede mais 

abrangente.  

A Tabela 1 evidencia os órgãos responsáveis pela rede de saneamento básico, no que diz 

respeito à oferta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos 

sólidos no município de Feira de Santana e de sua região metropolitana.  Em 2000 a Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A (EMBASA) era responsável pela oferta de serviço de água para 

todos os municípios da RMFS e de esgotamento sanitário apenas para Feira de Santana. No ano de 

2008 podemos constatar que em Feira de Santana a Secretaria Municipal de Serviços Públicos 



 

394 
 

(SESP) aparece como órgão responsável pela coleta dos resíduos sólidos no município. Todavia, os 

outros municípios continuam apenas com o serviço de abastecimento de água pela EMBASA. Já em 

2014 além de Feira de Santana, outros três municípios da RMSF contam com a presença de 

secretarias municipais responsáveis pela função de coleta dos resíduos sólidos. Todavia, a rede de 

saneamento no que diz respeito aos três serviços aqui tratado só é completa em Feira de Santana e 

Conceição de Feira, sendo Tanquinho o único município que dispõem apenas do serviço de água. 

Nesse contexto podemos falar em duas esferas do poder público, uma a nível estadual e 

outra a nível municipal, atuando na alocação de recursos para o funcionamento da rede de 

saneamento, no intuito de dispor de serviços que atendam as necessidades da população. 

 
Tabela 1 – Prestadores dos serviços de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos da 

RMFS nos anos de 2000, 2008 e 2014. 
Prestadores dos serviços (2000, 2008, 20014) 

Município  2000 Serviços  2008 Serviços  2014 Serviços  
Amélia 

Rodrigues  
EMBASA Água EMBASA Água EMBASA; 

SESP 
Água; Res. 

Sólidos 
Conceição 
da Feira 

EMBASA Água EMBASA Água EMBASA; 
SEAMPA 

Água e Esgoto; 
Res. Sólidos 

Conceição 
do Jacuípe 

EMBASA Água EMBASA Água EMBASA; 
PMCJ 

Água; Res. 
Sólidos 

Feira de 
Santana 

EMBASA Água e 
Esgoto 

EMBASA; 
SESP 

Água e 
Esgoto; 

Res. 
Sólidos 

EMBASA; 
SESP 

Água e Esgoto; 
Res. Sólidos 

São 
Gonçalo 

dos 
Campos 

EMBASA Água EMBASA Água EMBASA Água e Esgoto 

Tanquinho EMBASA Água EMBASA Água EMBASA Água 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

Elaborado pelos autores. 
 

Os dados da Tabela 2 se aprestam a informar somente sobre a existência ou não dos serviços 

de abastecimento de água para Feria de Santana e dos demais municípios da RMFS, no que diz 

respeito às sedes municipais e localidades atendidas, bem como a extensão desta rede em km em 

2000. Mediante a isso, Feira de Santana e sua região metropolitana apresentavam serviço de 

abastecimento de água apenas em sua sede municipal, as demais localidades não dispunham deste 

serviço, logo, evidenciamos a exclusão de vários espaços a indivíduos ao acesso a esta rede. 
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Tabela 2 – População e abrangência dos serviços de água da RMFS em 2000. 
População e Abrangência dos serviços de água da RMFS (2000) 

Município  Pop. Total Pop. 
Urbana 

Sedes mun. 
Atendidas 

Loc. Atend. 
(excluídas as 

sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Amélia 
Rodrigues  

24.134 19.022 1 0 - 

Conceição da 
Feira 

17.514 11.237 1 0 - 

Conceição do 
Jacuípe 

26.194 19.466 1 0 - 

Feira de Santana 480.949 431.730 1 0 1.398,09 
São Gonçalo dos 

Campos 
27.000 13.552 1 0 - 

Tanquinho 7.460 5.082 1 0 - 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

Elaborado pelos autores. 
 

Com uma população de mais de 500 mil habitantes, Feira de Santana em 2008 apresentava 

78,6% de sua população urbana atendida pelos serviços de água, o que corresponde a 70,6% de sua 

população total. Neste ano, 13 localidades, além da sede, apresentavam abastecimento de água, 

totalizando uma extensão de 1.722,11 km da rede e 136.749 ligações em todo o município. Uma 

comparação dos dados de 2000 e 2008 para Feira de Santana permite resumir as dimensões da 

evolução da abrangência dos serviços de água, uma vez que novos espaços passaram a ser 

abastecidas pela EMBASA e isto pode ser evidenciado no aumento de 324 km de extensão desta 

rede em um período de oito anos. Podemos ressaltar também uma progressão nos municípios de 

Amélia Rodrigues e São Gonçalo dos Campos, os quais em 2000 não apresentavam oferta de 

serviços de água em localidades que não fosse à sede municipal (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – População e abrangência dos serviços de água da RMFS em 2008. 

População e abrangência dos serviços de água (2008) 

Município  Pop. 
Total 

Pop. 
Urbana 

Pop. Urb. 
Atendida 

Sedes 
mun. 

Atendidas 

Loc. 
Atend. 

(excluídas 
as sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Q. de 
ligações 

totais 

Amélia 
Rodrigues  

24.192 20.607 18.904 1 2 65,56 6,687 

Conceição 
da Feira 

19.891 12.616 16.024 1 0 63,62 5.029 

Conceição 
do Jacuípe 

28.552 21.648 12.863 1 0 38,5 5.339 

Feira de 
Santana 

584.487 524.681 412.472 1 13 1.722,11 136.749 

São 30.401 14.930 14.499 1 1 77,11 6.096 
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Gonçalo 
dos 

Campos 
Tanquinho 7.842 5.590 5.925 1 0 22,77 1.800 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 
Elaborado pelos autores. 

 
Em 2014 com um contingente populacional de 612 mil habitantes, Feira de Santana passa a 

fornecer serviços de água para 98, 6 % de sua população urbana – o que corresponde a 90, 5% de 

sua população total – apresentando um aumento de 406, 98 km da extensão de sua rede e 51.169 

ligações. Podemos inferir que a expansão da abrangência dos serviços de água no município 

expressa as pretensões de universalização da rede de saneamento básico proposta pela Lei nº 

11.445/07. Em relação aos outros municípios da RMFS, a evolução da rede de água não foi tão 

significativa como é o caso de Amélia Rodrigues que teve apenas um aumento de 0,85 km da rede. 

Todavia, Tanquinho aparece como o município que apresenta 100% de sua população urbana 

atendida por esta rede. 

 
Tabela 4: População e abrangência dos serviços de água da RMFS em 2014. 

População e abrangência dos serviços de água (2014) 
Município  Pop. 

Total 
Pop. 

Urbana 
Pop. Urb. 
Atendida 

Sedes 
mun. 

Atendidas 

Loc. 
atendidas 

(excluídas as 
sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Q. de 
ligações 

totais 

Amélia 
Rodrigues  

26.458 20.962 19.505 1 2 66,41 8.126 

Conceição da 
Feira 

22.448 14.462 14.462 1 0 70,85 6.422 

Conceição 
do Jacuípe 

33.066 25.839 14.289 1 0 43,27 6.969 

Feira de 
Santana 

612.000 561.418 553.599 1 14 2.129,09 187.918 

São Gonçalo 
dos Campos 

37.111 18.403 18.403 1 0 94,42 9.387 

Tanquinho 8.532 6.085 6.085 1 0 26,19 2.532 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

Elaborado pelos autores. 
 

De acordo com o PNSB (2000), a ausência ou o inadequado fornecimento de água pode 

causar riscos à saúde pública, logo, o abastecimento de água é essencial para a população, sendo a 

universalização deste serviço uma grande meta para os países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil. Em termos nacionais, em 2000 97, 9% dos municípios brasileiros possuíam rede de 

serviços de abastecimento de água. Em 2008 este número aumenta inda mais, pois apenas 33 



 

397 
 

municípios não tinham esse tipo de abastecimento (PNSB, 2011).  Apesar de este percentual 

evidenciar que a cobertura de abastecimento de água atingiu um significativo número de 

municípios, em realidade este valor não traduz a realidade brasileira, como já foi dito anteriormente. 

Isso porque o fato de um município possuir rede de serviços de abastecimento de água não significa 

que este possui uma cobertura, eficiência e número de ligações condizentes com as necessidades 

locais. 

Mediante a isso, por meio da Figura 3 podemos constatar essa realidade no município de 

Feira de Santana, uma vez que o maior número de domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água da rede geral está situado na área urbana, com destaque para algumas 

localidades do distrito de Matinha e Maria Quitéria. É pertinente destacar que algumas localidades 

dentro e nas imediações do anel de contorno apresentam números relativamente baixos de 

domicílios com abastecimento de água, nesse caso inferimos três possíveis situações: existência de 

áreas e populações excluídas destes serviços, baixa densidade de domicílios ou outras formas de 

abastecimento de água, como poços artesianos e nascentes, já que o município possui lençol freático 

próximo à superfície, com presença de várias lagoas e nascentes. 

 

 
Figura 3 – Domicílios particulares permanente com abastecimento de água da rede geral em Feira de 

Santana, por setor censitário em 2010. 
Elaboração: BASTOS, 2016. 
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Em termos de abrangência dos serviços da rede de esgotamento sanitário, com base nos 

dados da Tabela 4, salientamos que apenas a sede do município de Feira de Santana possuía oferta 

deste serviço, apresentando uma extensão da rede de 214 km, 18.505 ligações e 80.238 habitantes 

atendidos por esta rede, o que corresponde a apenas 16,7% da população total. Este cenário não 

diverge da realidade brasileira, pois segundo o PNSB (2000, p. 40) “entre os serviços de 

saneamento básico, o esgotamento sanitário é o que tem menor presença nos municípios 

brasileiros”. Nesse contexto, em 2000 apenas 33,5% do número total de domicílios recenseados no 

Brasil eram atendidos pela rede geral de esgoto, revelando um quadro marcante da desigualdade dos 

serviços prestados entre as diferentes áreas do país o qual se reproduz entre os municípios das 

regiões (PNSB, 2000). 

Tabela 5: População e abrangência dos serviços de esgotamento sanitário da RMFS em 2000. 
 

Elaborado pelos autores. 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

 
Por meio da análise dos dados da Tabela 7, podemos constatar uma evolução da abrangência 

da rede de esgotamento sanitário em Feira de Santana em 2008, se comparando aos dados de 2000.  

Como já foi dito, em 2008 a EMBASA só oferecia serviços de esgotamento sanitário para Feira de 

Santana, ofertando apenas o serviço de abastecimento de água para os municípios da RMFS. Apesar 

da rede de esgoto continuar restrita apenas para a sede do município, os números mostra um salto 

significativo na expansão desta rede. Em oito anos Feira de Santana teve um aumento de 237,27 km 

População e abrangência dos serviços de esgotamento sanitário da RMFS (2000) 
Município  Pop. 

Total  
Pop. 

Urbana 
Sedes 
mun. 

Atendidas 

Loc. 
Atend. 

(excluídas 
as sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Q. de 
ligações 

totais 

Pop. 
Total 

atendida 

Amélia 
Rodrigues  

24.134 19.022 - - - - - 

Conceição 
da Feira 

17.514 11.237 - - - - - 

Conceição 
do Jacuípe 

26.194 19.466 - - - - - 

Feira de 
Santana 

480.949 431.730 1 0 214 18.505 80.238 

São 
Gonçalo 

dos 
Campos 

27.000 13.552 - - - - - 

Tanquinho 7.460 5.082 - - - - - 
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de extensão da rede de esgotamento (52.925 km no total), totalizando 52.925 ligações e atendendo 

200.083 pessoas, o que corresponde a 34,2% de sua população.  

 
Tabela 7 – População e abrangência dos serviços de esgotamento sanitário da RMFS em 2008. 

População e abrangência dos serviços de esgoto (2008)  

Município  Pop. 
Total  

Pop. 
Urbana 

Sedes 
mun. 

Atendidas 

Loc. 
atendidas 

(excluídas as 
sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Q. de 
ligações 

totais 

Pop. 
Total 

atendida 

Amélia 
Rodrigues  

24.192 20.607 - - -   -  - 

Conceição da 
Feira 

19.891 12.616 - - -   -  - 

Conceição do 
Jacuípe 

28.552 21.648 - -  -  -  - 

Feira de 
Santana 

584.487 52.681 1 0 451,27 52.925 200.083 

São Gonçalo 
dos Campos 

30.401 14.930 - -  -  - -  

Tanquinho 7.842 5.590 - - -   - -  
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

Elaborado pelos autores. 
 

Por meio da Tabela 8 podemos comparar a abrangência dos serviços de esgotamento 

sanitário de Feria de Santana com alguns municípios de sua região metropolitana em 2014. Apesar 

de ultrapassar um contingente populacional de mais 600 mil habitantes, apenas 52,2% de sua 

população é contemplada com os serviços da rede de esgotamento. Apresentando uma extensão de 

548,6 km, 96.268 ligações e atendendo 319.473 pessoas, a rede de esgoto de Feira de Santana é 

bastante precária, todavia é a mais abrangente da RMFS, já que em Amélia Rodrigues e São 

Gonçalo dos Campos, por exemplo, a rede atende apenas 2,2 % e 5,6% da população, 

respectivamente. 
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Tabela 8 – População e abrangência dos serviços de esgotamento sanitário da RMFS em 2014. 
População e abrangência dos serviços de esgoto (2014) 

Município  Pop. 
Total  

Pop. 
Urbana 

Sedes 
mun. 

Atendidas 

Loc. Atend. 
(excluídas as 

sedes) 

Extensão 
da rede 
(km) 

Q. de 
ligações 

totais 

Pop. Total 
atendida 

Amélia 
Rodrigues  

26.458 20.962 - - - - - 

Conceição 
da Feira 

22.448 14.462 1 0 1,1 148 495 

Conceição 
do Jacuípe 

33.066 25.839 - - - - - 

Feira de 
Santana 

612.000 561.418 1 0 548,6 96.268 319.473 

São 
Gonçalo 

dos 
Campos 

37.111 18.403 1 - 5 664 2.087 

Tanquinho 8.532 6.085 - - - - - 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016. 

Elaborado pelos autores. 
 

A Figura 4 evidencia claramente a abrangência da rede de esgoto em Feira de Santana em 

2010 por setor censitário. As localidades com a maior concentração de domicílios com serviços de 

esgotamento sanitário estão situadas na sede do município, contudo por meio da espacialização dos 

dados podemos afirmar que este serviço não ocorre de maneira homogenia em todos os setores. O 

que nos chama atenção é que além das localidades rurais apresentarem uma cobertura precária da 

rede, muitos com sua total ausência, a população urbana também é excluída dessa rede. Mesmo com 

a evolução deste serviço, se comparado ao ano de 2000, salientamos que rede de esgotamento 

sanitário precisa passar por mais avanços, a fim de servir não apenas aos espaços urbanos s e seu 

contingente populacional, mas todas as localidades municipais, consequentemente os espaços e 

agentes excluídos. 
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Figura 5 – Domicílios particulares permanente com esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou 

pluvial em Feira de Santana, por setor censitário em 2010. 
Elaboração: BASTOS, 2016. 

 
Os dados referentes à coleta de lixo em Feira de Santana e sua região metropolitana no que 

diz respeito ao recorte temporal deste estudo não foi suficiente para uma análise apurada deste 

serviço, contudo com base nos censo do IBGE de 2010 e nos dados de 2014 do SNIS 2016, pode-se 

afirmar que em 2010 aproximadamente 93,1% dos domicílios particulares permanentes possuíam 

coleta de lixo em Feira de Santana, se apresentando de maneira bastante heterogenia em todo o 

município. Destaca-se a pequena quantidade de domicílios com coleta de lixo em alguns setores da 

sede municipal, por outro lado, algumas localidades rurais apresentam significativos valores de 

oferta desta rede (figura 05). 
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Figura 5 – Domicílios particulares permanente com lixo coletado em Feira de Santana, por setor 

censitário em 2010. 
Elaboração: BASTOS, 2016. 

 
Todavia, em termos de população servida, salientamos que a maioria do contingente 

populacional está presente na cidade (Figura 6), uma vez que em 2014 91,7% da população de Feira 

de Santana possuíam serviço de coleta de lixo porta a porta. 
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Figura 6: Moradores em domicílios particulares permanente com lixo coletado em Feira de Santana, 

por setor censitário em 2010. 
Elaboração: BASTOS, 2016. 

 
 
5. AS REDES QUE EXCLUEM: UMA DISCUSSÃO SOBRE A REDE DE SANEAMENTO 
BÁSICO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA 
 

Diante do quadro apresentado, a rede de saneamento básico de Feira de Santana, de modo 

geral, traduz a realidade de diversos municípios brasileiros, ou seja, apesar de constar nos dados 

oficias do IBGE como municípios que dispõem desta rede, sua abrangência ainda é bastante 

precária, excluindo espaços e pessoas. 

No caso de Feira de Santana, a rede de saneamento é ofertada e gerida por dois agentes 

políticos em esperas governamentais distintas (estadual e municipal). No caso da oferta de água e 

esgotamento, a EMBASA oferece esses serviços, já no caso da coleta de lixo, o órgão municipal 

responsável é a SESP. Vale ressaltar que o agente econômico não parece como gestor da rede de 

saneamento, contudo entendemos que este agente interfere, podendo controlar a alocação, 

manutenção e expansão desta rede, como é o caso das grandes construtoras imobiliárias as quais 

vem desempenhando um papel importante na (re)organização espacial do município. 
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Nesse contexto da rede de saneamento de Feira de Santana, apontamos além dos agentes que 

fornecem e interferem esta rede, os agentes que desfrutam e os que são excluídos. Assim, a camada 

abandonada ou excluída engloba-se em uma rede de exclusão levando a uma exclusão social que 

para Phipps (1999):  

 
A exclusão social pode ser conceituada como um colapso ou um mau funcionamento desses 
grandes sistemas sociais e de processos que deveriam gerar os resultados da inclusão social. 
Essas falhas no sistema de habitação, falhas no mercado de trabalho, bem como mudanças 
nacionais e globais, podem ser percebidas como criadores do caminho para exclusão social. 

  
A autora aborda que a exclusão social pode ser ocasionada mediante ao mau funcionamento 

de alguns sistemas, no entanto se tratando de uma lógica de mercado existente no sistema 

capitalista, podemos considerar o oposto, que as redes não são acessíveis a todas as camadas da 

sociedade. Vale salientar que por consequência do não acesso igualitário as ofertas de bens e 

serviços, parte daí possibilidade de uma articulação em rede pelos os excluídos, a fim de revindicar 

seus direitos ao acesso aos serviços oferecidos pelas diversas redes. 

A dificuldade de se inserir no contexto dos serviços oferecidos pela rede de saneamento no 

qual há um sistema controlador capitalista, resulta em diversas formas de articulação em rede a 

partir de um objetivo comum. Um exemplo é a explosão de criações de associações comunitárias 

com o objetivo de facilitar entre outros órgãos o acesso de pessoas excluídas de serviços que 

deveriam ser ofertadas pelos agentes políticos.  Com base nas informações aqui apresentadas sobre 

o saneamento básico no município de Feira de Santana, pode se constatar que existe uma grande 

parte da população que fica excluída da rede técnica ofertada pela EMBASA, na tabela 04, por 

exemplo, evidencia que o esgotamento sanitário só presente na sede do município atende apena 

16,7% ou seja, 80.338 habitantes de um total de 612.000, assim questiona-se, como fica a 

assistência para o então 531.162 habitantes? E onde vive essa população desassistida? 

Constata-se uma expansão populacional nos censos realizados pelo IBGE no município de 

Feira de Santana, todavia um fator lógico a sua expansão urbana é a impossibilidade de oferta de 

todos os serviços da rede de saneamento básico que atende toda a população. Segundo MINC (2002 

apud NOGUEIRA, 2007,) “A grande cidade é um organismo vivo muito doente. Ela drena recursos 

e populações, produz espaços congestionados e gera, no rastro do êxodo, desertos demográficos – 

áreas decadentes e desarticuladas” (p. 233 e 235). 

Muitos são os problemas presentes nos grandes centros e regiões a ele articulados, no 

entanto os agentes políticos não são insetos da responsabilidade de organizar e propor medidas 
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mitigadoras para melhorar a desorganização urbana, assistindo as áreas e populações excluídas. 

Vale ressaltar que quando se volta para saneamento básico, outros problemas também são 

incorporados como os reais ataques ao ambiental. Assim, pode-se perceber que: 

 
A grande cidade é para o homem urbano o lugar do domínio do intelecto, sede da economia 
monetária e o local da liberdade. No entanto, o preço pago por isso tudo é alto, ele inclui 
não somente o afastamento da espiritualidade, da delicadeza e do idealismo humano, mas 
também transforma a relação homem-natureza, subjugando esta última a mera condição de 
fornecedora de recursos, degradando-a (NOGUEIRA, et al., 2007, p.02).  

 
Diante disso, os autores abordam algo que é muito presente nos centros urbanos, as 

preocupações e submissões apenas ao sistema que nos guia, ficando de fora toda a preocupação com 

a natureza e consequentemente com a humanidade. Quando os resíduos sólidos e o esgoto não são 

tradados da forma devida, diversos são os problemas ambientais decorrentes como a eutrofização e 

poluição dos recursos hídricos e poluição do solo.  

Em meio à discussão da rede de saneamento básico, entra em cena os agentes econômicos. 

Estes são responsáveis junto com os agentes políticos para a manutenção e organização do espaço, 

pois estão no topo do controle, no entanto trabalham e “governam” para poucos, favorecendo de 

maneira muito bem articulada a existência dos excluídos. Algo presente e necessário no sistema 

capitalista, pois condiciona e controla o acesso de bens e serviços contribuindo para desigualdade 

consequente à exclusão social, sabe-se que é fundamental que existam pessoas de rendas inferiores 

e diferenciadas, assim governos em geral trabalham as políticas públicas como forma de obtenção 

de verbas destinadas a princípio para essas pessoas que são inteligentemente excluídas de distintas 

redes. 

Por fim, o que fica nítido é a articulação planejada entre os agentes detentores do “poder”, 

que por sua vez deveriam buscar por um controle organizacional do espaço proporcionando o 

acesso de todo tido de redes a toda população envolvida, no entanto é constatado como forma brutal 

e feroz desse sistema que essa articulação em benefício de poucos causa a exclusão de muitos, 

assim não foi diferente no trabalho desenvolvido, a forma de distribuição e assistência do 

saneamento básico no município de Feira de Santana atende principalmente na sua enorme maioria 

o centro da cidade e a sede do município, desassistido uma grande população, fazendo com que 

estes fiquem à margem das redes técnicas de saneamento básico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos, portanto, que ao analisar o panorama da situação da rede de saneamento 

básico no município de Feira de Santana-BA, com relação à oferta de abastecimento de água, 

tratamento de esgoto e coleta dos resíduos sólidos bem como a relação com a exclusão, percebe-se 

que há uma concentração destes serviços especificamente na sede do município, assim como 

acontece também nas sedes da RMFS, como comparado nos dados acima. Dessa forma há toda uma 

área rural que não é atendida, tanto por serviços de distribuição de água quando coleta de lixo e 

esgotamento sanitário, sendo essa população excluída da rede em destaque. 

Não só em Feira de Santana, mas como também em outros municípios brasileiros, a rede de 

saneamento não é espacialmente abrangente, deixando assim uma boa parte da população sem ser 

contemplada pelos serviços, os quais deveriam ser universal. Mesmo na sede de Feira de Santana, 

ainda identificamos bairros ou ruas com serviços precários. Mesmo a água que seu acesso é 

imprescindível para a existência da vida, sua distribuição é também mal distribuída, percebendo que 

muitos bairros são abastecidos por meio de poços. O serviço de esgotamento sanitário se destaca 

principalmente em bairros centrais, e principalmente em bairros, conjuntos e ruas que são 

estruturados pelas construtoras e imobiliárias, ficando evidente como os agentes econômico 

possuem uma facilidade para incorporar os serviços de saneamento básico para suas construções.  

Por outro lado os agentes políticos, nas esferas estaduais e municipais, responsáveis pela 

oferta e distribuição desses serviços gestados pela EMBASA e a SESP, se unem aos agentes 

econômicos, principalmente as construtoras e imobiliárias, de uma forma a suprir suas 

necessidades, enquanto alguns bairros ou localidades que se formam através de um loteamento de 

ocupação, por não estarem atrelados diretamente aos agentes econômicos e/ou políticos, acabam 

tendo maiores dificuldades para conseguir tais serviços, percebemos assim como as redes excluem 

agentes sociais, visto estar a serviço do capital, e, portanto percorrendo maiores caminhos onde há a 

concentração deste ou pelo menos onde há condições favoráveis para sua fluidez.  

Portanto, a partir dessa exclusão a própria sociedade a fim de atrair serviços da rede de 

saneamento básico encontra nos movimento social, principalmente de bairros, para reivindicar seus 

direitos. Esses agentes excluídos podem ser moradores de áreas mais periféricas como também 

aqueles que moram em bairros que não são planejados por construtoras, assim como os moradores 

de áreas rurais. 
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AVALIAÇÃO NUMÉRICA DA SENSIBILIDADE DA VEGETAÇÃO URBANA 

NO CONFORTO TÉRMICO HUMANO PARA AMBIENTES EXTERNOS 

NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 

MORAIS, Marcos Vinícius Bueno de89 
 
 

RESUMO 
 
Simulações numéricas com o modelo BRAMS foram realizadas para analisar o papel da vegetação 
no efeito da ilha de calor urbana e no conforto térmico humano para ambientes externos na região 
metropolitana de São Paulo. Foram realizadas uma simulação controle, e outras duas simulações 
variando o índice de vegetação por diferença normalizada, na tentativa de reproduzir situações no 
qual há aumento ou diminuição da presença de vegetação em cidades. As simulações mostraram 
que o aumento da vegetação contribui para uma redução da temperatura, devido ao efeito de 
sombreamento e maior taxa de umidade. Com relação a diminuição da vegetação, apesar de gerar 
um aumento na intensidade da ilha de calor, o tipo de vegetação desempenha papel importante 
quando se analisa o conforto térmico. Em regiões com vegetações baixas e alta densidade de 
construções, como a região central de São Paulo, não tem um impacto tão relevante, considerando 
os efeitos de cânions de rua. Já em regiões adjacentes da cidade, com vegetação mais elevada, a 
redução do índice tem um impacto maior.  
 
Palavras-chave: Conforto Térmico; vegetação urbana; modelagem numérica da atmosfera.  
 
ABSTRACT 
 
Numerical simulations with BRAMS were performed to analyze the role of vegetation on the effect 
of urban heat island and in human thermal comfort for outdoor environments, in the metropolitan 
area of São Paulo. The simulations showed that the increased of vegetation can contribute to a 
temperature reduction, because of the shadow effect and the humidity increase. Regarding the 
reduction of vegetation, although generating an increase in the intensity of the heat island, the type 
of vegetation is an important role when analyzing the thermal comfort. In areas with low vegetation 
index and high density buildings, such as the central region of São Paulo, the reduction does not 
have such an important impact, considering the urban canyon streets effects. Already in adjacent 
areas of the city with higher vegetation, reducing the index has a greater impact.  
 
Key-words: Thermal comfort; urban vegetation; atmospheric numerical modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista que no Brasil cerca de 80% da população vive em cidades, o conhecimento 

do clima urbano é uma informação importante para a sociedade. Além do papel econômico, é 

importante estudar o papel do meio ambiente urbano sobre as pessoas e os materiais, a fim de 

subsidiar ações mitigadoras dos possíveis efeitos negativos do clima urbano. Nos últimos anos, vem 

sendo realizado um considerável esforço no desenvolvimento de modelos numéricos para simular as 

propriedades da camada limite urbana, em virtude da falta de dados observacionais em resolução 

espacial e temporal, necessárias para aplicações em gerenciamento ambiental, planejamento urbano 

e previsão do tempo e clima. 

Dada a sua escala espacial, estes modelos numéricos representam as regiões urbanas através 

de elementos de cânions de rua (MASSON, 2000; MARTILLI et al., 2002), que consistem de duas 

colunas paralelas representando as construções nas regiões urbanas. Esta representação da 

superfície urbana permite levar em conta a distribuição de sorvedouro de momentum em todos os 

elementos do cânion (teto, paredes e rua), além dos efeitos de sombreamento e retenção da radiação. 

Uma boa caracterização das cidades não consiste somente na representação das construções, 

mas também a área da superfície vegetada existente. Uma cidade é uma combinação de elementos 

como prédios, casas, bosques, etc. Hamdi e Schayes (2008) mostraram que com a inclusão desta 

fração, as simulações reproduzem de forma mais correta os dados observados na região da Basiléia, 

Suíça. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é um bom exemplo de área urbana de rápido 

crescimento. A RMSP é constituída por 39 municípios, com mais de 20 milhões de habitantes, e 

ocupa uma área de aproximadamente 8000 km², localizada entre a Serra da Cantareira e a Serra do 

Mar, distante cerca de 60 km do oceano Atlântico, com um clima caracterizado por um verão úmido 

e inverno seco. 

Este trabalho tem como objetivo investigar o papel da vegetação urbana na cidade de São 

Paulo, mais especificamente no conforto térmico humano para ambientes externos e na Ilha de 

Calor Urbana (ICU), utilizando a modelagem numérica. A análise será baseada na variação do 

NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, do inglês Normalized Difference 

Vegetation Index), identificando o papel da vegetação no seu possível aumento ou diminuição. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1. Modelo Numérico 

 

Para este trabalho foi utilizado o modelo numérico BRAMS (Brazilian Developments on the 

Regional Atmospheric Modelling System; FREITAS et al, 2015), que é um modelo de mesoescala 

com representação para os processos atmosféricos para regiões tropicais e sub-tropicais. Ele inclui 

várias parametrizações físicas de mistura turbulenta, convecção, radiação e processos de superfície. 

O BRAMS inclui o modelo de superfície LEAF (Land Ecosystem-Atmosphere Feedback), 

que fornece as condições de limite inferior para o modelo numérico (LEE, 1992). O LEAF é um 

esquema solo-vegetação-atmosfera de transferência de energia e momentum, no qual equações de 

conservação de energia e momento são aplicáveis. Assumindo que os fluxos horizontais entre os 

diferentes tipos de superfície numa célula de grade são pequenos comparando-se aos fluxos 

verticais, o LEAF permite a subdivisão de cada célula em diferentes tipos de superfícies (patches; 

WALKO et al, 2000). Estes patches têm a finalidade de representar as variações nas características 

da superfície (tipo de solo, umidade, inclinação, tipo de vegetação, corpos de água). As equações 

prognósticas são evoluídas para cada componente ou patch na célula de grade. Nesta aproximação, 

todos os patches interagem com a mesma coluna de ar, cada um de acordo com a razão do tipo de 

superfície. 

Para áreas urbanas, o esquema TEB (Town Energy Budget; MASSON, 2000) é utilizado. Ele 

funciona a partir de uma geometria de cânion, permitindo o refinamento dos balanços radiativos 

bem como momento, calor turbulento e fluxos de superfícies. Este modelo foi inicialmente proposto 

por Nunez e Oke (1977), e sua forma é demonstrada na Figura 1. 

Para consideração do efeito da vegetação na região urbana, uma ponderação dos fluxos 

turbulentos de acordo com a fração de área de vegetação no ponto de grade urbana é realizada 

(Figura 2). 
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Figura 1 - Perspectiva de um cânion com comprimento infinito, onde h é atura do prédio e w a 
largura do cânion. 
Fonte: Harman (2003) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Esquematização da ponderação dos fluxos turbulentos no ponto de grade do modelo 
Fonte: Morais et al (2016) 

 

ϕ
T
= (1− γ )ϕ

urb
+γϕ

veg  

onde ϕ urb e ϕ veg são os fluxos turbulentos de calor ou momentum para a região urbana e vegetada, 

respectivamente, ϕ T é o fluxo total no ponto de grade, e γ é a fração de vegetação no ponto de 

grade urbano, obtida a partir de dados do NDVI. Através de simulações numéricas, Gouvêa (2007) 

verificou que para a RMSP, o fluxo de calor latente aumentou em até 280 W/m2, enquanto o fluxo 

de calor sensível diminuiu em até 200 W/m2. Estas simulações foram realizadas de maneira “off-

line”, ou seja, o impacto da vegetação urbana foi calculado separadamente. Além disso, observou-se 
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o efeito da vegetação na estabilização da atmosfera. Conforme os cenários construídos, quanto 

maior a fração vegetada, mais próximo da neutralidade ou da estabilidade ficará o ambiente. 

Neste trabalho, a ponderação dos fluxos é feita de maneira “on-line”, ou seja, para cada 

passo de tempo, calcula-se o impacto da vegetação nos fluxos turbulentos, incluindo a influência 

entre eles. Além disso, a fração de vegetação é obtida segundo Sellers et al. (1996). A validação 

deste modelo pode ser encontrada em Morais et al. (2016). 

 

2.2. Estrutura das rodadas 
 

As características e parametrizações utilizadas no modelo numérico são as mesmas de 

Freitas (2003). Na Tabela 1, têm-se alguns dos parâmetros utilizados no esquema TEB para cada 

tipo de uso do solo urbanos e sua respectiva vegetação, baseada no Atlas Ambiental da cidade de 

São Paulo (SÃO PAULO, 2004). 

 

Tabela 1 – Valores de alguns parâmetros utilizados dentro do TEB para simulações. 

Parâmetros Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Suburbano 
Albedo Telhado 0,18 0,18 0,18 0,18 

Albedo Rua 0,08 0,08 0,08 0,08 
Albedo Parede 0,14 0,14 0,14 0,14 

Emissividade Telhado 0,9 0,9 0,9 0,9 
Emissividade Rua 0,95 0,95 0,95 0,95 

Emissividade Parede 0,9 0,9 0,9 0,9 
Altura das construções (m) 50 20 10 5 

Razão Geométrica 10 2 1,25 0,6 
Comprimento de Rugosidade 3 2 1 0,5 

Fluxo de calor sensível do tráfego 
(W/m²) 

90 60 60 10 

Fluxo de calor latente do tráfego 
(W/m²) 

10 10 5 5 

Fluxo de calor sensível industrial 
(W/m²) 

14 14 10 10 

Fluxo de calor latente industrial 
(W/m²) 

50 50 30 30 

Fração urbana 0,7 0,6 0,5 0,5 
Tipo de Vegetação Grama 

Curta 
Floresta 
Mista 

Árvores 
Perenes 

Grama Curta 

Fonte: Freitas (2003) e Morais et al. (2009). 
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A Figura 3 mostra o uso de solo urbano utilizado nas simulações. As características das 

construções para a RMSP seguem o padrão proposto por Gouvêa (2007). O tipo chamado de urbano 

1 é considerado a região central da cidade, com alta densidade de construções e verticalidade 

pronunciada, bem como avenidas largas de intenso tráfego veicular. Já o tipo denominado urbano 2, 

está localizado no entorno desta região central, e é caracterizado por uma alta densidade de 

edificações, porém já com uma mescla de construções 

de porte médio. O urbano 3 possui uma característica 

mais residencial, com construções mais baixas e ruas 

estreitas, enquanto o suburbano, situado na periferia da 

área urbanizada, representa a transição entre a área 

urbana e a rural. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Resultado da classificação da superfície urbana utilizada para esta simulação, com 
espaçamento de grade de 500 m, para a RMSP. A cor azul corresponde ao tipo suburbano, a cor verde 

ao tipo urbano 3, a cor amarela ao urbano 2 e a cor vermelha ao urbano 1. 
Fonte: Morais et al (2016) 

 

Para as condições iniciais e de contorno foram utilizadas as análises do GFS, com 

espaçamento de grade horizontal de 1o. Todas as simulações foram de 72 horas, inicializando às 

00Z do dia 17 de julho de 2008. Este período foi escolhido por serem dias de céu claro. Foram 

utilizadas três grades aninhadas (Figura 4a), sendo o espaçamento horizontal (de menor a maior 

resolução) de 16 km, 4 km e 1 km. Os arquivos de topografia do USGS (U.S. Geological Survey), 

com resolução espacial de 1 km, foram utilizados sem nenhum tipo de modificação.Para a fração de 
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vegetação, foram utilizados dados de NDVI do sensor MODIS dos satélites AQUA/TERRA para o 

dia 18 de julho de 2008, com espaçamento de 250 m (Figura 4b). 

Para análise do impacto da vegetação no conforto térmico humano para ambientes externos, 

três rodadas foram realizadas: uma denominada controle, com a configuração descrita; outra na qual 

o valor do NDVI para toda a RMSP foi reduzido em 20% do seu valor controle; e na terceira, o 

NDVI foi aumentado pela mesma porcentagem. Para o cálculo da ICU, uma simulação substituindo 

a região urbana pela vegetação do tipo Floresta Mista foi utilizada. Este tipo de vegetação foi 

escolhido por ser a predominante no entorno da RMSP (FREITAS, 2003). Alterando a intensidade 

do NDVI, alteramos a fração de vegetação e o Índice de Área Foliar (IAF). Além disso, esta 

alteração influencia diretamente o efeito da radiação solar incidente nas folhas. 

 

(a)                                                                                  (b) 
 
 
 

 

Figura 4 – (a) Grades aninhadas utilizadas nas simulações. (b) 
NDVI para a RMSP com espaçamento de 250 m. 

Fonte: Morais et al (2016) 

2.3. Conforto Térmico 
 

A relação de conforto térmico humano para ambientes externos utilizada neste trabalho foi a 

Temperatura Efetiva (TE) proposta por Missenard (1937). Esta relação considera a temperatura e a 

umidade relativa do ar no nível do pedestre (considerada como 2 metros acima da superfície nas 

simulações): 

 

TE=T− 0,4 (T − 10)(1− UR

100 ) 
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onde TE é a temperatura efetiva (em oC), T é a temperatura do ar a 2 m (oC) e UR é a umidade 

relativa do ar a 2 metros (em %). Os níveis de conforto definidos por este índice é apresentado na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Classificação das condições de conforto térmico humano pela temperatura efetiva. 

TE (ºC) Sensação Térmica Humana 
> 30 Calor Extrema 

24 a 30 Calor Moderado 
18 a 24 Agradável – levemente quente 
12 a 18 Agradável – levemente fresco 
0 a 12 Fresco 
-12 a 0 Frio 
< - 12 Frio extremo 

Fonte: Hentschel (1986) 

2.4. Resultados 
 

A Figura 5 mostra a evolução da intensidade da ICU com base no ponto central da RMSP 

para todas as simulações. Nota-se que a redução do NDVI implica num aumento da ICU em cerca 

de 0,9 ºC, às 06 Z do dia 18 de julho. Este aumento com relação à simulação controle é percebido 

em todo o período da simulação. No caso da rodada com o aumento do NDVI, nota-se que no 

período noturno, a intensidade da ICU é menor que na simulação controle. Já no período diurno, o 

seu valor é positivo, alcançando até 0,9 ºC de diferença às 17 Z do dia 19 de julho. Isto se deve ao 

fato do tipo de vegetação neste ponto (na região central foi determinada que fosse do tipo grama 

baixa), que dadas às características, permite maior incidência de radiação solar.  

Analisando o campo de intensidade da ICU (Figura 6), percebe-se uma situação semelhante 

ao que acontece na Figura 5. A presença de uma maior quantidade de vegetação mostra um maior 

impacto na região com construções menos altas no início da manhã (Figura 6a), reduzindo a 

temperatura em até 1oC. Comparando as Figuras 6a e 6b, nota-se que este fato contribui para uma 

diminuição da temperatura na região central neste horário. As 18 Z, analisando as Figuras 6c e 6d, 

percebe-se que o padrão de temperatura não muda nas regiões adjacentes, apenas com uma pequena 

redução de 0,1oC na intensidade da ICU para a região central, também identificado na Figura 5. 
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Figura 5 – Evolução da 
intensidade da ICU 

para o ponto central da 
RMSP. A linha preta é 

relativa à simulação 
controle, a linha azul é 
relativa àsimulação simulação com NDVI aumentado em 20% e a linha verde é relativa à simulação 

com redução em 20% do NDVI. 
 

(a)                                                                                  (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)                                                                                  (d) 
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Figura 6 – Campos de intensidade da ICU para a simulação com o NDVI com aumento de 20% do seu 

valor original para a) as 10Z e c) 18Z e diminuição (b) as 10Z e d) as 18 Z. As simulações 
correspondem ao dia 18 de julho. 

 

A Figura 7 mostra a evolução de TE comparando as saídas da simulação controle com as 

variações de NDVI, assim como feita para a intensidade da ICU na Figura 5, para o ponto central da 

RMSP. A redução do NDVI implica numa redução da intensidade da umidade relativa e aumento de 

temperatura. Isto é demonstrado com o aumento da TE durante todo o dia. A diferença é mais 

evidenciada no período noturno, chegando a alcançar 0,5 oC às 22 Z do dia 19 de julho. O efeito 

contrário acontece com o aumento do NDVI. Com uma maior fração de vegetação, a temperatura 

efetiva diminui, chegando a ficar no limite “Fresco” (entre (entre 0 e 12 oC) às 08 Z do dia 19 de 

julho. A diferença de TE neste caso chega a ser de 1 oC. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Evolução 
diária da temperatura 
efetiva para o ponto 
central na RMSP. A 

linha preta representa a 
simulação ção controle, controle a linha verde a simulação com NDVI aumentado em 20% e a linha 

azula a simulação com redução de 20% do seu valor original. A linha horizontal contínua representa o 
limite da situação agradável – levemente fresco para levemente quente. 
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O campo de diferença de TE (Figura 8) entre a simulação com alterações no NDVI e a 

simulação controle mostra que o efeito da redução do índice é quase nulo apenas na região central 

da RMSP (Figura 8b), às 8Z do dia 19 de julho. Na região circunvizinha, devido às características 

das outras vegetações nos outros tipos urbanos, a redução implica num aumento de TE em até 2,1 
oC (na região norte da RMSP). No caso do aumento em 20% do NDVI (Figura 8a), o padrão de 

redução da TE é notado em todos os tipos de vegetação na região urbana. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                                                           b) 
 
 

Figura 8 – Diferença de temperatura efetiva entre as simulações com a) NDVI com aumento de 20%, 
b) NDVI com redução de 20% e a simulação controle para as 08 Z do dia 19 de julho. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados apresentados mostram o papel da vegetação no desenvolvimento da ICU e no 

conforto térmico humano. As simulações numéricas, utilizando o modelo BRAMS com o TEB 

acoplado, mostram que, no caso de maior presença de vegetação, contribui para a redução da TE e 

da temperatura na cidade. Dependendendo do tipo, este efeito é causado tanto pelo sombreamento, 

quanto por maior umidade. Nesta situação, no início das manhãs, a TE chega a atingir o limite de 

“fresco” na classificação da sensação térmica. No caso da redução do NDVI, o aumento da 

temperatura gera um aumento da ICU na área central, comparado com a simulação controle ao 

longo de todo o período. Com relação a TE entre estas simulações, o tipo de vegetação presente é 
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um fator crucial, visto que em áreas com vegetação mais elevada, há um aumento mais evidente do 

índice. No caso, onde a vegetação do tipo grama baixa, que predomina na área urbana 1 da RMSP, a 

diferença não foi tão evidente. Estes resultados mostram a importância da simulação numérica no 

planejamento urbano. 
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ANÁLISE DA PRAÇA JOÃO XXIII NA CIDADE DE TERRA BOA (PR) 

BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES DE USO DO ESPAÇO 

PÚBLICO 

GUSMÃO, Paulo Sérgio90 
 

BOVO, Marcos Clair91  
 

RESUMO 
 
As praças são importantes espaços públicos para a população das pequenas cidades, visto que são 
utilizadas como local de lazer e de convivência. Elas exercem inúmeras funções como a estética, 
ecológica, ambiental e a simbólica. Essa pesquisa objetiva caracterizar e analisar a Praça João 
XXIII, na cidade de Terra Boa (PR), destacando os aspectos paisagísticos, sua infraestrutura e a 
qualidade ambiental desse espaço público. A pesquisa inicia-se fazendo uma breve reflexão teórica 
a respeito do espaço público, dando ênfase à praça. Na sequência, apresenta-se a metodologia 
qualitativa e quantitativa adotada para o levantamento da vegetação e dos equipamentos e 
infraestruturas. Para a avaliação dos equipamentos e das infraestruturas da praça, estabelecemos 
parâmetros fixos de acordo com a metodologia desenvolvida por De Angelis (2000). Também 
utilizamos a metodologia desenvolvida por Bovo (2009) para avaliar os aspectos qualitativos. Na 
última parte apresentamos a análise do levantamento quantitativo e qualitativo da vegetação da 
Praça João XXIII; a análise das infraestruturas e dos equipamentos, e do perfil dos usuários da 
praça. Dentre os resultados constatamos ser necessário: a) melhoria dos equipamentos e das 
estruturas existentes; b) criação de medidas e diretrizes para o aproveitamento da praça enquanto 
espaço público de uso e acessibilidade para a população. 
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ANALYSIS OF JOÃO XXIII SQUARE IN CITY TERRA BOA (PR) BRAZIL: 
LIMITS AND POSSIBILITIES OF PUBLIC USE OF SPACE 

 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Squares are important public spaces for the population of small towns, once they are used as places 
of leisure and conviviality. They perform several roles, such as the aesthetic, ecological, 
environmental and symbolic one. This research aims at characterizing and analyzing João XXIII 
Square, in Terra Boa (PR), highlighting its landscape aspects, its infrastructure, and its 
environmental quality. The research begins with a brief theoretical reflection regarding the public 
space, with emphasis on the square. Secondly, the qualitative and quantitative methodologies 
adopted for the survey on vegetation, equipments and infrastructures are presented. For the 
evaluation of the square’s equipments and infrastructures, we established the parameters fixed 
according the methodology developed by De Angelis (2000). The methodology developed by Bovo 
(2009) was also used to evaluate the qualitative aspects. In the last part, we present the analysis of 
the quantitative and qualitative survey on João XIII Square’s vegetation; and the analysis of the 
infrastructures and equipments, and the profile of users of the square. Among the results, we find it 
necessary: a) to improve the current equipments and structures; b) to create measures and guidelines 
for the square’s use as a public space accessible for the population.     
    
 Keywords: Square; Public Space; Infrastructure; Vegetation. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Neste artigo, buscamos a compreensão das praças não somente como estrutura física, mas 

também como espaço ocupado pelo homem para uso e funções diversas. Neste sentido, interessa 

entender a praça, enquanto espaço público onde se desenvolve parte da vida citadina, porém, não 

podemos deixar de lado as estruturas que a compõem, pois, sem essas, não há como se desenvolver 

a atividade humana nesses espaços. Nesse contexto, é essencial que o poder público ofereça aos 

usuários desses espaços, a segurança, a estrutura física em condições de uso, e boa qualidade 

ambiental, quanto aos aspectos paisagísticos e estéticos.   Neste sentido, devemos entender a praça 

não somente como um espaço físico materializado, com o imobiliário urbano, paisagismo e 

arborização, cuja função seria “as áreas verdes” para o seu embelezamento. Devemos entender 
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como espaços balizados pela questão econômica, política, social e cultural, ambiental, cujo 

principal elemento nesse espaço é o homem, pois ele é que faz o uso. 

Diante disso, o presente artigo tem por objetivo caracterizar e analisar a Praça João XXIII 

localizada na cidade de Terra Boa (PR) destacando os seus aspectos paisagísticos e sua 

infraestrutura, a fim de compreender a qualidade ambiental deste espaço público. A pesquisa 

também objetiva apresentar o perfil dos usuários desse logradouro.  

Dessa forma, o artigo encontra-se estruturado em três partes. Na primeira apresentamos uma 

reflexão teórica e conceitual a respeito do espaço público e da praça. Na segunda parte 

apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa e na última parte 

apresentamos as análises e os resultados compreendendo três momentos: a) análise do levantamento 

quantitativo e qualitativo da vegetação da Praça João XXIII; b) análise das infraestruturas e dos 

equipamentos; c) análise do perfil dos usuários da praça. 

 

O ESPAÇO PÚBLICO E A PRAÇA: apontamentos teóricos 

 

 A Geografia enquanto campo do conhecimento científico tem por objetivo entender o 

espaço público em sua totalidade, buscando entendê-lo para além de suas formas e aparências. 

Portanto, a abordagem geográfica vê o espaço público como “um dos espaços urbanos mais 

privilegiados para identificar à dinâmica e a diversidade social, econômica, política e cultural” 

(ANDRADE e BOVO, 2012, p.30).   

 Para Gomes (2002) o espaço público deve ser considerado pela, 

 
[...] sua configuração física, e por outro, o tipo de práticas e dinâmicas sociais que 
aí se desenvolvem. Ele passa então a ser visto como um conjunto indissociável das 
formas com as práticas sociais. É justamente sob esse ângulo que a noção de 
espaço público pode vir a se constituir em uma categoria de análise geográfica. 
Aliás, essa parece ser a única maneira de se estabelecer uma relação direta entre a 
condição de cidadania e o espaço público, ou seja, sua configuração física, seus 
usos e sua vivência efetiva (GOMES, 2002, p. 172). 

 

Dessa forma, Gomes (2002, p. 172) defende o espaço público como lugar da sociabilidade 

da vida pública em que se exercita a convivência. Para ele, “o lugar físico orienta as práticas, guia 

os comportamentos, e estes, por sua vez, reafirmam o estatuto público deste espaço”.  O espaço 

público, portanto, deve ser visto como um conjunto indissociável de formas assumidas pelas 

práticas sociais. 
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 Para Andrade e Bovo (2012), existem várias considerações a respeito da posição do público 

versus privado, ou seja, o entendimento do conceito de espaço público se faz pela contraposição 

daquilo que é privado ou individual em relação àquilo que é público ou coletivo. As discussões que 

envolvem o espaço público também se direcionam no sentido de tentar compreender os valores e 

sentidos a ele atribuídos, pois se em essência o espaço público é do público, então é evidente que é 

esse mesmo público que lhe dá sentido se apropriando do mesmo em função de algum interesse. 

Com as crescentes privatizações de diferentes espaços, o espaço público urbano se mostra cada vez 

mais descaracterizando, revelando muitas vezes uma crise de identidade.  

Segundo Narciso (2009), 

 
O espaço público constitui ou deveria constituir uma fonte de forte representação 
social, pessoal e cultural, pois se trata de um espaço simbólico onde se opõem e se 
respondem aos discursos, na sua maioria contraditória, dos agentes políticos, 
sociais, religiosos, culturais e intelectuais que constituem uma sociedade. A 
necessidade de distinguir o público do privado passa pelas mudanças que os 
espaços públicos estão a sofrer fruto das alterações nas formas de consumo, onde 
estão necessariamente implícitos os centros comerciais, que de algum modo se 
prendem com a privatização. As políticas urbanas de intervenção têm supra 
influência nestas mudanças estruturais da dimensão social do espaço público [...] 
(NARCISO, 2009, p. 268).  

 

 Nesse sentido, Ribeiro (2002) afirma que nos dias atuais vem ocorrendo à perda da vivência 

do espaço público, pois este se prende à disseminação de uma sensação de insegurança perante os 

espaços abertos e pouco controlados. Diante disso, vem ocorrendo, em muitos casos, o abandono 

dos espaços públicos, principalmente as praças e parques devido aos avanços tecnológicos que se 

intensificaram e também ao relacionamento virtual em detrimento ao relacionamento pessoal que 

corria com mais frequência em espaços públicos como praças, parques, jardins, largos, ruas, etc. 

 Dessa forma, Narciso (2009) destaca que o espaço público “é um lugar aberto, de acesso 

irrestrito, um ponto estruturante da malha urbana e confluência com vários caminhos e lugares, é 

um espaço de passagem e permanência, constituído de diversos agentes, quer na sua forma material 

ou vivencial” (NARCISO, 2009, p.271). Para a autora esse espaço público apresenta estrutura e 

estratégias que são caracterizadas de vários elementos constituintes que o individualizam. 

 Portanto, os espaços públicos como as praças devem ser estruturadas para atender os 

habitantes da cidade sem distinção de classe, pois tais espacialidades são públicas, e não devem ser 

espaço do consumo, que atinge apenas um grupo social, pois atende as necessidades do capital, mas 
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deve atender a todos, pois só assim teremos uma produção do espaço igualitária e que atenda a 

todos. 

 Dentre os espaços públicos mais tradicionais encontramos as praças, esta é um referencial 

urbano marcada pela convivência humana. As praças nos remetem às ágoras das cidades gregas e 

aos fóruns romanos. Para De Angelis (2000). 

 
Do símbolo de liberdade (a ágora ateniense era o lugar onde, não só era possível 
fazer reuniões, mas também cada um podia dar sua própria opinião) ao símbolo de 
poder (fórum romano, era o local de comércio e de política popular), fórum e ágora 
traduzem a necessidade passada - perpetuada até hoje – de se ter um espaço onde 
fosse possível reunir-se, comercializar, debater ideias, assistir a jogos e 
representações, ou simplesmente ocupar a ociosidade do tempo. Antes de tudo, 
eram espaços onde o homem exercia sua cidadania, públicos que eram (DE 
ANGELIS, 2000, p.41). 
 

Na atualidade, o termo praça apresenta inúmeras definições, tanto por parte do poder 

público, quanto de pesquisadores e técnicos, tendo em vista a variedade de ideias de diversos 

estudiosos. 

 Para Robba e Macedo (2002), ao estudar as praças devemos considerar dois elementos 

fundamentais para estes espaços: o uso e acessibilidade. Praças devem ser usadas como espaços 

livres urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população e acessíveis aos cidadãos livres de 

veículos. Podemos, dessa forma, perceber que as praças se caracterizam como espaços urbanos que, 

por serem públicos, facilitam a apropriação por parte das pessoas.   

 Lynch (1999, p. 81) conceitua que: 

 
As praças são espaços de encontro e lazer dos transeuntes, são locais de escape 
dentro do contexto urbano, onde proporciona o bem estar dos indivíduos é o 
principal objetivo. Para tal, o mobiliário e os equipamentos urbanos como bancos, 
iluminação, fontes, cobertura vegetal, sombreamento são indispensáveis para 
atraírem a população e garantirem conforto no espaço público. 
 

Dessa forma, a praça deve ser entendida pela Geografia como um dos elementos do espaço 

geográfico, pois está presente no espaço urbano, apresenta tanto as diversidades econômicas, sociais 

e políticas da produção desse espaço. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: a) pesquisa bibliográfica; b) 

pesquisa in loco; c) análise e interpretação dos dados levantados. A pesquisa bibliográfica foi 

constituída de teses, dissertações, livros e periódicos científicos a respeito da temática investigada. 

Quanto à pesquisa in loco, por se tratar de uma pesquisa que visa levantar e avaliar as estruturas 

físicas e equipamentos foi utilizado formulários tendo por base a metodologia desenvolvida por De 

Angelis (2008) que utiliza parâmetros fixos para análises dos equipamentos e estruturas visando 

observar as condições de conservação, disponibilidade de uso, qualidade do material utilizado, 

manutenção, conforto, funcionalidade, entre outros. 

 Os aspectos qualitativos das estruturas e dos equipamentos foram representados por meio de 

símbolos, conforme a proposta metodológica desenvolvida por Bovo, (2009, p.36) sendo 

constituídos de quatro cores: verde, representando as estruturas e equipamentos em bom estado; 

laranja, simbolizando os regulares; e vermelho, para indicar os equipamentos e estruturas 

caracterizadas como ruins e o preto indicado a novas proposta de implantação. 

 Nesse contexto, apresentamos os símbolos (quadro 01) elaborados por Bovo (2009, p.36) 

que foram utilizados nos logradouros em estudo.  

Quadro 01 - Símbolos dos equipamentos ou das estruturas da praça pesquisada. 
Equipamentos Símbolos Símbolos Símbolos Símbolos 
Bancos 

 
   

Iluminação 

    
Lixeira 

 
 

 
 

 
 

 
Pavimentação 

    
 Quiosque de 

alimentação 
   

 
 

 
Obra de arte 

    
Ponto d`água 

 
   

Templo religioso 

   
  

Telefone 
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Placa de 
identificação 

  

 
 

 
 

Bebedouro 

 
   

 

 
 

Palco  

  
  

Chafariz 

  
  

Estacionamento 

 
 

  

Sanitário 

    
Fonte: Organizado por BOVO, M. C., 2009. 

 
 

Quanto à vegetação observamos os aspectos qualitativos levando-se em consideração porte e 

densidade da vegetação, cobertura do solo, condições do relevo, aspectos físicos e sanitários da 

vegetação e qualidade paisagística. 

 Também foram aplicados vinte questionários com as pessoas que utilizam a praça  enquanto 

espaço público em diferentes dias da semana abrangendo diferentes faixas etárias. 

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As praças enquanto espaços públicos são áreas destinadas ao bem estar da população e deve 

contribuir para a melhor qualidade de vida dos seus usuários por meio de oferecimento de 

infraestruturas que seja viável ao seu uso. Além disso, visa o embelezamento das cidades, e são 

consideradas como símbolos da qualidade ambiental no meio urbano, pois desempenham diferentes 

funções. Dentre elas destacamos: a estética, a social, a ambiental e o lazer. 

Dessa forma a Praça João XXIII (figura 1) localizada na pequena cidade de Terra Boa é um 

espaço público que serve não apenas como área de lazer para seus usuários, porém desempenha 

outras funções como a estética e ambiental, sendo está símbolo de qualidade ambiental para a 

população citadina, tendo em vista a presença do verde. Essa praça localiza-se na Avenida Brasil, 

na região central da cidade.  
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Já com relação à ocupação da proximidade da praça, predominam os comércios. Ao lado da 

praça há uma instituição governamental, a Prefeitura do Município de Terra Boa. Além disso, no 

interior da praça, se encontra um importante templo religioso, a Igreja Matriz São Judas Tadeu.  

 Para alcançar os objetivos propostos, dividimos a análise em três momentos: no primeiro, 

será apresentada a análise do levantamento quantitativo e qualitativo da vegetação, seguida da 

análise das infraestruturas e dos equipamentos, e, na parte final, será apresentada a análise do perfil 

das pessoas que utilizam a Praça João XXIII enquanto espaço público. 
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Figura 01: Localização da área de estudo. 

Fonte: Organizado por Ricardo Henrique Bueno. 
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a) Análise da vegetação  

b)  

Para análise da avaliação da vegetação foi avaliados os aspectos qualitativos e quantitativos, 

levando-se em consideração os seguintes aspectos: localização da área; vegetação existente; porte e 

densidade da vegetação; cobertura do solo; aspectos físicos e sanitários da vegetação; tipo de 

ocupação nas proximidades; e qualidades paisagísticas. Para a análise qualitativa, adotamos a 

metodologia de Teixeira (2001). 

Entendemos que a vegetação é um componente físico importante da paisagem urbana, e 

caracteriza-se pela aparência, rugosidade no meio das edificações, juntamente com as áreas 

gramadas. Atua como condicionante térmico natural e auxilia no reabastecimento dos lençóis de 

água subterrâneos através de sua infiltração no subsolo. 

Para Romero (1998), os espaços gramados podem absorver maior quantidade de radiação 

solar e irradiar uma quantidade menor de calor que qualquer superfície construída, uma vez que 

grande quantidade de energia absorvida pelas folhas é utilizada pelo seu processo metabólico, 

enquanto em outros materiais, toda energia é transformada em calor. 

Quanto à vegetação existente na praça, constatamos que 65% de espécies são exóticas 
92(figura 2), e 35% são nativas. Para verificar a densidade da vegetação existente na praça, 

analisamos percentualmente cada tipo de vegetação (arbóreo, arbustivo e rasteiro), ali identificados. 

Pelos dados levantados, constatamos que a vegetação arbórea predomina em 50% da praça, sendo o 

restante composto por vegetação arbustiva (30%) e vegetação rasteira (20%). Além disso, essa 

praça apresenta uma cobertura do solo quase que exclusivamente por calçamento, perfazendo 

entorno de 80% da área, sendo o restante composto por cobertura gramada (20%). 

Quanto aos aspectos físicos e sanitários da vegetação, apresentam-se em boas condições. 

Este é um bom sinal quanto à qualidade de vida e de suas atividades metabólicas. Entre os fatores 

responsáveis pelas boas condições, estão à ausência de podas inadequadas.  

 

                                                 
92 As espécies nativas e exóticas existentes na praça foram contadas e calculada o percentual utilizando como suporte 
para identificação o livro de LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Nova Odenssa, São Paulo. Instituto Plantarum, 2002. 
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Figura 2: Vista parcial da Praça João XXIII. 

Foto: GUSMÃO, P. S, 2015. 
 

b) Análise dos equipamentos e infraestruturas 

As praças constituem um dos elementos do quadro urbanístico de uma cidade e são espaços 

públicos, portanto de competência administrativa do poder público, devendo ser dotadas de 

condições de uso, de segurança e de infraestruturas e equipamentos adequados ao entretenimento e 

à melhoria da qualidade ambiental da população citadina.  

Para a implantação de uma praça pública, deve-se levar em consideração a função desse 

espaço, e o mobiliário adequado ao atendimento dos moradores, sejam estes crianças, jovens ou 

idosos. Nesse sentido, na sequência, serão analisados todos os elementos que constituem as 

infraestruturas e equipamentos da praça em estudo. 

Quanto aos bancos, estes se constituem em elemento fundamental, uma vez que as praças, 

ao longo da história, vêm sendo locais de encontro, contemplação, descanso, tornando a presença de 

bancos essencial. É importante verificar sua disposição no logradouro, o material utilizado em sua 

confecção, e seu design, pois sua função é servir como equipamento de descanso para os seus 

usuários. No caso da praça pesquisada, constatamos que seus 47 bancos encontram-se bem 

distribuídos, não impedindo a circulação de pessoas ao longo do passeio; porém os mesmos se 

encontram em estado de qualidade regular, necessitando de manutenção pelo poder público 

municipal. 
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Com relação às lixeiras, estas se constituem um elemento essencial para qualquer espaço 

público. A sua instalação e o seu uso deveriam ser obrigatórios para o poder público e para os 

moradores. Podem ser confeccionadas com diversos tipos de materiais e cores, e constituem um 

elemento integrante do mobiliário urbano e do cotidiano dos locais de uso público, conforme afirma 

Bovo (2009). A praça em estudo apresenta lixeiras em estado de conservação bastante ruins estando 

estas quebradas ou desgastadas pela ação do tempo.  

Já a iluminação é outro elemento fundamental da praça, pois esta, como espaço público, 

deve oferecer condições de uso e deve ser constituída de um sistema de iluminação que proporcione 

condições de uso no período noturno. A iluminação existente em seus 54 postes, proporcionando 

boa iluminação em todo o logradouro. 

Quanto aos banheiros (sanitários), sua implantação é algo que requer estrutura e constante 

manutenção, caso contrário torna-se inviável. Na praça, existem apenas 2 em estado de conservação 

regular, necessitando de reparos nas suas instalações.  

Os pisos e caminhos são compostos por blocos hexagonais, perfazendo em torno de 80% do 

calçamento, e são fundamentais para facilitar o acesso e a circulação dos transeuntes ao local. Eles 

facilitam a circulação de pessoas nos dias de chuva, evitando a circulação sobre o solo nu ou sobre 

o gramado. O piso encontra-se em estado regular de conservação. 

Outro elemento a ser considerado na praça refere-se às obras de arte, pois desde o 

surgimento das primeiras praças, elas sempre estiveram presentes em sua composição. Ou seja, 

essas estruturas em espaços públicos remontam ao fórum romano, onde era comum a presença de 

estátuas representando deuses ou imperadores da época. Para Bovo (2009), esses elementos 

continuam a fazer parte das praças, onde são colocados para homenagear personalidades de 

relevância local ou não, e contribuem com a estética, buscando a valorização do espaço urbano e da 

coletividade, por meio do estímulo ao desempenho social, político, histórico e simbólico do espaço. 

A praça possui três obras de arte, sendo estes dois anjos e um Memorial a São Judas Tadeu em bom 

estado de conservação.  

Já os pontos de água são fundamentais e deveriam estar presentes em todas as praças, pois 

tem o objetivo de saciar a sede das pessoas que utilizam esses espaços, bem como servir de limpeza 

do logradouro ou mesmo ser utilizada para irrigar as plantas dos canteiros. No caso específico da 

praça em estudo, esta possui apenas dois pontos de água em bom estado de conservação. 
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Quanto aos canteiros, com seus traçados geométricos, associados com diversos tipos de 

plantas ornamentais, que conferem boa qualidade paisagística e colocam os usuários em contato 

com a natureza, se apresentam em bom estado de conservação.  

Quanto aos estacionamentos no entorno do logradouro, estes são fundamentais, tendo em 

vista as pessoas que frequentam a praça ou o templo religioso que se encontra instalado na mesma. 

Devido à má qualidade da demarcação, não foi possível realizar uma contagem precisa dos pontos 

de estacionamento no entorno da praça, sendo possível contabilizar apenas aqueles que 

apresentavam demarcação, totalizando 46 pontos.  

  Para Marx (1980), os templos religiosos sempre estiveram presentes nas praças, que devem 

sua existência, sobretudo, aos adros das igrejas. A praça como local de reunião de pessoas para o 

exercício de atividades diferentes surgiu entre nós de maneira marcante e típica, diante de capelas e 

igrejas, de conventos e instalações de irmandades religiosas. No caso específico da praça, o templo 

religioso da Igreja Matriz São Judas Tadeu é um dos mais frequentados pelos moradores de Terra 

Boa durante as cerimônias religiosas. O templo religioso apresenta boas condições de uso.  

Quanto ao chafariz ou espelho d´água, trata-se de um elemento decorativo que teve sua 

origem no período renascentista, tornando-se comum em praças públicas, juntamente com as igrejas 

ou edifícios públicos. Durante o período renascentista, a presença de um chafariz em uma praça 

constituía um elemento fundamental, pois contribuía para atrair a população para aquele espaço. No 

caso da praça, existe apenas um, com bom estado de conservação. É importante destacar que este 

tipo de equipamento gera um custo elevado, tendo em vista as constantes manutenções que deverão 

ser feitas. 

 Além dos equipamentos e estruturas destacadas, a praça possui ainda um quiosque de 

alimentação em bom estado de conservação, e placas de identificação, sendo uma localizada na 

Avenida Brasil, indicando o local, e três no interior da praça, em bom estado de conservação. 

Quanto ao palco, este se encontra em estado regular, necessitando de manutenção. 

 Tomando como parâmetros todos os itens analisados referentes às estruturas e equipamentos 

existentes na Praça João XXIII, faz-se necessário destacar que não existem parâmetros que 

estabeleçam quais equipamentos são mais ou menos relevantes em uma praça; porém, o ideal é que 

a população discuta com o poder público municipal a escolha dos equipamentos essenciais a serem 

instalados. Diante desse contexto, o ideal é repensar as praças públicas, criar condições de 
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funcionalidade e investir em infraestruturas que garanta qualidade a esses ambientes para atender a 

população de forma adequada. 

 Como sugestões para a revitalização dos equipamentos e estruturas da Praça João XXIII, 

propomos: instalação de lixeiras, demarcação do estacionamento, serviço de recuperação dos 

bancos, sanitários, calçamento e palco, e a instalação de dois novos equipamentos: telefone público 

e bebedouro. 

 Após a análise geral das estruturas e dos equipamentos da Praça obtivemos o seguinte 

quadro (02) síntese: 

Quadro 02 – Síntese qualitativa das estruturas e equipamentos da Praça João XXIII. 

 
  

 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor em 2015. 

■ Bom ■ Regular ■ Ruim ■ Proposta de implantação 

 

c) Análise do perfil dos usuários 

 

Este item visa a compreender o perfil dos usuários que frequentam a Praça João XXIII. 

Neste sentido, aplicamos 20 questionários, sendo constituído das seguintes indagações: sexo, idade, 

escolaridade, meio de locomoção, renda familiar, localidade em que reside, atividade realizada no 

dia de folga, localidade frequentada no dia de folga, dia da semana, período e motivos pelos quais 

se dirige à praça, entre outros.  

 A partir da aplicação dos questionários, podemos perceber que o público predominante na 

praça é constituído de mulheres: dos 20 entrevistados, 14 eram mulheres, e apenas 6 eram homens.

  

           Com relação à idade, constamos que a maioria dos usuários é adulta, com idades entre 41 e 

60, perfazendo 50%; outro grupo expressivo é de jovens e adultos, com idades entre 19 e 40, 

perfazendo em torno de 30%. Já os grupos menos expressivos são de adolescentes e idosos. Isso 

ocorre porque esse espaço público não possui atrativos para os adolescentes e idosos, pois estes 

optam por outros tipos de forma de entretenimento, como jogos, internet, clubes etc. 

Quanto ao grau de escolaridade dos frequentadores da praça, constatamos uma 

predominância do ensino fundamental incompleto, perfazendo 60% dos usuários, seguido de 20% 
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com ensino médio. A presença de usuários com ensino médio incompleto ou com ensino superior 

não é tão expressiva, pois ambos perfazem em torno de 10% cada um. 

Com relação ao meio de locomoção utilizado pelos usuários para se deslocarem para a praça 

ou para os mais diversos locais, percebemos que há diversidade nas maneiras de se locomoverem, 

sendo que 50% se deslocam a pé, 40% de carro, e apenas 10% de motocicleta. 

 A renda da maioria dos entrevistados (cerca de 80%) é de um a dois salários mínimos, 

enquanto que as rendas de 2 a 4 salários e de 4 a 6 salários, respectivamente, são de apenas 10% dos 

usuários. Notamos que, à medida que a renda aumenta, menor é a quantidade de pessoas que fazem 

parte do uso da praça  em seu aspecto de socialização e de lazer e vivência. 

            Dentre os entrevistados na praça, constamos que a maioria dos  frequentadores que estavam 

na praça durante a realização das entrevistas eram do centro, ou seja, moradores dos arredores da 

praça, e do Distrito do Malu, representando juntos 80% dos usuários do local, sendo as outras 

localidades pouco representativas. 

Percebemos que a maioria dos usuários da praça, ou seja, cerca de 80%, é constituída de 

trabalhadores, que utilizam tal espaço para se deslocar para o trabalho, ou para descanso. Outro 

grupo representativo é o dos aposentados, com 20%, que, não tendo acesso a outro tipo de lazer, se 

utilizam dessa localidade como uma forma de lazer. Por fim, 10% dos frequentadores são 

desempregados. 

       Quanto às atividades realizadas nos dias de folga a maioria dos usuários da praça, cerca de 

42%, dedica-se a atividades ligadas ao trabalho e ao estudo. 33% utilizam o tempo de folga para 

descansar, e 25% dedicam-se a afazeres domésticos, porém é comum que entrevistados exerçam 

mais de duas atividades, dentre elas lerem, ouvir músicas e assistir TV. 

Constatamos que ambos os dados apresentados nas análises anteriores interagem entre si. 

Portanto, percebe-se que os frequentadores da Praça João XXIII preferem se dirigir à praça durante 

a semana, sendo esta opção representada por 64% das respostas dos entrevistados, o que permite 

aferir que, nos finais de semana, esses usuários optam por se deslocar para outros locais. Além 

disso, percebe-se que a maioria desses usuários opta por frequentar a praça durante a tarde.  

Nas entrevistas, foram motivos que levam os usuários a frequentar a Praça João XXIII: 

encontrar amigos; frequentar a igreja matriz; bom arejamento apresentado pela praça; localização da 

praça; o Memorial São Judas Tadeu; a paisagem da praça e as sombras das árvores. Porém, também 
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foram destacados alguns pontos negativos, como: presença de pessoas alcoolizadas; a calçada com 

buracos e pisos soltos, e o fato de as pessoas alcoolizadas dormirem no quiosque da praça. 

Outro item avaliado no decorrer das entrevistas destaca que o poder público deverá investir 

na melhoria de equipamentos e na recuperação das estruturas, dentre eles: os bancos, calçadas, 

banheiros, e na melhoria da segurança, que são os problemas mais informados pelos usuários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa pesquisa se caracterizou por enfocar uma análise que objetiva os aspectos paisagísticos, 

da infraestrutura e do perfil dos usuários que frequentam a praça João XXIII na cidade de Terra 

Boa. 

 No caso de Terra Boa, a praça ainda representa um importante espaço de lazer e convívio 

social uma vez que por ser uma pequena cidade, os shoppings ainda não a invadiram, o que faz a 

população ainda frequentar a praça para a sua diversão. Um bom exemplo é a Praça João XXIII, um 

local muito frequentado pela população à noite, seja pela sua localização central, ou também pela 

infraestrutura que oferece para a população ou pela presença da Igreja matriz. 

 Diante das análises apresentadas neste artigo, pontuamos algumas propostas tendo em vista 

a melhoria da Praça João XXIII e também de outras praças  existentes na cidade de  Terra Boa. 

Dentre elas destacamos: a) melhoria dos equipamentos e das estruturas existentes; b) criação de 

medidas e diretrizes para o aproveitamento da praça enquanto espaço público de uso e 

acessibilidade para a população; c) desenvolvimento políticas públicas de conscientização da 

população sobre a importância da praça para os citadinos terraboenses; d) explorar o potencial da 

vegetação nativa, evitando o uso excessivo de plantas exóticas; e) propor medidas para a melhoria 

dos aspectos físicos e sanitários da vegetação, levando em consideração as espécies introduzidas 

nesses logradouros; a mão-de-obra treinada e especializada; plantio e o acompanhamento do 

crescimento, poda e tratamento, obedecendo às técnicas adequadas; f) criar políticas públicas 

visando à implantação e recuperação das estruturas e dos equipamentos mobiliários a serem 

implantadas em cada espaço público, levando em consideração as funções básicas dessas áreas, que 

são a socialização e o lazer, seja estes de caráter cultural, recreativo, esportivo ou contemplativo.  
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 Essas são apenas algumas propostas que delineamos nessas considerações finais, porém 

inúmeras outras podem ser aplicadas tanto na Praça João XXIII, como nas demais praças de Terra 

Boa. 
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ÁREAS VERDES URBANAS: UM ESTUDO GEOGRÁFICO SOBRE A 

PRAÇA SANTOS DUMONT NA PEQUENA CIDADE DE TERRA BOA 

(PR), BRASIL 

GUSMÃO, Paulo Sérgio93 
 

BOVO, Marcos Clair 94  
 

RESUMO 
 
O espaço público assume papel de grande relevância na sociedade contemporânea. Dentre os 
espaços públicos, destacamos as praças também denominadas de áreas verdes urbanas. Esses 
espaços devem ser dotados de condições de uso e acessibilidade aos cidadãos. Dessa forma, a 
presente pesquisa tem por objetivo caracterizar e analisar a Praça Santos Dumont enquanto área 
verde urbana da cidade de Terra Boa/PR, destacando os aspectos paisagísticos, as infraestruturas e 
os equipamentos, a fim de compreender a qualidade ambiental desse espaço público. Para alcançar 
os objetivos, a pesquisa apresenta uma reflexão teórica e conceitual referente à praça e às áreas 
verdes urbanas. Na sequência apresenta-se a análise do levantamento quantitativo e qualitativo da 
vegetação e das infraestruturas e dos equipamentos. A pesquisa finaliza apresentando o perfil dos 
usuários que frequentam a Praça Santos Dumont. Dentre os resultados, constatamos ser necessário: 
a) melhoria dos equipamentos e das estruturas existentes; b) criação de medidas e diretrizes para o 
aproveitamento da praça enquanto espaço público de uso e acessibilidade para a população. 
 

Palavras chave: Espaço público; áreas verdes; praça; infraestrutura. 

GREEN AREAS URBAN: A STUDY ON THE GEOGRAPHIC SQUARES SANTOS 
DUMONT IN THE SMALL TOWN OF TERRA BOA (PR), BRAZIL 

Abstract: The role of public space assumes great relevance in contemporary society. Among the 
public spaces, we highlight the squares also called urban green areas. These spaces must be 
provided with conditions of use and accessibility for citizens. Thus, the present study sought to 
characterize and analyze the Santos Dumont Square while urban green area in the city of Terra Boa 
/ PR, highlighting its landscaped, infrastructure and equipment aspects in order to understand the 
environmental quality of the public space. To achieve the aims, the research presents a theoretical 
and conceptual reflection on the public space, to the are and urban green areas. Following it shows 
the analysis of the quantitative and qualitative survey of vegetation and infrastructure and existing 
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equipment in the square. The research concludes by presenting the profile of users that frequent the 
Santos Dumont Square. Among the results, we found it necessary: improvement of existing 
structures and equipment; creation of measures and guidelines for the use of the square as a public 
space use and accessibility for the population.  
 
Keywords: Public Space; Green areas; Square; infrastructure. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a década de 1970, as cidades brasileiras têm passado por vários problemas. Dentre 

eles, destacamos o déficit habitacional, a poluição do ar e a das águas, a carência de infraestrutura 

básica, a dificuldades de locomoção, a ausência de áreas verdes e, consequentemente, a diminuição 

da qualidade de vida dos citadinos. Dessa forma, crescem com as cidades os problemas 

socioeconômicos e socioambientais que se tornaram preocupações cada vez mais presentes para o 

planejamento e a gestão urbana. É neste sentido que os temas relacionados à qualidade ambiental 

das áreas urbanas vêm sendo debatidos por pesquisadores nos níveis técnicos e científicos. Dentre 

os temas de relevância, estão à vegetação urbana que ganhou destaque nas últimas décadas devido 

às funções que esta pode exercer na melhoria das condições do ambiente urbano. 

 Dentre os pesquisadores que se preocupam com essa temática, mais precisamente com a 

vegetação urbana, destacam-se: Nucci e Cavalheiro (1999); Gomes e Amorim (2003); Loboda e De 

Angelis (2005); Buccheri e Nucci (2006); Lima e Amorim (2006); Feiber (2004) Bovo e Andrade 

(2012); Bovo (2009); Bovo e Amorim (2009). Esses pesquisadores consideram a vegetação como 

um importante indicador de qualidade ambiental urbano. 

 Para Moro (1976, p. 15), essa preocupação se acentuou nas últimas décadas, como fruto 

constante e maciço crescimento de nossas cidades, que comportam um número cada vez maior de 

habitantes. “Essa constante urbanização nos permite assistir, em nossos centros urbanos, aos 

problemas cruciais, decorrentes do desenvolvimento nada harmonioso entre a cidade e a natureza”. 

Assim, podemos observar a substituição dos valores naturais por resíduos, concreto, máquinas, 

edificações e poluição, o que ocasiona entre a obra do homem e a natureza crises ambientais cujos 

reflexos negativos contribuem para a degradação do meio ambiente urbano, proporcionando 

condições nada ideais para a sobrevivência humana. 

É neste contexto que a discussão da arborização e das áreas verdes atende à preocupação dos 

estudiosos mencionados. Por ser esta uma ação real de atitude no sentido de preservar e planejar a 

natureza em sua relação com a sociedade. A qualidade ambiental urbana está diretamente atrelada a 
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vários fatores, ligados à infraestrutura, ao desenvolvimento econômico e social à questão ambiental 

urbana. 

 Para Lima et al (1994), as áreas verdes são espaços livres de construção onde o elemento 

fundamental de composição da vegetação, juntamente com o solo permeável, deve ocupar no 

mínimo 70% da área. Incluem as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Também os 

canteiros centrais de avenidas, os trevos e rotatórias permeáveis das vias públicas e áreas que 

exercem funções estéticas e ecológicas são conceituadas como áreas verdes.  

 Nesta pesquisa, buscamos compreender a praça enquanto área verde urbana sendo este um 

espaço ocupado pelo homem, que o utiliza para diversas funções e não somente como estrutura 

física presente nas cidades, pois é nesses espaços públicos que se desenvolve parte da vida citadina. 

Não podemos nos esquecer, porém, das estruturas, pois são elas que permitem que a população 

urbana usufrua desses locais e pratiquem suas atividades nesses espaços. Nesse contexto, é 

indispensável que o poder público forneça aos usuários desses espaços a segurança, a estrutura 

física em boas condições de uso e a boa qualidade ambiental, quanto aos aspectos paisagísticos e 

estéticos. 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo caracterizar e analisar a Praça Santos Dumont 

enquanto área verde urbana da cidade de Terra Boa/PR, destacando os aspectos paisagísticos, as 

infraestruturas e os equipamentos, a fim de compreender a qualidade ambiental desse espaço público. Além 

disso, a pesquisa apresenta o perfil das pessoas que frenquentam a praça em estudo. 

Dessa forma, o artigo se apresenta estruturado em três partes. Na primeira, apresentamos 

uma reflexão teórica e conceitual referente à praça e às áreas verdes. Na segunda parte, 

apresentamos os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa e, na última parte, 

apresentamos as análises e os resultados compreendendo três momentos: a) análise do levantamento 

quantitativo e qualitativo da vegetação da Praça Santos Dumont; b) análise da infraestrutura e dos 

equipamentos, c) perfil dos usuários que frequentam a praça.  

 

2. A PRAÇA ENQUANTO ÁREAS VERDES URBANAS: REFLEXÕES TEÓRICAS 

A praça é um espaço público urbano marcado pela convivência humana. E tal espaço tem 

uma origem bastante longínqua, nos remetendo às ágoras das cidades gregas e aos fóruns romanos. 

Para De Angelis (2000, p. 41) é considerada como “símbolo de liberdade [...] ao símbolo do poder 

[...], Fórum romano e ágora traduzem a necessidade passada, perpetuada até hoje de se ter um 
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espaço onde fosse possível reunir-se, comercializar, debater idéias, assistir jogos [...] e ocupar a 

ociosidade do tempo”. 

 Para Bovo (2009), em tempos não muito remotos, as praças eram tidas como locais de 

refúgio e, na maioria das vezes, encontravam-se associadas a uma igreja. Neste contexto, corrobora 

com Marx (1980, p. 50) “a praça como tal, para reunião de gente e para exercício de um sem 

número de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira muito típica, diante de capelas ou 

igrejas, de conventos ou irmandades religiosas. [...] Realçava-lhes os edifícios; acolhia os seus 

freqüentadores”. 

Diante disso, Pierre Deffontaines (2004, p. 132) destaca que: 

A cidade nascente é essencialmente uma igreja e uma praça. A igreja serve de lugar 
de atração a toda a população, muito ligada, a uma religião de cerimônia e rituais; 
ela é também o centro de registro civil de nascimentos, casamentos, enterros. [...] A 
igreja domina assim a vida de uma aglomeração; ela ocupa um ponto da 
perspectiva da praça, o segundo elemento dessas cidades que, por sua vez, está 
também na dependência estreita da igreja. 
 

 Deffontaines (2004, p. 132), vai muito além ao enfatizar o papel desempenhado pelas praças, 

como podemos verificar na citação.   

A praça serve de ponto de parada, onde as pessoas se divertem olhando, não 
ficando mais solitárias; fazer praça é o principal emprego do tempo dos habitantes; 
é a única ocasião que se tem de pôr a roupa de domingo, segundo os costumes do 
lugar; as casas que cercam a praça procuram ser luxuosas; elas fazem parte da 
festa, não são casas, mas palacetes e foram construídas pelos principais fazendeiros 
das cercanias, porque é um luxo ter-se fachada para a praça. O mais rapidamente 
possível, enfeita-se essa praça, traçam-se nela jardins, põe-se luz elétrica e é a 
ambição de toda cidade nova ter uma praça bem ajardinada e iluminada.  
 

É neste sentido que a praça era concebida ora como espaço social, ora como local de 

encontro, de tomada de decisão de interesse da comunidade, de espetáculos, de ofícios religiosos, 

do comércio, de festas, enfim, a vida da cidade passava pela praça. Com o surgimento de novas 

formas de lazer, novos locais de estabelecimento do comércio, associado ao descaso do poder 

público para com a manutenção das praças, essas passaram a constituir um fragmento dentro do 

espaço urbano. 

 Na atualidade, o termo praça tem apresentado inúmeras conceituações, tanto por parte do 

poder público, quanto de pesquisadores e técnicos, devido à amplitude e a variedade de ideias de 

diversos estudiosos. 

 Os pesquisadores Robba e Macedo (2002), ao estudar as praças brasileiras, consideram 

alguns elementos básicos na elaboração de um conceito para esses espaços, ou seja, o uso e 
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acessibilidade. Portanto, percebe-se que as praças são espaços urbanos livres, que visam a permitir 

o lazer e o convívio da população, e que se apresentam acessíveis aos cidadãos e livres de veículos. 

 Lynch (1999, p.81) conceitua que “As praças são espaços de encontro e lazer dos 

transeuntes, são locais de escape dentro do contexto urbano, onde proporciona o bem-estar dos 

indivíduos. [...] o mobiliário e os equipamentos urbanos como bancos, iluminação, fontes, cobertura 

vegetal [...] garantirem conforto no espaço público”. 

Para a Geografia, a praça deve ser compreendida a partir do espaço geográfico, pois esta se 

configura como a própria “cidade em miniatura” em sua variedade de relações sociais, políticas e 

econômicas. A praça é, portanto, um elemento significativo para a Geografia, pois serve como uma 

amostra que permite a compreensão das relações que ocorrem na cidade, possibilitando uma análise 

detalhada da própria origem e evolução do espaço público urbano.  

 Para Bovo (2009), é 

[...] no campo da Ciência Geográfica, devemos entender a praça não somente como 
um espaço físico materializado, com o imobiliário urbano, paisagismo e 
arborização, cuja função seria a de “áreas verdes” para o seu embelezamento, 
porém devemos entender as praças como espaços balizados pelas questões 
econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais cujo principal elemento seja o 
homem, pois ele é que as utiliza. Neste sentido, a praça vista como espaço 
geográfico impõe um desafio. Ela é dinâmica e há uma circulação de pessoas e 
ocupantes no seu interior, sendo preciso entendê-la na dimensão tempo-espaço, 
associação que ajuda a compreender sua estrutura, processo e função (BOVO, 
2009, p. 55-56).  
 

 A partir dessa análise, percebe-se que a praça é um exemplo de espaço público, sendo que 

vários estudiosos as consideram como uma das áreas verdes urbanas.  Para Lima et al (1994) as 

áreas verdes são espaços livres de construção, onde o elemento fundamental de composição da 

vegetação, juntamente com o solo permeável, deve ocupar no mínimo 70% da área. Incluem as 

praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Também os canteiros centrais de avenidas, os 

trevos e rotatórias permeáveis das vias públicas e áreas que exercem funções estéticas e ecológicas 

são conceituadas como áreas verdes.  

Nucci (2001, p. 198) define área verde como “[...] um tipo especial de espaço livre onde há a 

predominância de áreas plantadas e que devem cumprir três funções (estética ecológica e de lazer); 

a vegetação e solo permeável, sem laje devem ocupar pelo menos 70% da área; deve ser pública e 

de utilização sem regras rígidas.  

 Além disso, tais espacialidades são muito importantes não só como espaços públicos, pois 

cumprem diversas funções, tais como: social, estética, ecológica, psicológica e educativa conforme 
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afirmam Nucci (2001), Lombardo (1990) e Lima (1994). Dentre as funções (figura 1) das áreas 

verdes urbanas, destacamos: 

 

a) Função social: a função social está diretamente relacionada à oferta de espaços para o lazer da 

população e encontra-se relacionada com as funções estética, educacional, ecológica e psicológica. 

b)Função ecológica: a vegetação contribui com a melhoria do clima urbano e na qualidade do ar, 

por meio da: fixação de poeiras e de materiais residuais; pela depuração bacteriana e de outros 

microrganismos; pela reciclagem de gases através de mecanismos fotossintéticos e pela fixação de 

gases tóxicos. Também contribui para o equilíbrio solo/clima/vegetação através da luminosidade e 

temperatura, pois a vegetação, ao filtrar a radiação solar, suaviza as temperaturas externas; 

conservação da umidade e da temperatura; redução da velocidade do vento; manutenção das 

propriedades do solo de permeabilidade e fertilidade; oferta de abrigo à fauna existente; influência 

no balanço hídrico. Atua no amortecimento dos ruídos de fundo sonoro, contínuo e descontínuo de 

caráter estridente ocorrentes nas grandes cidades.  

c)Função Estética: contribui com a quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos 

grandes complexos de edificações; a valorização visual e ornamental do espaço urbano e pela a 

caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se em um elemento de interação das 

atividades humanas e o meio ambiente. 

d) Função Psicológica: produzir efeito psicológico nas pessoas, pelas cores das árvores e a sua 

combinação com a luz. O som e o silêncio das áreas verdes possibilitam efeitos que restabelecem o 

equilíbrio mental e corporal dos indivíduos, ou seja, funcionam como atividades “antiestresse” e de 

relaxamento, uma vez que as pessoas entram em contato com os elementos naturais dessas áreas. 

e) Função Educativa: caracteriza-se pela possibilidade da utilização das áreas verdes para o 

desenvolvimento de atividades educativas e de programas de educação ambiental. 
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Figura 01: Funções das áreas verdes urbanas. 
Fonte: adaptado pelos autores de Bargos e Matias 2011. 

 

Diante das considerações apresentadas a respeito das funções das áreas verdes, os autores 

Sirkis (1999), Nucci (2001) e Bovo (2009) destacam que a garantia de uso e conservação das áreas 

verdes públicas é direito e dever do Poder Público e da coletividade; há, porém, carência de 

informações e dados sobre os espaços verdes das cidades e sobre as condições de seu uso para a 

população. Somente com essas informações básicas é possível iniciar um trabalho amplo de 

planejamento dessas áreas, simultaneamente ao processo de urbanização.  

 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: a) pesquisa bibliográfica; b) 

pesquisa in loco; c) análise e interpretação dos dados levantados. A pesquisa bibliográfica foi 

constituída de teses, dissertações, livros e periódicos científicos a respeito da temática investigada. 

Quanto à pesquisa in loco, por se tratar de uma pesquisa que visa levantar e avaliar as estruturas 

físicas e equipamentos foi utilizado formulários tendo por base a metodologia desenvolvida por De 

Angelis (2008) que utiliza parâmetros fixos para análises dos equipamentos e estruturas visando 
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observar as condições de conservação, disponibilidade de uso, qualidade do material utilizado, 

manutenção, conforto, funcionalidade, entre outros. 

 Os aspectos qualitativos das estruturas e dos equipamentos foram representados por meio de 

símbolos, conforme a proposta metodológica desenvolvida por Bovo, (2009, p.36) sendo 

constituídos de quatro cores: verde, representando as estruturas e equipamentos em bom estado; 

laranja, simbolizando os regulares; e vermelho, para indicar os equipamentos e estruturas 

caracterizadas como ruins e o preto indicado a novas proposta de implantação. 

 Nesse contexto, apresentamos os símbolos (quadro 01) elaborados por Bovo (2009, p.36) 

que foram utilizados nos logradouros em estudo.  

Equipamentos Símbolos Símbolos Símbolos Símbolos 
Bancos 

 
   

Iluminação 

    
Lixeira 

 
 

 
 

 
 

 
Pavimentação 

    
 Ponto d`água 

 
   

Telefone 

  
  

Placa de 
identificão 

  

 
 

 
 

Sanitário 

    
Academia de 
Terceira Idade. 

  
Quadro 01 - Símbolos dos equipamentos ou das estruturas da praça pesquisada. 

Fonte: Organizado por BOVO, M. C. 
 

Quanto à vegetação observamos os aspectos qualitativos levando-se em consideração porte e 

densidade da vegetação, cobertura do solo, condições do relevo, aspectos físicos e sanitários da 

vegetação e qualidade paisagística. 

 Também foram aplicados vinte questionários com as pessoas que utilizam a praça enquanto 

espaço público em diferentes dias da semana abrangendo diferentes faixas etárias. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As áreas verdes mais comuns na cidade são constituídas pelo acompanhamento viário, praças, fundo 

de vale, parques e jardins. Dentre esses, a praça é a que oferece acesso, interação e qualidade de vida aos 

citadinos. Para Nucci (2001), essas áreas verdes contribuem com o ambiente urbano ao proporcionar: 

umidade relativa do ar, pela transpiração das folhas das árvores; diminuir a quantidade de dióxido 

de carbono (CO
2 

através do processo de fotossíntese); diminuir a quantidade de resíduos sólidos no 

ar, como, por exemplo, a poeira; às árvores funcionam como uma barreira ou obstáculo na 

propagação do som, absorvendo ou refletindo as ondas sonoras, reduzindo o nível de ruídos; 

propiciar uma interação entre o homem e a natureza; contribuir na estabilização climática, pois 

absorve parte da irradiação do sol, amenizando a temperatura e evitando a formação de ilhas de 

calor; facilitar a escoação e absorção das águas pluviais pelo solo, evitando, assim, problemas como 

enchentes, pois solos impermeabilizados não absorvem as águas pluviais; exercer função recreativa; 

quebrar a monotonia das atividades humanas, influenciando também na melhoria das relações 

sociais e a convivência entre as pessoas. 

 É nesse sentido que as praças, enquanto áreas verdes urbanas constituem uma das unidades 

urbanísticas essenciais das cidades, pois as mesmas são espaços públicos que contribuem para a 

qualidade de vida dos citadinos, sendo tais espaços destinados principalmente para o lazer. Esses 

espaços devem ser dotados de condições de uso, acessibilidade, segurança e de infraestrutura 

adequada ao entretenimento e à melhoria da qualidade ambiental. 

 Tendo por base a relevância das áreas verdes para o ambiente urbano, serão apresentados, na 

sequência, os dados da pesquisa realizada na Praça Santos Dumont (Figura 2) que se destaca como 

uma importante área verde localizada na região central da cidade de Terra Boa. 

 Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, dividimos a análise dos resultados em 

três momentos distintos: no primeiro, será apresentada a análise do levantamento quantitativo e 

qualitativo da vegetação seguida da análise das infraestruturas e dos equipamentos. 
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Figura 2: Vista parcial da Praça Santos Dumont. 

Foto: GUSMÃO, P. S, 2015. 

a) Análise do levantamento quantitativo e qualitativo da vegetação 

A seguir, será realizada a análise dos aspectos qualitativos e quantitativos da vegetação 

(Figura 3) existente da Praça Santos Dumont levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

localização da área, vegetação existente, porte e densidade, cobertura do solo, condições de relevo, 

aspectos físicos e sanitários, tipo de ocupação das proximidades e qualidades paisagísticas. 

 Quanto à vegetação, esta é um componente físico importante no ambiente urbano, é 

caracterizada pela aparência, rugosidade no meio das edificações, juntamente com as áreas 

gramadas. Atua como condicionante térmico natural e auxilia no reabastecimento dos lençóis de 

água subterrânea através da infiltração no subsolo; propicia a produção de sombras; ameniza a 

poluição sonora; melhora a qualidade do ar, atua na conservação da umidade e da temperatura; 

oferta abrigo à fauna existente, e contribui com a valorização do visual ornamental do espaço 

urbano.  

Já os espaços gramados podem absorver maior quantidade de radiação solar e irradiar uma 

quantidade menor de calor que qualquer superfície construída, uma vez que grande parte da energia 

absorvida pelas folhas é utilizada pelo seu processo metabólico, enquanto em outros materiais toda 

a energia absorvida é transformada em calor conforme afirma Romero (1998). 
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Figura 3: Vista parcial da Praça Santos Dumont. 

Foto: GUSMÃO, P. S, 2015 
. 

No caso da Praça Santos Dumont, a vegetação existente é constituída por espécies nativas e 

exóticas95, sendo que as espécies nativas predominam em aproximadamente 40% da área. Já as 

exóticas constituem a maioria, ou seja, 60% das espécies existentes. Para avaliar a densidade da 

vegetação existente na praça em estudo, analisaram-se quanto, percentualmente, cada estrato de 

vegetação, arbóreo, arbustivo e rasteiro presentes na área. Pelos dados levantados, constatamos que 

a vegetação arbórea predomina em 70% da praça e a vegetação arbustiva estão presentes em 30%. 

Quanto à vegetação rasteira, esta foi analisada juntamente com o solo nu e o calçamento. De acordo 

com o levantamento realizado, constatou-se que 40% da cobertura do solo são constituídos de 

gramíneas, 10% de solo nu e 50% de calçamento. Quanto aos aspectos topográficos, a praça 

encontra-se em área de vertente.  

Para avaliar os aspectos físicos sanitários da vegetação utilizamos os seguintes critérios 

adotados por Teixeira (1991): a) Bom: refere-se à vegetação que está isenta de sinais de pragas, 

doenças ou injurias mecânicas; b) Satisfatório: quando a vegetação apresenta pequenos problemas 

de pragas, doenças ou danos físicos; c) Ruim: quando verificam severos danos provocados por 

pragas, doenças ou danos físicos; d) morta ou com morte aparente. 

                                                 
95 -As espécies nativas e exóticas existentes na praça foram contadas e calculada o percentual utilizando como suporte 
para identificação o livro de LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Nova Odenssa, São Paulo. Instituto Plantarum, 2002. 
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 A partir dos critérios adotados por Teixeira (1991), constatamos que 40% da vegetação 

encontra-se em estado satisfatório. Isso decorre do fato de a vegetação apresentar-se em condições 

físicas regulares, compondo entre a formação vegetal da praça árvores velhas, com poucas pragas e 

com alguns danos físicos e com podas inadequadas, que necessitariam ser refeitas. Já 60% da 

vegetação existente da praça se caracterizam como bom, pois estão isentas de sinais de pragas e 

doenças ou danos provocados pela ação antrópica ou por fenômenos da natureza. Apenas 10% 

caracterizam-se como ruim, necessitando a substituição das mesmas. 

 Tendo em vista a melhoria dos aspectos físicos e sanitários da vegetação dessa área verde, 

sugerimos que o poder público que é responsável por esse espaço público leve em consideração: as 

espécies a serem introduzidas; mão-de-obra treinada e especializada no manejo; plantio e 

acompanhamento do crescimento, poda e tratamento obedecendo às técnicas adequadas e 

manutenção atualizada do cadastro de espécies existe nesta área verde. 

 Para diferenciar a qualidade paisagística, utilizamos os seguintes critérios adotados por 

Teixeira (1991): a) Bom: quando apresentam sem danos, em plenas condições de uso; b) 

satisfatório: quando se apresentam com pequenos danos, possibilitando o uso; c) Ruim: quando se 

apresentam danos que impossibilitam o uso pleno. 

 A qualidade paisagística refere-se à análise geral dos mobiliários, equipamentos, 

infraestruturas existentes nessa área verde e também da vegetação, no caso da Praça Santos Dumont 

é considerada satisfatória, necessitando de investimentos por parte do poder público municipal. 

 Quanto à ocupação das proximidades, predominam estabelecimentos comerciais, dentre 

eles: farmácia, lojas de móveis, lojas de confecções agência bancária e residências. 

 

b) Análise das infraestruturas e dos equipamentos 

 

As praças são áreas verdes urbanas que constituem um elemento no quadro urbanístico da 

cidade e sãos espaços públicos, portanto, de competência administrativa do poder público, devendo 

ser dotadas de condições de uso, de segurança e de infraestruturas adequada ao entretenimento e à 

melhoria da qualidade ambiental para a população citadina conforme destaca Bovo (2009). 

 Para instalar uma praça, o poder público deve levar em consideração a função desse 

espaço, os mobiliários apropriados ao atendimento dos moradores sejam crianças, jovens ou idosos. 

Nesse sentido, usaremos nesta pesquisa o conceito de mobiliário urbano de Ferrari (2004): 
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Mobiliário urbano (urban furniture, mobilier urbain, mobilaje urbana). Conjunto de 
elementos materiais localizados em logradouros públicos ou locais visíveis desses 
logradouros e que complementam as funções urbanas de habitar, trabalhar, recrear 
e circular: cabinas telefônicas, núncios, idealizações horizontal, vertical e aérea; 
postes, torres, hidrantes, abrigos e pontos de parada de ônibus, bebedouros, 
sanitários públicos, monumentos, chafarizes, fontes luminosas etc. (FERRARI, 
2004, p. 240). 

 Desta forma, serão averiguados todos os elementos citados por Ferrari (2004) e também a 

metodologia proposta por De Angelis (2000) que necessitam constituir o mobiliário urbano. Para 

evitar que o mesmo equipamento ou estrutura tivesse diferente avaliação, estabelecemos parâmetros 

fixos de avaliação, ou seja, as condições de conservação, disponibilidade para uso, qualidade do 

material utilizado, manutenção, conforto, funcionalidade entre outros. Portanto, visa-se a analisar 

todos os elementos presentes na praça (Figura 4), e que constituem suas infraestrutura e seus 

equipamentos. 

 
Figura 4: Vista parcial da Praça Santos Dumont. 

Foto: GUSMÃO, P. S, 2015. 
 

 Quanto aos bancos, estes são elementos imprescindíveis, pois no decorrer da história as 

praças tem se consolidado como locais de encontro, contemplação, descanso, tornando a presença 

dos bancos indispensável. Sendo importante também a certificação da sua disposição no logradouro, 

o material que o constitui e seu design, pois este equipamento cumpre uma importante função ao 

propiciar descanso para os seus usuários. No caso da praça em estudo, constatamos que seus bancos 

se encontram bem distribuídos, não prejudicando a passagem de transeuntes e nem de usuários ao 
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longo do passeio, sendo que os mesmos se encontram em um bom estado de qualidade e 

conservação, necessitando que o poder público apenas continue fazendo manutenção. 

 Com relação às lixeiras, estas se constituem um elemento substancial para qualquer espaço 

público. A sua implantação e a sua utilização deveriam ser obrigatórias tanto para o poder público 

quanto para os moradores. “Podem ser confeccionadas com diversos tipos de material e cor e 

constituem um elemento integrante do mobiliário urbano e do cotidiano dos locais de uso público”, 

conforme afirma Bovo (2009, p. 120). A praça contém lixeiras em um bom estado de conservação e 

uso. 

 A iluminação é outro elemento imprescindível à praça, pois esta, como “espaço público, 

deverá oferecer condições de uso independentemente do horário e ser constituída de um sistema de 

iluminação que proporcione condições de uso no período noturno” (BOVO, 2009, p. 121). 

 A iluminação presente nos postes existentes na praça é baixa e esses postes se encontram 

bem distribuídos ao longo da praça, propiciando uma boa iluminação em todo o logradouro. 

 Quantos aos banheiros (sanitários), sua instalação exige uma estrutura e constante 

manutenção, caso contrário torna-se inviável. Na praça existem apenas dois e em estado de 

conservação ruim, necessitando de reparos nas suas instalações e melhoria da conservação e 

limpeza do local. 

 Os pisos e os caminhos são constituídos por paralelepípedos e outros tipos de materiais, 

sendo intricados por gramíneas, e se apresentam em estado regular de conservação. Esses tipos de 

calçamento impedem um deslocamento de transeuntes nos dias de chuva, devido o acúmulo de 

água, incomodando a circulação pelo local. 

 Já os pontos d’água são importantes e deveriam estar presentes em todas as praças, pois 

visam a saciar a sede das pessoas que utilizam esses espaços, servindo também para a realização de 

limpeza do logradouro ou mesmo para a irrigação das plantas presentes nos canteiros. No caso da 

praça em estudo, os pontos d’água são as torneiras, muitas das quais instaladas no nível do solo, e 

estão em um bom estado de conservação. 

 Quanto aos canteiros, apresentam-se com meio fio e com alguns tipos de plantas 

ornamentais, predominando, na maioria dos casos, as gramíneas. Isso confere uma boa qualidade 

paisagística e propicia ao usuário o contato com a natureza. Além disso, apresentam-se em um bom 

estado de conservação. 
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 Essa praça também apresenta uma academia de terceira idade, que permite aos usuários 

idosos terem uma maneira de praticarem exercícios físicos, contribuindo para a qualidade de suas 

vidas, apesar de essa academia ser utilizada por frequentadores de diferentes idades, desde crianças 

a idosos. Esse equipamento físico para terceira idade encontra-se em um bom estado de 

conservação, sendo este um dos motivos que levam diversos moradores a frequentarem esse 

logradouro.   

 Além dos equipamentos e estruturas destacadas a praça apresenta um quiosque, que é 

utilizado apenas para abrigar os usuários, que se encontra em um bom estado de conservação. 

Também no interior da praça existem placas identificando o nome. Elas estão em bom estado de 

conservação. Essa praça ainda apresenta com uma boa qualidade paisagística e, com relação ao 

aspecto de limpeza e conservação, encontra-se em uma condição satisfatória, propiciando uma 

agradabilidade aos seus usuários. 

 Tomando como parâmetro todos os itens analisados relativos às estruturas e equipamentos 

presentes na Praça Santos Dumont, torna-se necessário destacar que não existem parâmetros que 

determinem quais equipamentos são mais ou menos importantes em uma praça. O ideal, porém, é 

que a população discuta com o poder público municipal a seleção de equipamentos indispensáveis 

que devem ser implantados. Diante dessa situação, o ideal é repensar as praças públicas, visando a 

criar nelas condições de funcionalidade e investir em infraestruturas que assegurem qualidade a 

esses ambientes propiciando um atendimento adequado à população. 

 Como sugestões para a revitalização dos equipamentos e estruturas da praça, propomos: a 

implantação de telefones públicos, sanitários, calçamento e piso, além de melhoria da segurança do 

local, que quase inexiste. Na sequência apresentamos o Quadro 02 que possibilita a síntese 

qualitativa das estruturas e equipamentos existentes na Praça Santos Dumont. 

 
     

 
  

■ Bom ■ Regular ■ Ruim ■ Proposta de implantação 
Quadro 01 – Síntese qualitativa das estruturas e equipamentos da Praça Santos Dumont 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor em 2015. 

c) Análise do perfil das pessoas que frequentam a Praça Santos Dumont 

Este item objetiva compreender o perfil dos usuários que frequentam a Praça Santos 

Dumont. Para isso, aplicamos 20 questionários, sendo formados pelas seguintes indagações: faixa 
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etária e sexo; escolaridade; meio de locomoção; renda familiar; atividades realizadas no dia de 

folga; localidade frequentada no dia de folga; dia da semana; período e motivos pelos quais se 

dirige à praça entre outros. 

 O primeiro quesito trata-se da faixa etária e sexo dos usuários da praça. Pela tabulação dos 

dados, é possível observar que o público predominante é constituído por homens: de 20 

entrevistados, 16 são homens e apenas 4 mulheres. Com relação à faixa etária, constatamos que 

60% dos usuários que utilizam esse espaço são idosos com idade acima de 60 anos. Outro grupo 

expressivo é o de adultos, com idade entre 41 e 60 anos, o que corresponde a 40%.  

 Quanto às crianças, jovens entre 12 e 18 anos e a população adulta entre 19 e 40 anos, estes 

não foram entrevistados, pois, durante as entrevistas, não encontramos pessoas dessa faixa etária 

que utilizam esse espaço. Quanto à faixa etária acima dos 60 anos, que inclui, de modo geral, os 

aposentados, grupo esse que possui maior disponibilidade de tempo a utilizam para descanso, bate-

papo e contemplação. Sendo outro grupo representativo, o dos trabalhadores, com 40%, que 

usufruem desse espaço para se deslocar para o trabalho ou para descanso e lazer. 

A não utilização dessa praça por crianças e adolescentes justifica-se por não oferecer 

atrativos como: parque infantil, áreas destinadas a atividades esportivas ou outros atrativos de 

interesse a esse público. Por essa razão, acabam optando por outras formas de entretenimento, como 

jogos, internet e TV. 

Ao verificar o grau de escolaridade dos frequentadores da praça contatamos uma 

predominância do Ensino Fundamental incompleto, perfazendo 60% do total dos entrevistados, 

seguido de 30% de Ensino Médio e 10% de Ensino Superior. Dessa forma, a baixa qualidade 

educacional dos usuários desse espaço público acabou por comprometer parte das entrevistas 

realizadas, pois os mesmos não conseguiram dar sugestões para a melhoria da mesma ou apresentar 

problemas existentes. 

 Com relação ao meio de locomoção utilizado pelos usuários para se deslocarem para a 

praça, percebemos que não há uma grande variação, sendo 70% a pé, 30% de automóvel. O índice 

de usuários que se deslocam para a praça a pé se deve ao fato de morar nas imediações da praça. 

Porém, o fato de se deslocarem a pé acaba contribuindo como prática de atividade física. 

 Dentre os entrevistados que frequentam a praça, cerca de 80% possuem renda familiar de 

um a dois salários mínimos. Já com relação à renda de dois a quatros salários, estes perfazem 20% 

dos usuários. Verificamos, por meio da pesquisa, que quanto maior a renda familiar menor é a 
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busca desse espaço como forma de lazer, já que esses grupos sociais que têm uma melhor 

capacidade financeira de se apropriar de outras formas de lazer, enquanto que os usuários de menor 

renda familiar utilizam esse espaço levando-se em consideração os aspectos sociais de encontro, 

lazer e convivência com os amigos. 

 Quanto às atividades realizadas nos dias de folga, verifica-se que a maioria dos usuários da 

Praça Santos Dumont, cerca de 80%, utiliza o tempo de folga para o descanso, enquanto o restante 

dos usuários, que perfaz 20%, dedicam-se seus dias de folga para assistir à TV. 

Quanto aos lugares frequentados pelos usuários da praça, percebemos que o local para onde 

os usuários mais se dirigem é a casa de parentes e amigos, perfazendo 60%, sendo que um número 

representativo se desloca para a praça nos dias de folga, aproximadamente em torno 40%, sendo 

esse fato confirmado pela falta de outras formas de lazer, denotando um número representativo de 

pessoas que se dirige a esse espaço em busca de um lazer.  

 Portanto, percebemos que os usuários da praça preferem se dirigir à praça durante a semana, 

sendo a opção representada por 70% das respostas dos entrevistados, possibilitando aferir que, nos 

finais de semana, essas pessoas se deslocam para outros locais, como as casas de parentes e de 

amigos. Além disso, percebe-se que a maioria dos usuários prefere frequentar a praça durante a 

tarde, sendo essa opção representada por 80% das respostas dos entrevistados, sendo que um 

número representativo, 20% dos usuários, prefere frequentar à praça durante o período matutino. 

Nas entrevistas, foram ouvidos os motivos que levam os usuários a frequentarem a Praça 

Santos Dumont. Dentre eles estão: descansar, caminhar, praticar exercícios físicos, encontrar os 

amigos, passar as horas, sentar nos bancos, se divertir com os amigos, devido ao sossego 

apresentado pela praça entre outros. Porém, também foram destacados alguns pontos negativos, 

como: o banheiro que não se encontra em um bom estado de uso, problemas no calçamento, a falta 

de revitalização da praça, a falta de segurança, o estado de abandono que se encontra a praça e a 

presença de pessoas praticando atos ilícitos nas praças. 

Outro item avaliado durante o decorrer das entrevistas destaca que o poder público deverá 

investir na melhoria de equipamentos e na recuperação das estruturas, dentre elas: os banheiros, 

calçadas, fazer um estacionamento, e melhorar a segurança, que são os problemas mais informados 

pelos usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Consideramos que devido à precariedade do sistema de lazer nas pequenas e médias cidades 

brasileiras e a crescente dificuldade de acesso por parte de grande parcela da população, torna-se 

fundamental a conservação do verde nos diversos espaços públicos urbanos, pois somente desta 

forma podemos obter o mínimo de qualidade de vida à população. Diante disso, destacamos o papel 

exercido pelas praças públicas, pois estão mais próximas do cotidiano dessa população citadina. 

 Para a melhoria da qualidade ambiental urbana e, consequentemente, da qualidade de vida, 

faz-se necessário uma ação mais efetiva por parte do poder público no que se refere à arborização 

da Praça Santos Dumont e de outros espaços públicos d a cidade de Terra Boa. Porém, cabe a 

população pressionar o poder público para que essas ações se concretizem e não constem apenas 

nas leis. 

Diante disso, propomos as seguintes sugestões visando não só à melhoria da praça, com 

também de outras áreas verdes urbanas existes na cidade: a) criar medidas e diretrizes políticas para 

o aproveitamento das potencialidades das áreas verdes terraboense, seja para lazer, seja para fins 

estéticos ou ecológico-ambientais, visando à qualidade de vida da população citadina; b) propor 

medidas para a melhoria dos aspectos físicos e sanitários da vegetação levando em consideração: as 

espécies introduzidas em cada espaço público; a mão de obra treinada e especializada; o plantio e 

acompanhamento do crescimento, poda e tratamento obedecendo às técnicas adequadas; c) criar 

políticas públicas visando à implantação e à recuperação das estruturas e dos equipamentos 

mobiliários a serem implantados em cada área verde, levando-se em consideração as funções 

básicas dessas áreas, que são a socialização e o lazer, seja estes de caráter cultural, recreativo, 

esportivo ou contemplativo; d) desenvolver políticas públicas de conscientização da população 

sobre a importância das áreas verdes urbanas, estimulando o uso desses espaços livres por meio de 

promover a qualidade de vida da população terraboense. 

Dessa forma, entendemos que a preocupação com a preservação do verde nos espaços 

públicos deve ser uma constante para todos os cidadãos, poder público e de profissionais que atuam 

na área.  
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RESUMO 
 
O atual ritmo de crescimento urbano faz que a existência de espaços livres  presentes nas cidades 
seja cada vez mais necessária, o que eleva ainda mais a importância das áreas verdes. As áreas 
verdes tornaram-se essenciais a qualquer planejamento urbano aliado à análise da distribuição 
espacial da população atual e futura. Consequentemente, vários trabalhos tem-se proposto à discutir 
o valor dessas áreas para a qualidade de vida da população. Pensando nesta temática, a pesquisa 
propõe uma análise das áreas verdes presentes no perímetro urbano do município de Terra Boa - 
Paraná, fazendo uso de um dos indicadores mais utilizados para avaliar a qualidade ambiental de 
uma cidade: o Índice de Áreas Verdes (IAV). Para tanto, foi adotada a metodologia de análise de 
imagens de satélite para identificação das áreas desejadas. Os IAV podem ser expostos e trabalhos 
de diferentes formas, pois não há um consenso entre os procedimentos que devam ser adotados. Por 
isso, a metodologia foi escolhida e adaptada  para a situação encontrada. O índice utilizado 
apresenta apenas dados quantitativos, não expressando como essas áreas verdes se encontram e 
como estão sendo utilizadas. 
 
Palavras-chave: Áreas verdes Urbana; Planejamento ambiental; Indicadores. 
 
ABSTRACT 
 
The current rate of urban growth is the existence of free spaces present in cities is increasingly 
necessary, which further increases the importance of green areas. Green areas have become 
essential to any urban planning together with the analysis of the spatial distribution of the current 
and future population. Consequently, several studies have been proposed to discuss the value of 
these areas for the quality of life of the population. Thinking about this issue, the research proposes 
an analysis of green areas present in the urban area of the municipality of Terra Boa - Paraná, 
making use of one of the indicators used to assess the environmental quality of a city: the Green 
Area Index (IAV). Therefore, it adopted the satellite imagery analysis methodology to identify the 
desired areas. The IAV can be exposed and work in different ways, because there is no consensus 
among the procedures that should be adopted. Therefore, the methodology was chosen and adapted 
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to the situation found. The index used has only quantitative data, not expressing how these green 
areas are and how they are being used. 
 
Keywords: Green áreas Urban; Environmental planning; Indicators. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo analisa as áreas verdes urbanas e o IAV (Índice de Área Verde) no 

município de Terra Boa – Paraná, posicionado entre as coordenadas 23º 46’ 05” S e 52º 26' 39" W, 

situado na região Centro ocidental, com população estimada segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2016) em 16.887 habitantes.  

 Segundo o MMA (Ministério do Meio Ambiente), áreas verdes urbanas são consideradas 

como o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 

introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Essas áreas verdes estão presentes numa 

enorme variedade de situações: em áreas públicas; em áreas de preservação permanente (APP); nos 

canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos 

jardins institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. Já para Demattê (1997), áreas verdes é 

um termo que se aplica a diversos tipos de espaços urbanos que têm em comum o fato de serem 

abertos, acessíveis; relacionados com saúde e recreação ativa e passiva, proporcionando interação 

das atividades humanas com o meio ambiente. 

 Assim, a quantificação da arborização urbana tem sido realizada através de indicadores 

dependentes e independentes da demografia, expressos, respectivamente, em termos de superfície 

de área verde/ habitante (IAV) ou porcentual do solo ocupado pela arborização – PAV (Porcentual 

de Áreas Verdes) (OLIVEIRA, 1996). O modelo mais difundido é o recomendado pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e pela ONU, atribuindo 12 m² de área verde por habitante como 

ideal. 

 Não há uma definição única e definitiva de planejamento ambiental, sobretudo, porque o 

conceito sofreu alterações ao longo do tempo, nesse sentido, são vários os conceitos de 

planejamento ambiental encontrados na literatura. O que há de consenso é que o processo implica 

em determinar metas e objetivos e estabelecer instrumentos adequados, para se viabilizar um 

cenário socioambiental ideal no futuro. 
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 Santos (2004) enfatiza que: 

 

O planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, organização e 
análises sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e 
métodos, para chegar a decisões ou a escolhas acerca das melhores 
alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. (SANTOS, 
2004, p.24) 
 
 

 Um aspecto relevante no planejamento é que ele demanda uma abordagem interdisciplinar e 

integrada, atendendo o caráter complexo de uma dada situação ambiental, onde os aspectos físico-

naturais devem ser analisados, bem como, as dinâmicas antrópicas existentes. Sendo assim, o 

planejamento ambiental surgiu em razão do constante uso dos recursos energéticos e biológicos, 

gerando a necessidade de organizar o uso da terra, levando-se em consideração o uso com a 

proteção e preservação de ambientes ameaçados, como também, melhorar a qualidade de vida da 

sociedade. 

 Para Santos (2004), o planejamento ambiental consiste na adequação de ações à 

potencialidade, vocação local e à sua capacidade de suporte, buscando o desenvolvimento 

harmônico da região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, biológico e social. 

 Diante das considerações apontadas, verifica-se a importância de se estudar as áreas verdes 

nas cidades, pois, com o latente desenvolvimento e urbanização das mesmas, os espaços verdes 

acabam, por sua vez, reduzidos ou até mesmo sendo extintos. No caso de Terra Boa, o município 

convive com a carência de espaços livres arborizados, sejam parques, praças ou áreas de livre 

acesso à população. Portanto, o intuito da pesquisa é quantificar as áreas verdes do perímetro 

urbano de Terra Boa, considerou-se todo o verde existente em grande volume no perímetro urbano, 

independente de ser área pública ou particular. Além de analisar a relação entre a proporção dessas 

áreas com a população no Município, com os objetivos principais de verificar a real existência do 

Índice de Áreas Verdes.  

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Área de estudo 
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Terra Boa está localizada do Terceiro Planalto Paranaense e faz parte da mesorregião Centro 

Ocidental, composta por outros 25 municípios que estão distribuídos nas microrregiões de Campo 

Mourão e Goioerê. O município está inserido na microrregião de Campo Mourão, composta por 14 

municípios (IBGE, 2011). 

 
Figura 1 - Localização do município de Terra Boa. 

 
 

 De acordo com Santos (2011), o desenvolvimento do município de Terra Boa deu-se em 

1951 por um ação da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Seu nome fez referência a 

fertilidade do solo (latossolo roxo). 

 Ferreira (1996) destaca que, devido à intensa publicidade iniciada pela Companhia 

Melhoramentos, as primeiras famílias se dirigiram a Terra Boa e ao distrito de Malu já em 1951. A 

Lei nº 2.411 de 13 de julho de 1955 elevou o patrimônio à categoria de município, com território 

desmembrado de Engenheiro Beltrão. A instalação oficial deu-se em 11 de dezembro de 1955  
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 A influência da Companhia Melhoramentos no planejamento é perceptível na cidade. 

Referindo-se aos lotes, Wachowicz (2001) destaque que 

 

os lotes rurais eram traçados em forma de longos retângulos, tendo quase 
todos frente para uma estrada e fundos para um regado ou rio. Desta 
forma, a estrada sempre passava nas regiões mais elevadas e todos os 
lotes ficavam inclinados. (WACHOWICZ, 2001, p. 270) 
 
 

 O relevo do município é composto por planaltos e apresenta superfícies irregulares, estando 

à 635m à cima do nível do mar.  

 Estão presentes na mesorregião dois tipos de Clima. Nas zonas de menores altitudes, onde o 

município de Terra Boa está localizado, predomina o clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa). 

Já em maiores altitudes, principalmente ao longo dos divisores de água, ocorre o clima Subtropical 

Úmido Mesotérmico (Cfb) (Santos, 2011). 

 Terra Boa encontra-se nos domínios da Floresta Estacional Semidecidual. Hoje possui uma 

área estimada de matas de apenas  6.036,68 hectares, onde maior parte destas está situada às 

margens do Rio Ivaí, em fazendas pertencentes à Companhia Melhoramentos.  

 A estimativa da área ocupada por matas no Município de Terra Boa, segundo a Secretaria 

Municipal de Agricultura é de: 

• Pertencentes a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná  -  4.520,17 Ha; 

• Preservação Permanente (Mata Ciliar) -  1.360,78 Ha; 

•  Remanescentes na Sede do Município  -  46,83 Ha;  

• Outros Remanescentes - 108,90 Ha. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

2.2.1 Índice de Áreas Verdes 

 

 Inúmeros indicadores podem ser utilizados para avaliar a qualidade ambiental de uma 

cidade. Dentre estes, destaca-se o Índice de Áreas Verdes (IAV), que mede a relação entre a 

quantidade de área verde (m²) e a população de um município. 

 No entanto, os IAV podem ser expostos e trabalhados de diferentes formas por 

pesquisadores, pois não há um consenso entre os procedimentos adotados. Desta forma, fica a cargo 
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do pesquisador adotar o melhor método que se enquadre para a realidade do município a ser 

estudado. 

 Santos (2004) destaca que existem diferentes linhas de análise de áreas verdes, e estas 

podem ser resumidas em três tipos principais de abordagem: paisagem voltada ao lazer, à educação 

e à conservação ambiental. Para cada abordagem existem diferentes metodologias, que levam em 

conta inúmeros parâmetros, podendo gerar diferentes interpretações sobre a área estudada. 

 

2.2.2 Procedimentos operacionais 
 
 O município de Terra Boa é considerado pequeno no quesito territorial e populacional, onde 

seu perímetro urbano (figura 2) é de 4.932.659,90 m² e sua população urbana de 13,051 habitantes. 

Por possuir uma pequena demanda, este possui apenas um parque e duas praças. Todas as suas áreas 

verdes pertencem a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Optou-se por trabalhar com 

análise de imagem de satélite do software Google Earth na escala de 1:1436m. Embora pequeno, o 

município possui grandes áreas verdes na área urbana que não abarcam somente os meios públicos 

anteriormente mencionados. Sendo assim, utilizou-se o critério de considerar todas as áreas verdes 

vistas na imagem de satélite (figura 2), independente de serem públicas ou privadas. 

 

Figura 2 - Perímetro urbano de Terra Boa. 
Fonte: Google earth. Org. por Assis, 2016. 
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Figura 3 - Áreas verdes identificadas no município de Terra Boa. 

Fonte: Google earth. Org. por Assis, 2016. 
 

 
 Área 1 - Reserva da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. (41.193m²) 

 Área 2 - Área de preservação permanente e reserva legal. (615.708m²) 

 Área 3 - Bosque Municipal André Ricardo da Silva. (54.016m²) 

 Área 4 - Reserva da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, área de preservação 

permanente e reserva legal. (396.958m²) 

 Área 5 - Reserva da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. (206.495m²) 

 O Bosque Municipal André Ricardo da Silva (figura 4) encontra-se totalmente fechada há 

aproximadamente quatro anos. Além de possuir muito lixo, seus mobiliários e estruturas estão 

totalmente destruídos. A pouca iluminação se torna um quesito atrativo para usuários de 

entorpecentes, além de contar com registros de homicídios ocorridos no local. Estes e outros 

agravantes levaram o ambiente à total condição de inutilidade pela população, fato preocupante 

visto que, além de ser o único bosque municipal, as outras grandes áreas verdes localizadas na área 

urbana (figura 5) se enquadram nas categorias de reserva, reserva legal e áreas de preservação 

permanentes, ou seja, são inacessíveis aos cidadãos.  Deste modo, através de reformas e 
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revitalizações, o Bosque Municipal André Ricardo da Silva é a porção que mais facilmente poderia 

ser utilizada pela população, considerando as demais áreas aqui analisadas. 

 

 

Figura 4 - Bosque municipal (Área 3) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Terra Boa. 

 

 

Figura 5 - Imagem aérea de três áreas verdes identificadas. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Terra Boa. 
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 Após identificadas, as áreas foram circuladas por polígonos que realizaram sua medição em 

m² de modo individual. Esta medição foi realizada através do software Google Earth Pro. 

Posteriormente, estas foram somadas e divididas pela quantidade de população urbana. 

 
3. RESULTADOS 

Através dos procedimentos realizados, chegou-se ao seguinte resultado matemático: 

 

 

Onde: 

IAV = Índice de área verdes 

TAVC = Total de áreas verdes consideradas  

NH = Número de habitantes na área urbana 

                

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O Índice de áreas verdes de Terra Boa é de 100m² por habitante da área urbana, muito além 

do considerado ideal pela OMS e ONU (12m²), sendo portanto um resultado excelente. No entanto, 

a população não possui acesso à nenhuma das áreas identificadas, visto que todas as áreas verdes do 

município pertencem à Companhia Melhoramentos e Mata Ciliares e o único parque, fechado à 5 

anos, está em regime de comodato com a prefeitura. 

 Retomando o que Santos (2004) afirma sobre o cumprimento de uma área verde urbana: 

paisagem voltada ao lazer, à educação e à conservação ambiental, é possível concluir que, apesar da 

cidade ter nível quantitativo adequado, contemplando, então, o nível de preservação ambiental, que 

gera boa qualidade do ar, as áreas em questão não cumprem a formatação exigida em relação ao 

lazer e à educação ambiental. 
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ESPAÇOS PÚBLICOS E TERRITORIALIDADES: UM ESTUDO SOBRE A 

PRAÇA SILVEIRA MARTINS NA CIDADE DE BAGÉ – RIO GRANDE DO 

SUL 

 
MORIGI, Josimari de Brito99 

 
RESUMO 
 
Os espaços públicos urbanos têm sido objeto de estudo de diversas pesquisas científicas, visto que, 
esses espaços são moldados a partir do uso habitual que a vida se efetiva. As praças públicas 
caracterizam-se como locais de grande valor histórico, cultural e de interação social sendo, portanto, 
elementos fundamentais na configuração urbana consistindo em um dos mais importantes espaços 
públicos da história das cidades brasileiras. De modo geral, a praça pode ser definida como o lugar 
do encontro, passagem e da sociabilidade. Historicamente as praças podem ser vistas como palco de 
manifestações culturais, sociais, políticas, cívicas, esportivas e religiosas. Vale destacar que, as 
territorialidades no espaço urbano, mais especificamente nas praças públicas, manifestam-se na 
escala micro, sendo as microterritorializações realizadas por diferentes agentes sociais, os quais 
implicarão em usos diversificados do (micro) território urbano, expressando desse modo os 
diferentes usos da praça. A pesquisa tem como objetivo analisar as diversas territorialidades que se 
constroem na Praça Silveira Martins localizada no centro urbano de Bagé-RS, destacando sua 
funcionalidade ambiental, paisagística e social para os moradores da referida cidade. Como 
procedimentos metodológicos adotaram-se a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo na praça 
escolhida para o estudo e a realização de entrevistas com os frequentadores da praça, com o 
objetivo de realizar observações referentes ao uso, à função, à qualidade paisagística e de 
infraestruturas e mobiliários deste logradouro e também para a realização de registros fotográficos.  
 
Palavras chave: Espaços Públicos; Praças; Sociabilidade; Territorialidades. 
 

ABSTRACT 
 
Urban public spaces have been studied by various scientific research, since these spaces are molded 
from the habitual use that life is realized. The public squares are characterized as places of great 
historical, cultural and social interaction are therefore fundamental elements in urban configuration 
consisting of one of the most important public spaces in the history of Brazilian cities. In general, 
the square can be defined as the place of the meeting, passing and sociability. Historically the 
squares can be seen as a stage for cultural events, social, political, civic, sports and religious. It is 
worth noting that the territoriality in urban areas, specifically in the public squares, manifested in 
micro scale, and the microterritorializações performed by different actors, which will entail in 
diversified uses of (micro) urban territory, expressing thereby different the uses the square. The 
research aims to analyze the various territoriality that are built in the Plaza Silveira Martins located 
in the urban center of Bagé-RS, highlighting its environmental functionality, landscape and social 
                                                 
99 Mestre em Sociedade e Desenvolvimento (Unespar), josimorigi@gmail.com 
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for the residents of that city. As methodological procedures adopted to bibliographic research, field 
research in the square chosen for the study and interviews with regulars of the square, in order to 
make observations concerning the use, function, quality landscaping and infrastructure and 
securities of this street and also for the realization of photographic records. 
 
Keywords: Public Spaces; Places; Sociability; Territorialities. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Existem os mais variados tipos de praças em todo o mundo, grandes, pequenas, modernas, 

arcaicas, frequentadas, vazias, bonitas e feias. Elas praticamente estão presentes em todas as cidades 

e constituem espaços públicos importantes à estruturação urbana desde os tempos mais remotos. A 

sua essência contém várias funções, usos, histórias e vivências. De forma geral, pode-se dizer que 

as praças públicas são espaços de lazer e de sociabilidades, são efetivamente territórios públicos 

citadinos.  

No que diz respeito à gênese das praças, vale frisar que de acordo com Robba e Macedo 

(2003), o espaço urbano tido como precursor das praças foi à ágora, na Grécia. A “ágora” grega 

como o próprio termo demonstra era um espaço aberto, normalmente delimitado por um mercado, 

no qual se praticava a democracia direta, pois este era o local onde se realizava discussão e debate 

entre os cidadãos. 

Alguns autores tais como Robba e Macedo (2003); Bovo e Amorim (2010) enfatizam que ao 

se estudar as praças brasileiras deve-se considerar dois conceitos basilares para esses espaços, quais 

sejam: o uso e a acessibilidade. O uso, como espaços livres urbanos designados ao lazer e ao 

convívio da população, a acessibilidade ao cidadão e livres de veículos. Assim, pode-se 

compreender a partir da definição apresentada, que as praças por se enquadrarem como espaços 

urbanos públicos, facilitam a apropriação por parte daqueles que as utilizam. 

Desde a formação dos primeiros núcleos urbanos, as praças têm constituído um referencial 

urbano marcado pela convivência humana. Representando, desse modo, um importante elemento 

histórico, cultural e social do espaço urbano, estando presente na grande maioria das cidades 

brasileiras. Nesse ínterim Reis Filho (1968) explana que no Brasil a presença de praças e largos não 

é algo recente, pois suas primeiras construções remontam aos primeiros séculos da colonização. 

Esses espaços recebiam grande atenção por parte dos principais administradores, uma vez que 

constituíam importantes pontos de atenção e focalização urbanística, e eram construídos ao entorno 

da arquitetura de maior alinho, representando pontos de concentração da população. 
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Nesse contexto, cabe destacar que as primeiras praças brasileiras surgiram ao entorno de 

igrejas, constituindo os primeiros espaços livres públicos urbanos. Esses espaços serviam como 

atrativos para a construção de residências luxuosas, implantação de prédios públicos, de melhores 

infraestruturas, de centros comerciais, além de servir como local de convivência da comunidade e 

de elo com a igreja (BOVO, 2009). 

Destaca-se que tanto as vias públicas, quanto as praças representam um dos mais 

importantes espaços públicos da história das cidades. E por se tratar de um espaço público, a praça 

desempenha funções sociais, culturais, econômicas, políticas, paisagísticas e ambientais. Ainda que, 

com o tempo a funcionalidade destes espaços tenha se alterado em alguns aspectos, elas continuam 

a se caracterizar como um espaço público de uso livre dos cidadãos seja para lazer, prática de 

esportes, realização de festejos, encontros, contemplação, entre outros. 

Diante do exposto, pode-se dizer que as praças públicas representam um papel de grande 

importância para o espaço urbano, tanto no que diz respeito às suas funções sociais e culturais, 

como também ambientais, estéticas e paisagísticas. Além do mais, algumas praças também estão 

ligadas à própria história de formação do espaço urbano de algumas cidades brasileiras, tal como a 

Praça Silveira Martins de Bagé. Desse modo pretende-se desenvolver nesse artigo uma análise 

circunstanciada da Praça Silveira Martins localizada no centro urbano de Bagé-RS, destacando sua 

representatividade histórica na formação de seu espaço urbano, elencando as diversas 

territorialidades estabelecidas nesta praça, destacando ainda sua funcionalidade ambiental, 

paisagística e social para os moradores da referida cidade.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização desta pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica, levantamento de campo, a realização de entrevistas com os frequentadores 

da praça e análise dos resultados. Nesse sentido, é importante ressaltar que na primeira fase da 

pesquisa se realizou o levantamento bibliográfico de teses, dissertações, livros e artigos científicos 

que abordam a temática a respeito das praças públicas, com a finalidade de se alcançar uma 

fundamentação teórica capaz de servir de sustentáculo para a elaboração do presente estudo. A 

segunda etapa da pesquisa consistiu no levantamento das estruturas físicas e dos equipamentos por 

meio da aplicação de formulários, abrangendo quatro tipos de levantamentos: a) quantitativo de 

equipamentos e infraestruturas; b) quantitativo da vegetação. c) avaliação qualitativa de 
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equipamentos e infraestruturas; d) avaliação qualitativa de vegetação. Para tanto, utilizou-se dois 

formulários. O formulário de pesquisa 1 que é constituído das seguintes informações: nome da área, 

localização, vegetação existente, porte e densidade da vegetação, cobertura do solo, condições do 

relevo, aspectos físicos e sanitários da vegetação, tipo de ocupação nas proximidades e qualidade 

paisagística da Praça Silveira Martins. Na terceira etapa da pesquisa realizou-se o levantamento dos 

equipamentos e infraestruturas (formulário 2), existentes nesta praça. Ratifica-se que para o 

desenvolvimento deste estudo, foram estabelecidos alguns parâmetros fixos de avaliação, onde se 

procurou analisar as condições de conservação, a disponibilidade de uso, a qualidade do material 

utilizado, a manutenção, o conforto, a funcionalidade, entre outras características. Sendo que os 

parâmetros de avaliação utilizados foram elaborados a partir do método desenvolvido por De 

Angelis (2000).  

Posteriormente foram realizadas as entrevistas por meio de uma conversação informal, 

conforme supracitado, onde se escolheu aproximadamente dez pessoas que estavam presentes na 

Praça Silveira Martins durante o trabalho de campo realizado pela autora. A escolha dos 

entrevistados se deu de forma aleatória, buscando, no entanto, abordar pessoas de diversas faixas 

etárias e dos sexos feminino e masculino.  

Também foi realizado o diagnóstico da situação geral da Praça Silveira Martins a partir da 

avaliação quantitativa e qualitativa direta, com a identificação e descrição dos equipamentos e 

mobiliários existentes naquele logradouro, tais como: bancos, iluminação, monumentos artísticos, 

pisos, entre outros. Também foram feitos registros fotográficos durante o trabalho de campo neste 

logradouro. Após o término da pesquisa de campo, os dados obtidos foram tabulados em planilhas, 

possibilitando uma análise precisa do logradouro em estudo, tanto no que se refere aos aspectos 

quantitativos como qualitativos. Ressalta-se ainda que os aspectos qualitativos das estruturas e dos 

equipamentos foram representados por meio de um grupo de símbolos (Quadro 1), que constituem a 

proposta metodológica desenvolvida por (BOVO, 2009), sendo composta por quatro cores: a verde, 

que representa as estruturas e equipamentos que se encontram em bom estado; a cor laranja, 

simbolizando as estruturas e equipamentos caracterizados como regulares; a cor vermelha, 

indicando os equipamentos e estruturas caracterizadas como ruins; e a cor preta, indicando as 

sugestões de implantação de equipamentos e estruturas. 
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Quadro 1. Símbolos dos equipamentos e estruturas das praças 

Fonte: BOVO, M.C. (2009, p. 36). 
 

Também foram realizadas entrevistas por meio de uma conversação informal com alguns 

frequentadores desta praça, buscando identificar a frequência com que os mesmos a utilizam, a 

opinião deles com relação à infraestrutura e o mobiliário, a qualidade paisagística, a manutenção e 

limpeza e a segurança deste logradouro. Ademais, o estudo da Praça Silveira Martins fundamentou-

se em alguns conceitos básicos, considerados indispensáveis na compreensão das análises que se 

pretende abordar neste artigo. Nesse sentido, buscou-se trabalhar os conceitos de espaço público, 

praça, área central, território, territorialidade, recorrendo-se à literatura especializada sobre tais 

conceitos, os quais serão discutidos no item seguinte deste artigo. 

 

3. QUESTÕES CONCEITUAIS SOBRE A PRAÇA COMO UM ESPAÇO DE 
TERRITORIALIDADES E SOCIABILIDADES 
 

Os espaços públicos urbanos têm sido objeto de estudo de diversas pesquisas científicas, 

visto que, são nesses espaços, moldados a partir do uso habitual que a vida se efetiva. Em primeira 

instância é importante destacar que a importância das praças não está somente no fato delas 

apresentarem-se como subespaço da cidade, mas principalmente, por representarem territórios 
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dinâmicos que protagonizam o espetáculo da vida pública da sociedade em diferentes tempos 

históricos.  

As praças públicas caracterizam-se como locais de grande valor histórico, cultural e de 

interação social sendo, portanto, elementos fundamentais na configuração urbana consistindo em 

um dos mais importantes espaços públicos da história das cidades brasileiras. De modo geral, a 

praça pode ser definida como o lugar do encontro, passagem e da sociabilidade. Historicamente as 

praças podem ser vistas como palco de manifestações culturais, sociais, políticas, cívicas, esportivas 

e religiosas. Vale destacar que, as territorialidades no espaço urbano, mais especificamente nas 

praças públicas, manifestam-se na escala micro, sendo as microterritorializações realizadas por 

diferentes agentes sociais, os quais implicarão em usos diversificados do (micro) território urbano, 

expressando desse modo os diferentes usos da praça. 

Com o intuito de colaborar com a compreensão das discussões que serão abordadas neste 

artigo, torna-se necessário apresentar o conceito de praça. Por conseguinte, na concepção de Marx 

(1980, p. 50), a praça é: 

 

Logradouro público por excelência, a praça deve sua existência, sobretudo, aos adros das 
nossas igrejas. Se tradicionalmente esta dívida é válida, mais recentemente a praça tem sido 
confundida como jardim. A praça como tal, para reunião de gente e para um sem número 
de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira marcante e típica, diante de capelas 
ou igrejas, de conventos ou irmandades religiosas. Destacava, aqui e ali, na paisagem 
urbana estes estabelecimentos de prestígio social. Realçava-lhes os edifícios, acolhia os 
seus freqüentadores (MARX, 1980, p. 50). 

                                    

As praças enquanto espaços públicos têm sido alvos de grande discussão no contexto atual, 

de maneira especial por combinarem diferentes usos em seus domínios, podendo até serem 

consideradas territórios particulares do “cenário urbano”, este último, entendido como a interação 

inseparável entre a dimensão física e a dimensão comportamental dos espaços públicos (GOMES, 

2008).  

Neste contexto, salienta-se que a praça pública emerge como o local em que a sociabilidade 

ganha dinamicidade própria, uma vez que sua essência abrange as esferas pública e privada, que 

conferem significados e produzem singularismos nas relações entre a sociedade local e o território, 

gerando usos que são característicos a cada contexto urbano. Essa sociabilidade característica 

comum nas praças públicas pode ser demonstrada a partir das múltiplas apropriações, usos e 

discursos que são (re)elaborados cotidianamente.  
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Analisado pela óptica do território, esse processo pode ser denominado de territorialização, 

visto que as relações humanas citadinas que se estabelecem, e admite a construção de territórios 

como as praças públicas, sustentam-se das trocas simbólicas cotidianas (HAESBAERT, 2011). 

Cabe a ressalva de que as praças públicas por possibilitarem e contribuírem para a interação social e 

a contemplação da natureza, desta forma além de se caracterizar como espaços que permitem as 

trocas simbólicas, elas também se caracterizam por ser lócus de trocas sociais, culturais e naturais. 

Nesse ínterim, vale salientar que a importância de colocar o território no foco deste estudo, está no 

fato de que, esse espaço geográfico produzido pela sociedade é resultado dos mais variados anseios 

e desejos dos grupos humanos (SANTOS, 2008).  

Segundo Robba e Macedo (2003) no período contemporâneo, as praças apresentam-se de 

forma resumida como territórios da estética urbana, tendo como principais marcas os usos políticos 

do espaço público a partir da recreação, do lazer, do convívio social, ou da contemplação. 

Além destes usos elencados por Robba e Macedo (2003), também é comum de se observar 

outros usos para as praças presentes em diversas cidades brasileiras, tais como a realização de 

comércio de produtos e serviços, dando margem à apropriação informal nas praças públicas.  

Complementando as abordagens anteriores, Sun (2008, p. 23) explana que as praças públicas 

contemporâneas são “simultaneamente uma construção e um vazio, a praça não é apenas um espaço 

físico aberto, mas também um centro social integrado ao tecido urbano. Sua importância refere-se a 

seu valor histórico, bem como a sua participação contínua na cidade”. 

Assim sendo, a praça pública não deve ser percebida considerando somente sua 

configuração física, enquanto valor estético, todavia, deve-se destacar também sua dimensão social 

e simbólica como forma de apreendê-la em sua totalidade. Nesse sentido, Oliveira (2008, p. 226), 

pontua que “a compreensão das praças deve passar por todos os aspectos que formalizam a sua 

configuração espacial sobre um determinado lugar (terreno), que envolve legislação e política, 

localizações e entornos, forma e função, estrutura física e vegetativa e, finalmente, uso”. 

Para abordar o conceito de espaço público foram escolhidos alguns autores que versam 

sobre esta temática, a saber: Gomes (2002), Barreto (1996), Serpa (1998), entre outros, indicando a 

importância do mesmo como ‘espaço comum da sociedade’ e sua apropriação de forma imprópria, 

privando algumas pessoas de utilizá-lo. 

Na concepção de Gomes (2002, p. 162 e 166), 
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                                  Fisicamente, o espaço público é, antes de tudo, o lugar, praça, rua, shopping, praia, qualquer 
tipo de espaço, onde não haja obstáculos à possibilidade de acesso e participação de 
qualquer tipo de pessoa. E do ponto de vista simbólico poderíamos dizer que esse espaço é 
composto pelo espetáculo da tensão entre a diferença e a possibilidade de coabitação. 

 

Já em relação aos conceitos de território e territorialidade, buscou-se analisar os estudos de 

alguns autores que discutem tais temáticas, a saber, Haesbaert (1997) e Haesbaert (2011), Souza 

(1995), Saquet (2004) e Raffestin (1993).  

Haesbaert (2011) define o território como um produto resultante da apropriação de um 

determinado segmento do espaço por um grupo social, no qual são estabelecidas relações de 

controle, afetivas ou de pertencimento. As praças são espaços constituídos por múltiplas 

territorialidades e diferentes atores sociais que desempenham suas atividades individualmente, 

existindo, porém, um limite respeitado por todos. 

Em síntese, a territorialidade caracteriza-se como relações de poder espacialmente 

delimitadas e operando sobre um substrato espacial. Portanto, a territorialidade se caracteriza pelas 

relações sociais projetadas no espaço onde os territórios se constituem e se dissolvem.  

Conforme explana Souza (1995), os territórios podem ter um caráter permanente, porém 

podem também ter uma existência periódica, cíclica, com alternância de territorialidade. O mesmo 

espaço pode ser apropriado por grupos específicos em horários diferençados, definindo assim num 

mesmo espaço territorialidades diversificadas.  

Ao discorrer sobre a territorialidade Soja (1971) apud Raffestin (1993, p. 159) assevera que: 

                                  A territorialidade é definida como um fenômeno de comportamento associado à organização 
do espaço em esferas de influências ou em territórios nitidamente diferenciados, 
considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou pelos 
que os definem. (SOJA, 1971 apud RAFFESTIN, 1993, p. 159). 

 

Já Raffestin (1993), define o território como sendo o produto dos atores sociais, a partir de 

uma realidade inicial que é o espaço. Território é também um produto consumido ou vivenciado por 

aqueles mesmos personagens que, sem terem participado de sua elaboração, utilizam no como meio. 

Em relação à territorialidade, Raffestin (1993) menciona que esta se apresenta constituída de 

relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas com a exterioridade, abrangendo elementos de 

identidade, exclusividade e de limite. Nesse sentido,  

 
                                  Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, mesmo não sendo 

traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém com uma porção 
do espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, a delimitação. Caso isso não se desse, a 
ação se dissolveria pura e simplesmente. Sendo a ação sempre comandada por um objetivo, 
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este é também uma delimitação em relação a outros objetivos possíveis (RAFFESTIN, 
1993, p. 153). 

 

Nesse sentido, deve-se considerar o sentimento de identidade que os frequentadores da Praça 

Silveira Martins têm com aquele território. Sentimento este ligado tanto com o direito à cidade, ao 

uso de espaços públicos em geral, como também ligado à uma territorialidade já constituída. 

Complementando as abordagens anteriores, Saquet (2004), explana que a territorialidade é 

composta por relações políticas, econômicas e culturais, por conseguinte, sociais, que concretizam 

diferentes redes e um determinado campo de forças. Sendo que a consolidação das redes de 

circulação e comunicação para o controle do espaço. Ademais, estas redes agem como elementos 

mediadores da reprodução do poder da classe hegemônica e interligam o local ao global, 

interferindo de maneira direta na territorialidade cotidiana dos indivíduos e grupos ou classes 

sociais. Esta própria territorialidade é produto das relações diárias, momentâneas, que os homens 

sustentam entre si, com sua natureza interior e com sua natureza inorgânica para sobreviverem 

biológica e socialmente. Nesse sentido, pode-se observar, evidentemente, a presença e influência da 

natureza (nata) no processo de territorialização e também na constituição de territorialidades, o que 

nos remete a uma postura múltipla ao território. 

Em síntese, pode-se dizer que a territorialidade se configura como o acontecer de todas as 

atividades cotidianas da sociedade, seja no espaço do trabalho, do lazer, na igreja, na família, na 

escola, na universidade, etc., sendo, portanto, resultado e condição do processo de produção de cada 

território, de cada lugar. E apresenta-se ainda como resultado e condição da própria dinâmica 

socioespacial. 

Nas próximas seções deste artigo, será feita uma breve caracterização do município de Bagé 

e da Praça Silveira Martins, posteriormente as discussões serão direcionadas para a referida praça, 

destacando sua representatividade histórica na formação do espaço urbano de Bagé, elencando as 

diversas territorialidades estabelecidas nesta praça, destacando ainda sua funcionalidade ambiental, 

paisagística e social para os moradores da referida cidade.  

 

4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS 

 

O município de Bagé está localizado no sudoeste do Rio Grande do Sul (conforme evidencia 

a Figura 1), sendo o polo da Microrregião da Campanha Meridional, tendo como coordenadas 
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geográficas 31º19’51” S e 54º6’25” W, estando distante 380 Km de Porto Alegre, capital estadual e 

cerca de 60 Km da fronteira Brasil-Uruguai. Limita-se ao norte com os municípios de Lavras do Sul 

e Caçapava do Sul, ao sul com o município de Aceguá e a República Oriental do Uruguai, ao leste 

com os municípios de Hulha Negra e Candiota e ao oeste com o município de Dom Pedrito e com a 

República Oriental do Uruguai.  

A cidade de Bagé, sua sede municipal, foi fundada em 17 de julho de 1811, estando 

atualmente com 205 anos, sendo, portanto, uma cidade antiga, repleta de prédios e patrimônios 

históricos. A altitude média da cidade é de 212 metros acima do nível do mar, incluindo-se na área 

de domínio do Bioma Pampa Meridional e Pampa Gaúcho. Possui 4.096Km² de área territorial e 

sua população total segundo os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) é de 116.794 habitantes. Sendo sua população urbana predominante, com 

97.765 habitantes. Já a sua população estimada segundo o IBGE (2016) é de 121.986 habitantes.  

 
Figura 1: Localização de Bagé no estado do Rio Grande do Sul  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bag%C3%A9> Acesso em 20 de Set. de 2016. 
 

Sua economia é baseada principalmente na agricultura, na pecuária e no comércio local. 

Ressalta-se ainda que Bagé caracteriza-se por ser um município essencialmente de produção 

agropecuária, sendo a bovinocultura de corte, a bovinocultura de leite, a ovinocultura, a 
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caprinocultura, a equinocultura e as lavouras de arroz e de soja, as suas principais explorações. 

Possui também áreas cultivadas com milho, sorgo, espécies florestais, fruticultura e hortigranjeiros. 

Segundo Porto (2008), por sua posição geográfica a cidade de Bagé conhecida como 

“Rainha da Fronteira”, desempenhou papel relevante na história do estado do Rio Grande do Sul, 

desde os tempos do Império. Sendo que seus campos foram alvos de diversas disputas entre 

indígenas, portugueses e espanhóis. Ademais, em Bagé ocorreram fatos de grande importância tais 

como a Guerra Cisplatina e as Revoluções Farroupilha e Federalista.  

Ainda de acordo com Porto (2008), a povoação da cidade de Bagé se deu de forma gradativa 

nas proximidades da Praça da Matriz, pois esta área era considerada o centro do acampamento 

militar deixado por Dom Diogo de Souza em 17 de julho de 1811 que teria dado início à cidade de 

Bagé. Em 1820, foi construída uma igreja muito simples, para abrigar uma imagem de São 

Sebastião, padroeiro da cidade, transladada em 1813 da Guarda da Coxilha para Bagé.  

Ressalta-se ainda que na área próxima à Praça e à Catedral, onde a cidade começou a se 

desenvolver, as ruas estreitas demostram a influência portuguesa, um dos povos que contribuíram 

para a colonização esse município. 

 

5.  BREVE CARACTERIZAÇÃO DA PRAÇA SILVEIRA MARTINS 

 

Ao andar pelas ruas de Bagé pode-se perceber a existência de várias praças espalhadas pela 

cidade, são cerca de 60 praças distribuídas pela malha urbana, sendo que muitas destas praças foram 

construídas, com diferentes propósitos. Enquanto algumas foram idealizadas para embelezar os 

bairros e promover encontros, outras foram construídas para definir caminhos e estabelecer 

fronteiras, todavia todas têm a comum intenção de deixar a cidade mais bela e harmoniosa.  

A Praça Silveira Martins é uma das mais antigas e tradicionais praças de Bagé, pelo seu 

aspecto histórico. Está localizada na área central da cidade (conforme a Figura 2).  

Esta praça teve, anteriormente, as seguintes denominações: Largo do Conde, Praça do 

Portão, Praça do Mercado e Praça do Jardim. Na sessão da Câmara Municipal de Bagé, de 18 de 

julho de 1881, foi denominada Praça Voluntários da Pátria. Em 1884, ela foi cercada com muros e 

grades. E, finalmente, em 5 de agosto de 1935, ganhou a denominação de Praça Silveira Martins em 

homenagem à Gaspar Silveira Martins, um magistrado e político que foi Deputado Provincial, 

Deputado Geral, Presidente de Província, Ministro da Fazenda e Senador do Império do Brasil de 
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1880 a 1889. No dia 3 de março de 1970 foi colocada uma estátua em homenagem a Gaspar 

Silveira Martins nesta praça. Salienta-se ainda que com o passar do tempo esta praça passou por 

diversas remodelações, conforme evidencia a figura 3. 

 

 
Figura 2: Localização da Praça Silveira Martins no Centro Urbano de Bagé-RS 

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, 2015. Organizado pela autora, 2015. 
 

Na Figura 3 se pode observar as transformações que ocorreram nesta praça com o passar do 

tempo, especialmente com relação à vegetação e alguns aspectos da infraestrutura. Cabe salientar 

que a Praça Silveira Martins, assim como o prédio da Intendência Municipal (Prefeitura), entre 

outros prédios públicos, foi protegida com cerca de arame farpado durante a Revolução Gaúcha que 

ocorreu em 1923. O cercamento foi uma estratégia de proteção do território bageense contra os 
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saques e a invasão dos revoltosos (maragatos) que lutavam contra o governo estadual da época e 

que tentavam tomar posse de diversas cidades gaúchas. 

 
Figura 3: Vista parcial da Praça Silveira Martins no início da década de 1920 e no ano 2015 

Fonte: imagens da internet, cuja a autoria é desconhecida. Acesso em 12 de outubro de 2015. 
Registros fotográficos realizados durante o trabalho de campo desenvolvido pela autora em 2015. 

 

A Praça Silveira Martins além de possuir grande importância histórica para a cidade de Bagé 

possui uma riqueza paisagística muito notória, sendo uma das praças mais bem arborizadas do 

município, além de contar com o Coreto Municipal que foi inaugurado em 15 de novembro de 1927 

e que, no passado, serviu de palco para bandas municipais e comícios de importantes políticos, entre 

eles os ex-presidentes Jânio Quadros e Juscelino Kubistchek e atualmente abriga a Casa do 
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Artesanato. Esta praça também possui o Monumento da Independência, o Monumento da Bíblia, 

alguns bustos de concreto em homenagem à algumas pessoas importantes para a história do Rio 

Grande do Sul e da cidade de Bagé, mastros para hastear bandeiras, vasos ornamentais de cimento 

com pequenas espécies ornamentais plantadas dentro, dois chafarizes que foram construídos em 

1908, sendo que as duas estátuas de anjos que foram colocados neles vieram do Rio de Janeiro. 

Infelizmente, atualmente não há mais as fontes, apenas permanecem as estátuas dos anjos na praça. 

O calçamento desta praça também lembra muito ao calçadão da Praia de Ipanema no Rio de 

Janeiro. A praça também possui um monumento do Rotary Internacional, vários pontos de taxi e 

uma banca de jornal. 

Conforme se pôde observar na figura 3, a praça é coberta por grandes árvores que são 

responsáveis por projetar neste logradouro grandes sombras durante o dia. Dentre as espécies 

arbóreas presentes neste logradouro destacam-se exemplares de grande porte da grevílea robusta 

(Grevillea Robusta), da araucária-australiana (Araucaria Bidwillii), de jerivás (Syagrus 

Romanzoffiana), algumas árvores de erva-mate (Ilex Paraguariensis, entre outros. Já em relação às 

espécies de pequeno porte existentes nesta praça, destacam-se alguns butiazeiros (Butia eriospatha), 

cedrinhos (Cupressus lusitanica), entre outros. Outras espécies tornam-se mais visíveis 

principalmente durante a primavera, como o jacarandá-mimoso (Jacaranda Mimosaefolia), com sua 

bela floração em tons de azul a violeta, alguns exemplares de ipê-amarelo (Tabebuia Chrysotricha), 

a tipuana (Tipuana Tipu), de flores amarelas e a três-marias (Bougainvillea Spectabilis) com flores 

púrpuras. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante o trabalho de campo se constatou que a Praça Silveira Martins é muito frequentada 

pela população bageense que costuma ir à praça para passear, praticar atividades físicas, ler um 

livro, conversar e tomar um chimarrão com os amigos, jogar baralho, levar as crianças brincar, fazer 

caminhada com o animal de estimação, acessar a internet (a Prefeitura de Bagé oferece acesso 

gratuito à internet para a população nesta praça), descansar, etc.  

Ademais, esta praça é frequentemente utilizada pela população para a realização de 

atividades culturais, tais como a feira do livro, feira do artesanato, apresentações folclóricas, 

comemorações municipais, desfiles cívicos, realização das atividades do projeto intitulado de “Um 
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poema em cada árvore” realizado pelo Instituto Psia e pelo poeta Marcelo Rocha, dentre outras 

atividades culturais. Esta praça também é utilizada pelos servidores municipais para a realização de 

protestos e manifestações, também utilizada para a realização de atividades ligadas aos programas 

de conscientização, prevenção e realização de exames, desenvolvidos pela Secretaria da Saúde do 

município, e semestralmente é utilizada pelos acadêmicos dos cursos do Centro de Ciências da 

Saúda da Universidade da Região da Campanha (Urcamp) que desenvolvem o projeto “Saúde na 

Praça” no qual oferecem informações e orientações sobre a saúde, medem a pressão arterial, o 

Índice de Massa Corporal (IMC) das pessoas, aplicam vermífugos em animais domésticos de 

pequeno porte, etc. Além disso, a praça ainda é utilizada para a realização da feira para a adoção de 

cães (Campanha Adote um Cão). 

Por estar situada no centro da cidade de Bagé a Praça Silveira Martins está localizada nas 

proximidades de bancos, hotéis, lojas comerciais, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, da 

Prefeitura Municipal, da EMATER (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), 

da Justiça Federal, entre outras. Ou seja, em virtude de sua localização, geralmente há um grande 

fluxo de pessoas circulando por este logradouro diariamente.  

É importante destacar que a partir da realização do trabalho de campo e das entrevistas, 

pôde-se perceber que a população bageense engendra um cotidiano urbano típico de cidades de 

porte intermediário, nas quais, a vida social de seus habitantes ainda mantém fortes vínculos com as 

suas praças, tornando-as efetivamente territórios de sociabilidades, consumo e lazer. 

Os entrevistados relataram que a segurança neste logradouro é satisfatória, muitos costumam 

frequentar a mesma durante o dia e também durante a noite no período de calor mais intenso, e de 

modo geral, consideram seguro o ambiente desta praça.  

Nesse contexto, a entrevistada A, que é vendedora e tem 32 anos, relatou que costuma 

frequentar com assiduidade a Praça Silveira Martins, principalmente para passar o tempo, enquanto 

aguarda o horário de algum compromisso. Para se distrair, ela acessa a internet, que nas palavras 

dela é um serviço público satisfatório. Ela também costuma frequentar a praça no período noturno, 

mas geralmente somente para acessar a internet, nesse sentido ela comenta que “não tenho o que 

reclamar da segurança”. “Estaciono o carro e acesso”. 

Com relação à limpeza e os cuidados com esta praça, o entrevistado B, que é aposentado e 

tem 71 anos, relatou que costuma frequentar a praça para passar o tempo e acha esta uma praça bem 

cuidada e agradável e afirma que não tem o que reclamar da mesma. 
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O entrevistado C que é autônomo e tem 40 anos relatou que costuma levar sua filha de 2 

anos para passear no local. Em sua opinião todas as praças da cidade estão em boas condições. A 

única reclamação que ele fez em relação à praça Silveira Martins é o fato de que a mesma não 

possui brinquedos para as crianças. 

Consoante à fala do entrevistado C, a entrevistada D que tem 18 anos e é estudante, relatou 

que nesta praça apenas falta brinquedos para as crianças como seu irmão de 4 anos.  

Com relação aos cuidados com esta praça vale destacar que a poda de árvores é realizada 

periodicamente, bem como a limpeza das folhas e galhos que estão caídos. Contudo, constatou-se 

que em alguns trechos da praça havia papéis, garrafas plásticas e outros dejetos jogados no chão, 

evidenciando a falta conscientização dos frequentadores desta praça em mantê-la limpa. Há diversas 

lixeiras espalhadas por toda a praça, porém, notou-se que algumas lixeiras não têm fundo e dentro 

das mesmas não foram colocados sacos de lixo para a população depositar o lixo.  Observa-se nesse 

sentido, um descaso por parte do poder público municipal que não readequou estas lixeiras e nem as 

substituiu para que as mesmas pudessem ser utilizadas para o descarte do lixo.  

O entrevistado E que é autônomo e tem 57 anos, relatou que esta praça possui um bom 

sombreamento e diversos bancos para sentar. O local é agradável e bonito, porém, não há 

bebedouro disponível e o banheiro está sempre fechado.  

 Durante o trabalho de campo observou-se ainda que esta praça tem sofrido constantes 

ataques de vândalos, seja através de pichamentos nos monumentos ou na danificação dos mesmos. 

Além disso, na tentativa de se evitar o vandalismo nos banheiros, os mesmos permanecem quase 

sempre fechados, sendo abertos apenas nos dias de festejos e atividades culturais.  

Contudo, pode-se perceber que a população que frequenta esta praça diariamente ou 

algumas vezes por semana já possui certo vínculo com aquele território, pois acaba passando boa 

parte de seu tempo naquele logradouro, vivenciando momentos de lazer, contemplação e 

sociabilidades. Destarte, pode-se dizer que a partir dos usos desta praça, os grupos sociais geram 

territorialização, que aos poucos, vão delineando a composição deste logradouro, empreendendo 

diferentes significados no contexto urbano. 

Nesse contexto, Robba e Macedo (2003) afirmam que, na contemporaneidade citadina, as 

praças apresentam-se sumamente como territórios da estética urbana, cujas marcas principais são os 

usos políticos do espaço público a partir da recreação, do lazer, do convício social, ou da 

contemplação. 



 

487 
 

Posto isto, conclui-se que o espaço público de Bagé, assim como o de qualquer outra cidade, 

coliga uma multiplicidade de formas e atividades, com ênfase para o comércio e os serviços, dando 

margem às apropriações informais das praças públicas. Essas amalgamações de situações 

confirmam para a criação de uma imagem polissêmica da Praça Silveira Martins.  

No que concerne à presença de vegetação nas praças públicas vale enfatizar que esta se torna 

de importância essencial, pois a vegetação é um elemento de grande importância na composição 

destes locais, tanto no que diz respeito ao contato visual que propicia à população, como também 

pelas funções biológico-climáticas que desempenham. No entanto, conforme ressalta Scifoni (1994, 

p. 44), em relação à finalidade de lazer e recreação que as praças públicas desempenham, “não é só 

a ausência de vegetação que compromete a função, mas, principalmente a inexistência de 

equipamentos e condições voltadas a este uso”.  

Ratificando as discussões anteriores, Hoehne (1944, p. 46) complementa que:  

 

                                  As praças ajardinadas nunca devem faltar numa cidade moderna. A sua proporção deve estar 
em relação com a superfície construída. Para cada duas mil casas deveria existir sempre um 
parque ou jardim de pelo menos cem metros quadrados; mas é claro que outros, muito 
maiores, deverão ser construídos nos pontos em que isto for possível. Reservando-se o 
espaço para estas áreas ajardinadas ao se traçar o plano de uma cidade, o programa não 
onerará muito a Prefeitura, mas posto em prática, sem esta preliminar, tornar-se-á 
dispendioso e irrealizável algumas vezes. 

 

Ao analisar as características da vegetação presente na Praça Silveira Martins, constatou-se 

que a mesma é antiga, porém encontra-se em situação satisfatória, visto que há certo “equilíbrio” 

entre os espaços com pavimentação e os espaços com vegetação. Já com relação ao porte da 

vegetação, salienta-se que a maior parte da vegetação é composta por árvores de grande porte. No 

entanto, as copas das árvores não têm causado prejuízos à iluminação da praça, dado que há 

diversos postes de iluminação neste logradouro, os quais são de baixa estatura e por tal motivo a 

iluminação não é bloqueada pelos galhos e folhas das árvores e assim a praça se mantém com boa 

iluminação, facilitando a circulação de pessoas durante o período noturno. 

Por ser a praça um espaço de uso público, o Poder Público deve priorizar a escolha de 

espécies arbóreas que sejam mais adequadas para este tipo de espaço, ou seja, espécies arbóreas que 

ofereçam um bom sombreamento, e que sejam de fácil manutenção, que tenham boa resistência a 

pragas e doenças e que não produzam frutos para não servir de atrativos para insetos, para não 

causar acidentes com pedestres e ciclistas que circulam pelo local, e também para facilitar o 

processo de limpeza da praça. Com relação à verificação das condições físico-sanitárias da 
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vegetação, ressalta-se que a vegetação se encontra praticamente isenta de pragas, doenças e danos 

em sua estrutura, tais como retirada de parte da casca, corte de galhos, etc.  

Destaca-se ainda que os espaços da praça que possuem vegetação são totalmente 

“revestidos” por gramados, que estavam devidamente limpos e aparados e que em conjunto com a 

vegetação arbórea fornecem um caráter estético bem harmonioso, contribuindo para a qualidade 

paisagística. No que se refere ao mobiliário urbano desta praça, cabe ressaltar que o mesmo possui 

importância significativa, uma vez que atende mesmo que em partes às necessidades dos usuários 

deste logradouro, tanto no sentido de socialização deste espaço público como também no sentido de 

contribuir para a construção da identidade desse espaço, pois, é esta utilização que em essência, 

define a função das praças enquanto espaço de lazer e de interação social. Portanto, as praças devem 

possuir em suas dependências equipamentos e mobiliários visando atender a sua função social e 

concomitantemente, estabelecer uma identidade única para si mesma no contexto do espaço urbano 

que se encontra inserida.  

O Quadro 2 apresenta de modo sintetizado os resultados da análise efetuada sobre os 

aspectos qualitativos das estruturas e dos equipamentos presentes na Praça Silveira Martins.  

 
Quadro 2: Síntese qualitativa das estruturas e equipamentos da Praça Silveira Martins 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora em 2015. 
  

De modo geral, ao analisar o quadro acima se pode observar que a iluminação da praça, o 

calçamento, os pontos de taxi, o coreto, as obras de arte, a placa de identificação, a banca de revista 

e o estacionamento estão apropriados para o logradouro. Há cerca de 70 bancos espalhados pela 

praça, os mesmos apresentam bom estado de conservação, porém alguns estavam sujos porque os 

pássaros defecaram neles, estando impróprios para serem utilizados.   

De maneira geral, observou-se que na praça não há uma grande diversidade de 

equipamentos, mobiliários e estruturas. Além disso, determinados equipamentos, mobiliários e 

estruturas existentes na praça encontram-se em situação regular ou ruim, como por exemplo, 

algumas lixeiras estão quebras e dessa forma prejudicam a manutenção da limpeza e da higiene 
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deste espaço público e afeta de modo considerável a sua funcionalidade. Ademais, os banheiros 

necessitam de reformas e de manutenção adequada. Os chafarizes existentes estão com boa 

conservação, porém como as fontes d’água foram desligadas, os mesmos estão “armazenando” água 

da chuva que permanece acumulada por muito tempo e pode contribuir para a proliferação de 

mosquitos como, por exemplo, o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre Chikungunya e vírus 

Zyca, conforme retrata a Figura 4. 

 

 
Figura 4: Vista parcial do centro da Praça Silveira Martins em Bagé-RS 

Foto: A autora, 2015. 
 

A segurança é considerada satisfatória durante o dia, mas a noite muitas pessoas deixam de 

frequentar a praça por receio em relação à falta de segurança. O telefone público existente no local 

também está parcialmente deteriorado por atos de vandalismo. Aliás, os atos de vandalismos ainda 

podem ser observados nos monumentos e obras de arte que estavam pichados, conforme evidencia a 

Figura 5. 
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Figura 5: Vista parcial da Praça Silveira Martins na área central da cidade de Bagé-RS 

Foto: A autora, 2015. 
 

Salienta-se que os equipamentos representados pela cor preta no Quadro 2 são as propostas 

de implantação que foram elaboradas a partir das necessidades identificadas durante a pesquisa de 

campo. Portanto, sugere-se a implantação de mais lixeiras e que as mesmas sejam mais bem 

distribuídas, também se sugere a implantação de mais banheiros. Também se propõe a instalação de 

bebedouros, pontos d’ água, quiosques para alimentação, equipamentos para a terceira idade e a 

instalação de um parque infantil. A implantação destes equipamentos e mobiliários melhorará a 

funcionalidade da mesma e poderá deixá-la mais atrativa para a população bageense utilizá-la com 

maior assiduidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, conclui-se que a morfologia, as características e os principais elementos 

que compõem a Praça Silveira Martins, apoiam para a construção de um território repleto de usos e 

práticas, traçando territorialidades específicas. Por esta perspectiva, a principal definição de espaço 

público, é que este deve ser considerado como um “espaço de todos”. Ademais, deve-se ressaltar 

que a praça pública se caracteriza como um elemento de importância significativa na definição, 

composição e na configuração do território urbano, haja vista que os processos sociais que a 

compõe apresentam-se repletos de simbologias e significados que perfazem a estrutura completa e 

dinâmica da organização espacial das cidades brasileiras. 
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Em linhas gerais, pode-se dizer que muito embora a Praça Silveira Martins possua alguns 

dos equipamentos e estruturas essenciais para uma praça pública, a quantidade, a manutenção e a 

variedade dos mesmos têm deixado a desejar em alguns aspectos, pois não respondem 

especificamente ao que se espera de uma praça pública em seus aspectos mais básicos para atender 

a população citadina. Não basta apenas que o Poder Público realize a implantação de equipamentos, 

mobiliários e infrestruturas em um espaço público, é preciso que haja um plano apropriado de 

manutenção, de reposição e também de implantação de novos equipamentos e mobiliários, 

considerando a adaptação dos mesmos às condições especiais e necessidades da população em 

geral. 

É também de suma importância que se realize a conscientização da população no que diz 

respeito aos cuidados necessários ao se utilizar bens que são de uso comum, ou seja, a população 

deve ter consciência da importância de zelar pelo patrimônio público, de não jogar lixo no chão, de 

não praticar atos de vandalismo nos monumentos e equipamentos, de não danificar a vegetação etc. 

Por fim, destaca-se a necessidade de o Poder Público Municipal estabelecer políticas 

públicas com o desígnio de priorizar sempre a realização contínua de manutenção e de recuperação 

das estruturas e dos equipamentos, levando em consideração as funções fundamentais deste e de 

outros logradouros instalados na cidade de Bagé, que são a socialização e o lazer, sejam estes de 

caráter cultural, recreativo, esportivo ou contemplativo. E também desenvolver políticas públicas 

que sejam voltadas para a conscientização da população bageense, para que ela seja estimulada a 

utilizar os espaços livres da cidade com mais assiduidade, como uma maneira de promover a 

qualidade de vida da população citadina. Tomando os cuidados necessários para que não haja danos 

às infraestruturas, aos equipamentos e mobiliários e à vegetação.  
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ÁREAS VERDES URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE FAROL-PR 
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RESUMO 
 
Áreas verdes urbanas (AVU) são espaços da cidade com cobertura vegetal natural ou implantada, 
públicas ou particulares e que tenha funções de lazer, protecionismo vegetal e melhoria da 
qualidade de vida da população. Praças, bosques, parques e em alguns casos arborização em vias 
públicas, beneficiam a sociedade urbana atenuando níveis de ruído, melhorando estética urbana, 
entre outros. Sobre o índice de áreas verdes (IAV), 12 m²/hab é considerado o ideal, difundido no 
Brasil e atribuído à ONU, OMS ou FAO, contudo tal índice não é conhecido por outras instituições. 
A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propõe índice mínimo para áreas verdes 
públicas 15 m²/hab. Por tais benefícios e necessidade de um estudo que ateste a qualidade das AVU 
na sede de Farol – PR, este trabalho objetivou estabelecer IAV da sede do município de Farol – PR, 
sobre áreas que não atendam plenamente as funções de AVU. Neste trabalho foram utilizados 
imagens do programa Google Earth e recursos disponíveis, planta de Farol, conversas informais 
com moradores da cidade e dados censitários do IBGE de 2010. Para obtenção do IAV utilizou a 
equação: IAV=Σ das áreas dos espaços verdes urbanos/N° de hab. urbanos. Equação utilizada em 
três cenários, 1- total de área verde, 2- total das áreas do parque e praça municipal e 3- apenas a área 
da praça municipal, todos divididos por 2.018 habitantes urbanos, segundo IBGE. Obtendo os 
resultados: 1- total das AVU = 49,87 m²/hab; 2- Praça e Parque = 23,65 m²/hab; 3- Praça = 5,4 
m²/hab. Concluiu que apesar do IAV estar acima do ideal em dois cenários, a qualidade de tais 
locais não a acompanha, é importante ter estes ambientes na sede, contudo falha-se quando a 
população não usufrui efetivamente, e preocupa quando não há atenção para o fato, tanto do poder 
público quanto dos populares.  
 
Palavras-chave: Áreas verdes Urbanas; Farol-PR; IAV; Qualidade. 
 
ABSTRACT 
 
Urban green areas (AVU, acronym in portuguese) are city spaces with natural or implanted 
vegetation, public or private and have leisure functions, protectionism plant and improve the 
population's quality of life. Parks, forests, parks and in some cases trees on public roads, benefit 
urban society increasing noise levels, improving urban aesthetics, among others. About index of 
green areas (IAV, acronym in portuguese), 12 m²/inh is considered ideal, widespread in Brazil and 
assigned to the UN, WHO or FAO, however this index is not known by this institutions. The 
Brazilian Society of Urban Forestation (SBAU acronym in portuguese), proposes minimum rate for 
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public green areas 15 m²/inh. For these benefits and need for a study that shows the quality of the 
AVU Farol seat - PR, this study aimed to establish IAV Farol City headquarters - PR, on areas that 
do not fully meet the functions of AVU. In this work was used images from Google Earth program 
and available resources, Lighthouse plant, informal conversations with city residents and census 
data from the 2010 IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). To obtain the IAV uses 
the equation: IAV = Σ areas of urban green spaces / N°. of inh. urban. Equation used in three 
scenarios, 1- total green area, 2- total areas of the park and town square and 3- only the area of the 
municipal square, all divided by 2,018 urban inhabitants, according to IBGE. Getting results: 1- 
total AVU = 49.87 m²/inh; 2- Square and Park = 23,65 m²/inh; 3- Square = 5.4 m²/inh. Concluded 
that despite the IAV be above the ideal in two scenarios, the quality of such sites not attached, it is 
important to have these environments at headquarters, However failure is when the population does 
not enjoy effectively, cares when there is no attention to the fact that both the government as 
popular. 
 

Keywords: Urban Green Areas; Farol-PR; IAV; Quality. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

As áreas verdes urbanas, segundo Santos (2004) são todas as localidades de uma cidade que 

possuem cobertura vegetal natural ou implantada, podendo ser espaços públicos ou particulares e 

que tenha funções de lazer, protecionismo vegetal e melhoria da qualidade de vida da população. 

Podendo listar praças, bosques, parques e em alguns casos arborização em vias públicas. Tais áreas 

proporcionam benefícios a qualidade de vida da população e ao meio ambiente, como: 

- Redução da poluição atmosférica e ação purificadora da composição atmosférica urbana; 

- Equilíbrio solo-clima-vegetação; 

- Atenuantes de níveis de ruído; 

- Melhoria na estética urbana. 

Harder, et al. (2005), baseado em Cavalheiro e Del Picchia (1992) sobre o índice de áreas 

verdes, relata que 12 m² de área verde/habitante é considerado o ideal, arraigado e difundido no 

Brasil e atribuído à ONU, OMS ou FAO, contudo tal índice não é conhecido por estas instituições. 

Já a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como índice mínimo para áreas 

verdes públicas destinadas à recreação o valor de 15 m²/habitante (SBAU, 1996). 

Por tais benefícios e pela virtual facilidade de alcançar objetivos e resultados tão 

significativos a qualidade de vida da população, este trabalho avaliou as áreas verdes urbanas 

presentes na sede do município de Farol – PR, problematizando as questões de uso e gestão dos 

espaços verdes urbanos presentes nesta cidade. 



 

496 
 

O objetivo geral alçado foi estabelecer o índice de áreas verdes (IAV) do município da 

cidade de Farol – PR. Especificamente, buscou estabelecer o IAV da sede da cidade de Farol – PR 

sobre áreas que não atendem os requisitos de recreação ou que estejam inoperantes e/ou com suas 

funções desvirtuadas. 

 
1.1. Área de estudo 

 
O município de Farol – PR (figura 1) está localizado a uma longitude sul de 24° 05’ 59’’ e 

latitude oeste de 52 37’ 24’’, está integrada a região centro ocidental paranaense fazendo limites 

com os municípios de Araruna e Tuneiras do Oeste, ao norte, ao sul Boa Esperança e Mamborê, a 

leste Campo Mourão e a oeste Janiópolis, a altitude média é de 630m e possui uma área de 289,5 

km², com população estimada de 3.472 habitantes segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) a densidade demográfica está calculada em 11,99 habitantes por Km², é a 

segunda menor cidade em números de habitantes da região centro ocidental do Paraná.  

 

 

Figura 1 – Mapa do estado do Paraná com a localização do município de Farol 

Fonte: Gmapas, Google Earth, 2016. Org.: Alencar, M. 2016 

 

De acordo com a classificação apresentada por Köeppen (1978) o clima da região 

caracteriza-se com Cfa, ou seja, subtropical úmido mesotérmico, com temperaturas entre 18 ºC e 22 
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ºC, com verões quentes, sem frequência de geadas, sem estação seca definida, porém com maior 

concentração de chuvas no verão. Quanto ao tipo de solo há predominância do Latossolo e em 

menor proporção o Arenito Caiuá, o que ocorre em função do município estar em zona de transição 

entre os solos provenientes da intemperização do Basalto da Formação Serra Geral e do Arenito 

Caiuá (EMBRAPA, 2006).  

Com relação ao relevo, Martins (2003) descreve que se caracteriza por: a) suavemente 

ondulado = 40%; b) ondulado = 50% e c) 10% montanhoso. De acordo com a classificação das 

Unidades Fitogeográficas do Estado do Paraná, proposta por Roderjan et al. (2002), o município de 

Farol está situado em uma região dominada pela Floresta Estacional Semidecidual. Esse tipo de 

vegetação apresenta duas estações climáticas bem definidas, sendo uma tropical com chuvas no 

verão e estiagem bem acentuada, e subtropical sem período seco e baixas temperaturas no inverno. 

Essa formação caracteriza-se principalmente pela decidualidade da vegetação nas estações de 

outono e inverno. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
As áreas verdes urbanas em lato sensu são todas as localidades de uma cidade que possuem 

cobertura vegetal natural ou implantada, podendo ser espaços públicos ou particulares e que tenha 

funções de lazer, protecionismo vegetal e melhoria da qualidade de vida da população (MORERO, 

2007; MMA, 2016). Tais locais podem ser listados como as praças, bosques, parques e em alguns 

casos arborização em vias públicas. 

Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016): 

 

As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas 
que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou 
rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de 
vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Essas áreas verdes estão presentes numa 
enorme variedade de situações: em áreas públicas; em áreas de preservação 
permanente (APP); nos canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e unidades 
de conservação (UC) urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos 
não edificados. 
Exemplos de áreas verdes urbanas: praças; parques urbanos; parques fluviais; 
parque balneário e esportivo; jardim botânico; jardim zoológico; alguns tipos de 
cemitérios; faixas de ligação entre áreas verdes. (MMA, 2016) 

  



 

498 
 

 A definição do MMA possibilita enquadrar uma gama de espaços urbanos que não possuem 

premissas necessárias para serem estabelecidas como áreas verdes urbanas funcionais, um exemplo 

são as rotatórias que possuem cobertura vegetal natural ou implantada, mas não podem ser 

utilizadas como ambientes de recreação.  

Referente aos índices mínimos necessários HARDER, et al. (2005) explanam: 

 

Cavalheiro e Del Picchia (1992) discutiram a existência do índice de 12 m² de área 
verde/habitante considerado ideal, arraigado e difundido no Brasil e atribuído à 
ONU, OMS ou FAO. Os referidos autores afirmaram que esse índice não é 
conhecido por aquelas instituições e supõem que deve se referir somente às 
categorias de parques de bairro e distritais/setoriais, ou seja, áreas públicas com 
possibilidades de lazer ao ar livre. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana 
(SBAU) propôs como índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas à 
recreação o valor de 15 m²/habitante (SBAU, 1996, p.5). (HARDER, et al, 
2006, p.278) 
 

De tal forma é valido ressaltar, balizado em Nucci (2001) que “para calcular o índice de área 

verde, devem ser consideradas somente as áreas verdes públicas localizadas na zona urbana e 

ligadas ao uso direto da população residente nessa área.” 

É importante salientar fundamentado em trabalho produzido por Morero, et al (2007, p.20) 

que tratando de linhas de análises de áreas verdes: 

 

Existem diferentes linhas de análise de áreas verdes que podem ser resumidas em 
três tipos principais de abordagem: paisagem voltada ao lazer, à conservação 
ambiental e à educação. Para cada abordagem existem diferentes metodologias, que 
levam em conta inúmeros parâmetros, podendo gerar diferentes interpretações 
sobre a área estudada. Como princípio é muito comum adotar-se um índice que 
quantifica a porcentagem mínima de área verde destinada a determinado local. 
Como citado por Guzzo (1999; 2005), no Brasil são utilizados diferentes métodos 
para determinação de índices de áreas verdes, o que dificulta a comparação entre 
eles. (MORERO, et al, 2007, p.20) 
 

Para tanto, é necessário um olhar profundo sobre o uso e gestão das áreas levantadas para 

este estudo, excluído locais que não se encaixem nos requisitos pré-estabelecidos ou que originem 

incongruência nos resultados. Por tanto este trabalho justifica se na necessidade de um estudo que 

qualifique as extensões verdes na urbe de Farol-PR, e indique caminhos para o uso e gestão 

apropriada de espaços inutilizados. 
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2.1. Materiais e Métodos   

 
O estudo foi feito a partir de imagens do programa Google Earth e recursos disponíveis 

neste, planta municipal de Farol (figura 2), conversas informais com moradores do município e 

dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

Figura 2 – Planta municipal de Farol – PR 

Fonte: DIAS, F. M. F., LIMA, D. A., (2012, p.134) 

 

As áreas consideradas para este trabalho foram estabelecidas pela área com cobertura 

vegetal percebida via imagens de satélite e conforme as informações dos moradores residentes na 

sede do município sobre tais espaços, resultando na tabela 1 e na figura 3 
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Tabela 3 - Locais estudados e avaliados 

Local Área Acesso da pop. Bem estar social Manutenção 

Praça Paço Municipal 10.914 m² Sim Sim Sim 

Parque Ambiental 

Municipal 

36.824 m² Sim Sim Não 

Horto Municipal 52.918 m² Não Sim Sim 

Fonte: Google Earth, 2016. ORG.: Alencar, M. S. S. 2016. 

 

A população urbana segundo IBGE (2010) era 2.018 habitantes. 

 

 

Figura 3 – Sede do munícipio de Farol-PR com as áreas verdes estudas delimitadas 

Fonte: Google Earth 2016. ORG.: Alencar, M. 2016 
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Figura 4 – Parque municipal de Farol-PR 

Fonte: MELO, D. 2016 

 

 

Figura 5 – Horto municipal de Farol-PR 

Fonte: MELO, D. 2016 
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Figura 6 – Praça Manoel Soares Lima, Farol-PR 

Fonte: MELO, D. 2016 

 

Para obtenção do índice de áreas verdes (IAV) total foi utilizado a equação: 

 

IAV=Σ das áreas dos espaços verdes urbanos 

N° de hab. urbanos 

 

Esta equação foi utilizada em três cenários: 

  

1- Com o total de área verde (Horto, parque e praça), totalizando um valor de 100.656 m². 

2- Áreas do parque municipal e praça do paço municipal, alçado em 47.738 m², panorama que 

visa evitar erro na análise dos resultados, visto que ambas áreas tem como função social a proteção 

ambiental e lazer. 

3- Apenas com a área da praça municipal, com 10.914 m², local selecionado pela função social, 

qualidade de vida que proporciona. 

Todos os valores dos cenários foram divididas pelo número de habitantes urbanos. O limite 

da sede do município foi escolhido utilizando a planta municipal em conjunto com a percepção 

visual das imagens de satélite e conversas com moradores da sede. Tal método foi aplicado pois 
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algumas há ressalvas quanto ao uso e condições atuais, como o horto municipal de Farol, por 

exemplo, que não é acessível a população, contudo de maneira indireta tem peso na qualidade de 

vida da população e potencial para educação ambiental, apesar disso não atua e não tem como 

função social o lazer. No caso do parque municipal, o problema está no caso do sítio não receber 

visitação de populares ou alunos, sem manutenção e segundo relatos de moradores da cidade o local 

é frequentado por usuários de drogas ilícitas, fatores, estes que afastam visitantes, excluído o como 

opção de lazer e educação ambiental no munícipio. A praça municipal dentre os locais listados é o 

que preenche todos os requisitos elencados na tabela 1, e que tem sua função social e de área verde 

urbana cumprida na totalidade, posto isto o intento de três cenários, tem como objetivo verificar a 

quantidade e qualidade destas áreas, quantitativo pois utiliza se neste trabalho os índices de áreas 

verdes da OMS e SBAU e qualitativo por verificar as condições e o uso de cada área, endossando 

os dados estatístico obtidos. 

 
 

2.2. Resultados 

 

O método utilizado permitiu a obtenção dos seguintes dados, resultando na tabela 2: 

 

Tabela 4 - Resultados do IAV da sede do município de Farol-PR 

Cenários Resultados IAV atribuído a OMS 

(12 m²/hab) 

IAV atribuído a SBAU (15 

m²/hab) 

1 - Total das áreas verdes urbanas. 49,87 m²/hab Acima do ideal Acima do ideal 

2 - Praça e Parque municipal. 23,65 m²/hab Acima do ideal Acima do ideal 

3 - Praça do paço municipal. 5,4 m²/hab Abaixo do ideal Abaixo do ideal 

ORG.: Alencar, M. S. S. 2016. 
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2.2.1. Comparação com o IAV da OMS 

 

No primeiro cenário ocorreu um saldo positivo de 37,87 m²/hab em comparação aos 12 

m²/hab, no segundo panorama o número de saldo positivo foi 11,65 m²/hab e na última situação o 

resultado ficou abaixo do índice com 6,6 m²/hab. 

 

2.2.2. Comparação com o IAV da SBAU 

 

Ao comparar o índice de áreas verdes da SBAU de 15 m²/hab, obteve nos dois primeiros 

cenários superávit de m²/hab, sendo respectivamente 34,87 m²/hab e 8,65 m²/hab, na última 

conjuntura o resultado obtido foi 9,6 m²/hab de déficit. 

 

2.2.3. Conclusão 

 

Apesar de no primeiro caso, com total de áreas verdes o índice indicar uma taxa acima do 

ideal, áreas como o Horto municipal e Parque municipal não assinalam requisitos mínimos de 

qualidade e uso, parâmetros utilizados neste trabalho, como manutenção e acesso público, que 

hipoteticamente aumentaria a qualidade de vida da população da cidade, referente ao lazer e 

educação ambiental.  

No segundo cenário, que exclui o horto municipal, ainda há um superávit no saldo final 

tanto no IAV da OMS quanto da SBAU, a crítica, neste caso, seria a falta de manutenção do espaço 

público e de uso do parque pela população, salientamos que a quantidade de área por si só não 

denota em melhoria de qualidade, sendo necessário ações que priorizem a manutenção e 

encorajamento da população a ocupar e usufruir do parque, recomenda se ao poder público: 

1- Gestão ambiental do local (contratação de vigias, engenheiros ambientais e outros 

profissionais capacitados para o trabalho); 

2- Manejo florestal e; 

3- Educação ambiental nas instituições escolares. 

À população do município compete uma maior participação em ações que pressionem o poder 

público a tomar as devidas atitudes para tornar o espaço realmente disponível, público e com 

qualidade de uso. 
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 Conclui-se que, apesar da quantidade de áreas verdes estar acima do ideal nos cenários um e 

dois (tabela 2), a qualidade de tais locais não a acompanha, é importante ter estes ambientes na 

sede, contudo falha se quando a população não usufrui efetivamente, e preocupa quando não há 

atenção para o fato, tanto do poder público (gestor) quanto dos populares (usuários). 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Falar de áreas verdes urbanas nem sempre é cientificamente quantificável uma vez que há 

divergências e modificações em relação a distribuição, qualidade, quantidade e expectativas destas 

regiões. 

 Para Santos (2004) e Morero, et al (2007) aspectos como distribuição espacial e qualidade 

ambiental da preservação devem ser levados em consideração. Sendo assim, não basta existir uma 

grande área, porém concentrada em uma região da cidade e todo o restante da cidade ficar 

despercebido de áreas de preservação. Além disso, acredita-se que pequenas áreas, bem distribuídas 

pelo ambiente da cidade, também não contemplem a qualidade efetiva se não foram áreas realmente 

preservadas e mantidas com devida legislação. 

 Para garantir equilíbrio socioambiental é necessária que se tenham áreas urbanas que 

contemplam a garantia de preservação, bem estar de saúde e lazer. Sendo assim, áreas fechadas, 

sem acesso ao público não seriam efetivas, tão pouco áreas degradas e depredadas. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo conceber o Índice de Áreas Verdes na área urbana do 
município de Ubiratã - Paraná. As áreas verdes desempenham um papel fundamental para o espaço 
urbano, representado de diversas formas, como no clima urbano, no controle de poluição do ar, na 
melhoria da qualidade estética e paisagística, nos efeitos sobre a saúde da população, no aumento 
do conforto ambiental, na valorização econômica das propriedades, no potencial em realçar a 
qualidade de vida, entre outros benefícios. Devido essa importância, o trabalho buscou a obtenção 
da relação entre áreas verdes por habitantes em Ubiratã, utilizando como base inicial o Plano 
Diretor Municipal (para delimitação do perímetro urbano e observação do que é considerado como 
área verde urbana pelo mesmo) e o auxílio do Google Earth Pro (reconhecimento da área) bem 
como visitas in loco (para constatações), onde as áreas verdes foram finalmente determinadas, de 
acordo com os critérios estabelecidos para o trabalho. Ao seguir este documento, onze áreas foram 
contabilizadas e uma considerada pelo Plano Diretor como área verde foi desconsiderada na análise 
final. Por fim, chegou-se a conclusão que a cidade dispõe atualmente de 18,62 m² de áreas verdes 
por habitante, limite superior ao de 15m² estabelecido pela Sociedade Brasileira de Arborização, 
sendo este o índice utilizado como parâmetro para realização do presente estudo.  
 
Palavras-chave: Ubiratã; Áreas Verdes Urbanas; Plano Diretor; População.  
 

ABSTRACT 
 
The present study aims to design the Green Area Rate in the urban area of the municipality of 
Ubiratã - Paraná. Green areas play a key role in the urban space, represented in many ways, as in 
the urban climate, air pollution control, improving aesthetics and landscape quality, the effects on 
population health, increasing environmental comfort, the economic appreciation of the properties, 
the potential to enhance the quality of life, among other benefits. Because of this importance the 
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study aimed to obtain the ratio of green areas by inhabitant in Ubiratã, using as initial basis the 
Municipal Directive Plan (to delimit the urban perimeter and observation of what is considered 
urban green area) and the help of Google Earth Pro (recognition area) as well as in loco visits (for 
evidence), where the green areas have been finally determined according to the established criteria 
for the research. By following this document, eleven areas were accounted, and one area considered 
by the Directive Plan as green area was disregarded in the final analysis. Finally, it was concluded 
that the city currently has 18.62 square meters of urban green areas per inhabitant, reaching an 
upper limit to 15 square meters established by the Brazilian Society of Forestation, which is the rate 
used as a parameter for this study. 
 
Keywords: Ubiratã; Urban Green Areas; Directive Plan; Population. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente vivemos uma relação desigual combinada da contraposição entre questões 

socioambientais e econômicas, em que, de modo geral esta última se sobressai, geralmente ficando 

aquilo que é público em segundo plano ou ainda considerado como problema, especialmente se 

tratando de áreas cuja principal função é o lazer público, sem intenção de se obter lucro. Os projetos 

de construção, intervenção ou reabilitação das áreas verdes urbanas, de um modo geral, 

constantemente ganham destaque na mídia por envolvimentos polêmicos que somente agravam sua 

penúria, pois muitos projetos acabam por não atenderem necessariamente um planejamento 

socioambiental e concentram-se apenas a esfera socioeconômica. 

A tendência é que se não tomarmos uma providência no que diz respeito à preservação e 

reabilitação dessas áreas, não somente suas estruturas físicas, mas, sobretudo, suas funções sociais, 

geoambientais e estéticas, os únicos espaços de uso coletivo tendem a ser cada vez mais privados. 

Santos (2004, p. 158) alega que o processo de planejamento ambiental somente se completará se 

houver a participação pública em diversos momentos de seu processo. 

O município de Ubiratã apresenta atualmente um exponencial crescimento urbano, onde se 

intensificam construções privadas de caráter comercial e residencial, bem como a construção de 

escolas, creches, postos de saúde e praças, executadas pelo poder público. Entremeio esse 

desenvolvimento urbano, torna-se essencial o investimento nas áreas verdes urbanas, o qual ocorre 

em Ubiratã através da construção e revitalização de praças e parques. Somente nos últimos sete 

anos, foram construídos uma praça e um parque, bem como revitalizadas três praças e um parque 

natural. A fim de acompanhar a evolução urbana, torna-se essencial que o poder público invista 

seus recursos nessas áreas, que são essenciais para a qualidade de vida da população. 



 

509 
 

 De acordo com o PDM - Plano Diretor Municipal, a população utiliza com frequência as 

áreas verdes públicas disponíveis para realização de atividades esportivas, de lazer e recreação. De 

posse dessas informações o planejador urbano tem uma visão clara sobre a sua situação, levando-o a 

elaborar os projetos de implantação ou manutenção em consonância com a comunidade e com o 

poder público. Dessa forma será possível dispor desse espaço na cidade não só como um fragmento 

ou retalho do desenho urbano, mas sim como um espaço onde o cidadão possa estar para vivenciar 

seu tempo de lazer, ou simplesmente desfrutar do bem estar ambiental proporcionado por estes 

locais. Ainda de acordo com o Plano Diretor Municipal, foram propostas ações para a revitalização 

da arborização urbana, das áreas verdes (praças e parques, sendo que algumas revitalizações já 

foram executadas ou encontra-se em andamento), dos cursos hídricos (recuperação de processos 

erosivos), principalmente os urbanos, bem como para a ampliação do sistema de educação 

ambiental junto à população em geral. 

 Devido à importância dessas áreas verdes, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade 

de contribuir com o desenvolvimento de estudos sobre esses espaços, com foco nas áreas verdes de 

maior relevância presentes na malha urbana do município de Ubiratã, como praças, parques e 

regiões de fundo de vale, uma vez que, de acordo com o próprio Plano Diretor Municipal, a maior 

concentração de árvores no município pode ser observada próxima a córregos urbanos (fundos de 

vale), nas áreas de preservação ambiental e especialmente nos parques municipais, além das praças 

do município. O presente estudo estabeleceu a relação de áreas verdes urbanas por habitante, a fim 

de descobrir se o mesmo supera o índice de 15m² de área verde por habitante estabelecido pela 

Sociedade Brasileira de Arborização (SBAU), uma vez que a serventia das áreas verdes nas cidades 

está intimamente relacionada à sua quantidade, qualidade e distribuição dentro da malha urbana 

(Guzzo & Schiavetti, 2002).  

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1. Caracterização da área de estudo 
 

O município de Ubiratã localiza-se no Terceiro Planalto Paranaense, na região centro-oeste 

do Paraná. Encontra-se a uma altitude de 508 metros, possuindo como ponto de referência central a 

latitude 24°32'43'' sul e longitude 52°59'16'' oeste. Apresenta uma área urbana de 11,74 km² e 

652,58 km² de área total, fazendo limite com os municípios de Nova Aurora, Corbélia, Quarto 
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Centenário, Rancho Alegre d’Oeste, Juranda, Campina da Lagoa, Braganey, Iguatu e Anahy. De 

acordo com o censo do IBGE de 2010, o município possui 21.558 habitantes. A estimativa do IBGE 

de 2015 é de que o número de habitantes atualmente seja de 21.864. 

 

Figura 1 – Localização de Ubiratã 
Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 

 

Pela divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o município pertence à 

Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Paranaense e Microrregião de Goioerê. A economia é 

voltada para a agricultura, principalmente para o cultivo de soja, trigo e milho. Atualmente, se 

intensificou o ramo da avicultura a partir da instalação de um abatedouro de aves. 
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Possui clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), com verões quentes, geadas pouco 

frequentes e chuvas com tendência de concentração nos meses de verão. Apresenta temperatura 

média anual dos meses mais quentes superior a 22°C, e dos mais frios, inferior a 18°C; chuvas entre 

1600 e 1900 mm, e umidade relativa do ar de 80%, sem deficiência hídrica (MAACK, 1968). A 

cobertura vegetal original é da Floresta Estacional Semidecidual ou Floresta Pluvial Subcaducifólia 

e da Floresta Ombrófila Mista, sendo este tipo de vegetação também conhecida como “mata-de-

araucária” ou “pinheiral”. (PLANO DIRETOR, 2015). 

 
2.2. A importância das áreas verdes urbanas 

 
As áreas verdes urbanas desempenham funções ecológicas, estéticas, sociais ou recreativas, 

que são essenciais para a qualidade de vida da população. Funções, estas, indissociáveis. Logo, a 

gestão e manutenção e o planejamento dessas áreas pelo poder público são essenciais. Bargos e 

Matias (2011) discorrem sobre:  

 
A manutenção das áreas verdes urbanas sempre foi justificada pelo seu potencial 
em propiciar qualidade ambiental à população. Ela interfere diretamente na 
qualidade de vida dos seres por meio das funções sociais, ecológicas, estéticas e 
educativas, que elas exercem para amenização das consequências negativas da 
urbanização (BARGOS; MATIAS, 2011, p.179).  

 
A função ecológica ocorre na medida em que os elementos naturais que compõem esses 

espaços minimizam os impactos decorrentes do processo de industrialização e concentração da 

população na área urbana. Quanto à estética, esta visa à integração entre os espaços construídos e os 

destinados a circulação. Já a função social está diretamente relacionada à oferta de espaços para 

lazer e recreação da população.  

A arborização e vegetação contribuem não somente para a estética, mas também para o 

conforto térmico e qualidade ambiental, que com o crescimento das cidades e o sitio urbano cada 

vez mais impermeabilizado faz com que a temperatura e a sensação térmica sejam cada vez mais 

elevadas. As praças, bosques e outras áreas verdes desempenham um papel fundamental, pois, com 

a devida arborização e vegetação, acarretará na consequente diminuição das temperaturas 

efetivando a conforto térmico, efeito notório nos verões. 

Na atualidade, diversos estudos têm sido realizados dando ênfase à importância e aos 

benefícios da vegetação urbana, promovendo a valorização dos espaços de área verde diante do 

crescimento das cidades. Esses estudos evidenciam o papel desempenhado pela vegetação para o 
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clima urbano, controle da poluição do ar, a melhoria da qualidade estética e paisagística, os efeitos 

sobre a saúde da população, o aumento do conforto ambiental, a valorização econômica das 

propriedades, o potencial em realçar a qualidade de vida entre outros benefícios.  

  É considerada uma área verde de domínio público, segundo o Art. 8º, § 1º, da Resolução 

CONAMA Nº 369/2006, o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da 

cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

 Lima et al. (1994) conceituam área verde: 

 
[...] onde há o predomínio de vegetação arbórea; engloba as praças, os jardins 
públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais e trevos de vias públicas, que 
tem apenas funções estética e ecológica, devem, também, conceituar-se como Área 
Verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas, não 
devem ser consideradas como tal. Como todo Espaço Livre, as Áreas Verdes 
também devem ser hierarquizadas, segundo sua tipologia (privadas, potencialmente 
coletivas e públicas) e categorias, das quais, algumas são descritas a seguir (LIMA 
et al., 1994, p.10). 

  
A respeito das categorias o autor supracitado discorre, 

 
Parque Urbano: é uma Área Verde, com função ecológica, estética e de lazer, 
entretanto com uma extensão maior que as chamadas Praças e Jardins Públicos.  
Praça: como Área Verde, tem a função principal de lazer. Uma praça, inclusive, 
pode não ser uma Área Verde, quando não tem vegetação e é impermeabilizada 
(caso das praças da Sé e Roosevelt, na cidade de São Paulo); no caso de ter 
vegetação é considerada Jardim, como é o caso dos jardins para deficientes visuais 
ou mesmo, jardim japonês, entre outros, presentes no Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo.  Arborização Urbana: diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo, 
dentro da urbe, tais como árvores e outras. Nesse enfoque, as árvores plantadas em 
calçadas, fazem parte da Arborização Urbana, porém, não integram o Sistema de 
Áreas Verdes (LIMA et al., 1994, p.10). 

  
Com o passar dos anos e o aumento das cidades e valorização dos espaços urbanos, as áreas 

verdes, sejam para o lazer, ornamentos, áreas de proteção entre outras diversas funções de qualidade 

ambiental, vieram perdendo cada vez mais espaço nas grandes cidades, problemática esta que na 

atualidade também já começa a atingir cidades de médio e pequeno porte, estando cada vez mais 

difícil o acesso principalmente pelo fato de muitas sequer existirem. 

 O poder público tem papel fundamental na gestão das áreas verdes. É sua função 

implementar, administrar, equipar e promover a manutenção destas áreas, enquanto, em contra 

partida, é função dos cidadãos que usufruem deste espaço contribuir para a sua preservação e o bom 
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uso de suas instalações. Uma área verde urbana abandonada ou sem manutenção acaba por não 

exercer suas principais características e funções, tornando-se um espaço nulo que não possibilita 

condições de lazer, a função estética e ecológica. Nesses locais, onde a vegetação e arborização tem 

a importância de purificar o ar, propiciar sombra, diminuir a poluição sonora, diminuir impactos das 

chuvas, entre outros, podem claramente passar por uma banalização e se transformar em um local 

de atração de grupos socialmente excluídos, cominando em problemas sociais como prostituição, 

prática de furtos, tráfico de drogas dentre outros. 

   O modo de distribuição e implementação de áreas verdes urbanas deve ser de maneira 

estratégica, onde possa ser viável à acessibilidade de uso e deslocamento, atendendo a demanda de 

todas as idades. Com uma distribuição uniforme dessas áreas na cidade, esses espaços não 

segregarão uma parcela da população por causa de sua localização, assim permitindo que o mesmo 

seja usufruído em todos os setores do município. O município de Ubiratã é relativamente pequeno, 

com uma malha urbana igualmente pequena, na qual existem atualmente áreas verdes públicas que 

desempenham um papel fundamental na concepção social, ambiental e até mesmo financeira no 

município. Em cidades pequenas as áreas verdes públicas são um dos locais mais relevantes para 

ponto de encontros e lazer. São espaços que atendem todas as idades e tem um papel fundamental 

na qualidade socioambiental das cidades. 

 
2.3. Procedimentos Metodológicos 
 
 Para este cômputo foi realizada a observação e quantificação das áreas verdes urbanas do 

município de Ubiratã, atendendo as etapas descritas abaixo. Vale ressaltar que assim como no Plano 

Diretor, para elaboração da presente contagem não foram contabilizados como áreas verdes os 

canteiros, rotatórias, árvores de calçamento, entre outros redutos que podem conter vegetação em 

menor escala: 

Tabela 01 – Metodologia utilizada para quantificação de áreas verdes 
Etapas Metodologia utilizada 

Etapa 01 Análise do Plano Diretor Municipal para levantamento de quais são as 
áreas verdes urbanas consideradas pelo mesmo. 

Etapa 02 Observação das áreas verdes urbanas destacadas pelo Plano Diretor no 
Google Earth Pro, com a altura do campo de visão de 1 km. 

Etapa 03 Análise in loco das áreas verdes urbanas destacadas pelo Plano Diretor, a 
fim de observar se as mesmas desempenham funções sociais e se estão 
disponíveis ao livre acesso da população. 

Etapa 04 Utilização do Google Earth Pro para procura de novas áreas verdes 
urbanas, com altura do campo de visão de 1 km. 
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Etapa 05 Análise in loco nas novas áreas encontradas, a fim de observar se as 
mesmas desempenham funções sociais e se estão disponíveis ao livre 
acesso da população. 

Etapa 06 Descarte de algumas áreas consideradas pelo Plano Diretor. 
Etapa 07 Inserção das novas áreas encontradas, devido ao seu grau de relevância 

para a pesquisa e pela função a qual são utilizadas. 
Etapa 08 Poligonização individual das áreas definidas através do Google Earth Pro, 

no qual se foi obtido às medidas aproximadas em metros quadrados para 
cada área verde considerada para o presente estudo. 

Etapa 09 Somatória dos valores de cada área verde urbana a fim de se obter o valor 
total em m² de áreas verdes urbanas para o município. 

Etapa 10 Divisão da área total obtida pela população total, utilizando a seguinte 
fórmula: 

IAV = AVU 
            PT 

Onde: 
IAV: Índice de Área Verde; 
AVU: Áreas Verdes Urbanas; 
PT: População Total*. 
Fonte: LIMA, R.F.S., LEVERENTZ, Gilberto da Silva. 2016 

Nota: *Estimativa do IBGE para o ano de 2015. 
  

 Quanto ao Índice de Área Verde, Cavalheiro e Del Picchia (1992, p.4), destacam que 

quaisquer índices existentes devem ser utilizados apenas como apoio cientifico pelos planejadores. 

Desse modo, foi utilizado como referencial nesta pesquisa o índice estipulado pela SBAU (1996), 

que considera o total de 15m² de área verde por habitante como essencial para que as mesmas 

desempenhem suas funções e auxiliem no desenvolvimento das atividades humanas, onde, nesse 

sentido, Guzzo (1999 apud Duarte et al, 2010) destaca: 

 
O que se conhece para o Brasil, em termos de IAV, é a recomendação do 
estabelecimento de metodologias que permitam obter o índice mínimo 15m²/hab. 
de áreas verdes destinadas à recreação, elaborada em 1996 pela Sociedade 
Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) durante a assembleia de encerramento 
do VI Encontro Nacional sobre Arborização Urbana (GUZZO, 1999, apud 
DUARTE et al, 2010, p. 8). 

 

2.4. Áreas verdes urbanas de Ubiratã 

 
Se tratando de áreas verdes urbanas, o Plano Diretor Municipal considera algumas regiões 

de fundo de vale, o Parque do Lago e o Parque Municipal Ênio Pipino, conforme pode ser 

observado na figura a seguir. Destaca-se na imagem: em pontilhado o perímetro urbano do 

município; em verde as áreas verdes e em amarelo para as praças, sendo: 01 – fundo de vale Jardim 
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Primavera; 02 – Parque Municipal Ênio Pipino; 03 – Fundo de Vale Vila Recife; 04 - Parque do 

Lago; 05 – Cooperativa Integrada. 

 

 

Figura 2 – Áreas verdes urbanas de acordo com o plano diretor municipal 
Fonte: Plano Diretor Municipal. 2015. Adaptado por: LIMA, R.F.S, 2016 

 
A Figura 3 retrata as áreas verdes destacadas no PDM, mediante visita in loco. 
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Figura 3 – Representação de algumas áreas verdes urbanas do município de Ubiratã 
Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 

 

Na figura 03, as imagens 01 e 03 correspondem a áreas de proteção de corpos hídricos, 

enquanto a imagem 02 corresponde ao Parque Municipal Ênio Pipino, que atualmente passa por 

revitalização a fim de permitir um melhor acesso a população. A imagem 04 retrata o Parque do 

Lago, local com alta taxa de frequência da população. O principal ponto de contraposição entre o 

PDM e a análise in loco, se deu na observação de que o ponto 05 destacado na Figura 02 se remete 

à silvicultura, sendo esta uma área particular de uma cooperativa de recepção de grãos, conforme 

pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 4 – Área verde destacada no plano diretor (ponto 05, figura 02) pertencente a uma empresa 
privada (cooperativa). 
Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 

 

Essa área particular não foi considerada para obtenção dos resultados do presente estudo por 

ser destinada a extração de madeira para uma cooperativa de recepção de grãos. Logo, não 

desempenha função ecológica, estética, social ou recreativa, essencial para a qualidade de vida da 

população. 

Quanto às praças, o município possui sete atualmente, sendo que algumas estão retratadas na 

figura 5 a seguir. Estão representadas: Imagem 01 – Praça dos Pioneiros; Imagem 02 – Praça 31 de 

Março; Imagens 03 e 04 – Praça Vereador Horácio José Ribeiro. 
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Figura 5 – Representação de algumas praças do município de Ubiratã 
Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 

 
As praças desempenham papel fundamental, haja vista que são frequentadas diariamente 

pela população, fato comprovado in loco. Atualmente, a Praça Vereador Horácio José Ribeiro é 

utilizada tanto para lazer, quanto para eventos diversos, como shows, feiras comerciais (de 

exposição, alimentícias, entre outras). Vale ressaltar que o PDM não considera praças como áreas 

verdes urbanas, mas, devido seu grau de importância, as representadas nas figuras 05 e 06 foram 

consideradas para obtenção dos resultados. 

O município possui ainda a Praça Pio XII, que atualmente passa por reformas a fim de 

propiciar um melhor local de conforto e lazer à população, conforme retratado na Figura 6. A 

mesma também foi considerada na presente pesquisa devido o desempenho de sua função social. 
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Figura 6: Praça Pio XII 
Fonte: LIMA, R.F.S, 2016 

 

Outra área inserida após visita in loco corresponde a uma localizada no Conjunto Boa Vista, 

representada na Figura 07. Também foi inserida devido sua importância para a população local, 

sendo muitas vezes área de lazer. 

 

 
Figura 7 – Área verde no conjunto Boa Vista 

Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 
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 Do mesmo modo, a área representada na Figura 08 foi inserida devido sua importância e 

função social. Apesar de corresponder a uma área particular, a mesma é de livre acesso a toda 

população. Essa área, denominada de Rancho do Bordin, está representada abaixo. 

 

 
Figura 8 – Rancho do Bordin 

Fonte: LIMA, R.F.S., 2016 
 
 
 
2.5. Resultados 
 

Mediante análise do PDM e visitas in loco, obteve-se o seguinte mapa: 
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Figura 9: Malha urbana do município de Ubiratã com destaque para as áreas verdes urbanas de 
acordo com análise do plano diretor e visitas in loco. Escala de 1Km. 

Fonte: Google Earth. Adaptado por: LIMA, R.F.S., 2016 
  

Para cálculo das áreas verdes, algumas áreas foram consideradas e outras desconsideradas, 

conforme detalhado na tabela 02: 

 
Tabela 2 – Áreas verdes de acordo com o plano diretor e análise in loco 

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREAS DESCONSIDERADAS 
Ponto 1 Fundo de Vale Jardim Primavera Ponto 5 Cooperativa Integrada 
Ponto 2 Parque Ênio Pipino  
Ponto 3 Fundo de Vale Vila Recife 
Ponto 4 Parque do Lago 
Ponto 6 Praça dos Pioneiros 
Ponto 7 Praça 31 de Março 
Ponto 8 Praça Horácio José Ribeiro 
Ponto 9 Praça Pio XII 
Ponto 10 Conjunto Boa Vista 
Ponto 11 Rancho do Bordin 

Fonte: Plano diretor; LIMA, R.F.S., 2016 
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Mediante somas das áreas consideradas no estudo, obtidas através do Google Earth Pro, 

atingiu-se o resultado aproximado representado na tabela 03: 

 
Tabela 3 – Somatória de áreas verdes, de acordo com o plano diretor e análise in loco 

LOCAL ÁREA M² 
Ponto 1 Fundo de Vale Jardim Primavera 78.092 
Ponto 2 Parque Ênio Pipino 233.500 
Ponto 3 Fundo de Vale Vila Recife 22.690 
Ponto 4 Parque do Lago 50.843 
Ponto 6 Praça dos Pioneiros 1.570 
Ponto 7 Praça 31 de Março 773 
Ponto 8 Praça Horácio José Ribeiro 2.280 
Ponto 9 Praça Pio XII 10.000 
Ponto 10 Conjunto Boa Vista 5.900 
Ponto 11 Rancho do Bordin 1.400 
TOTAL 407.048 M² 
 0,41 KM² 

Fonte: Plano diretor; LIMA, R.F.S., 2016 

 

 Sendo assim, considerando os 407.048 m² de áreas verdes urbanas, a população do 

município estimada em 21.864 habitantes para o ano de 2015, e a utilização da fórmula 

preestabelecida, obteve-se o seguinte índice de área verde urbana para Ubiratã: 

 

IAV= AVU 
           PT 

 
IAV= 407.048m² 

         21.864 

 

IAV= 18,62 m²/hab. 

Onde: 

IAV: Índice de Área Verde; 

AVU: Áreas Verdes Urbanas; 

PT: População Total. 

Baseado no resultado, Ubiratã apresenta um índice de 18,62 m² de área verde urbana por 

habitante, valor este superior aos 15m²/hab. estabelecido pela Sociedade Brasileira de Arborização 
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(SBAU). Em contrapartida, dos 11,74 km² que compõem a área urbana do município, apenas 0,41 

km² são de áreas verdes.  

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A falta de padronização de planejamento e principalmente a análise das áreas verdes urbanas 

torna o trabalho um tanto quanto complexo pela falta de informações que devem ou não ser levadas 

em consideração, mas, é sabido que a quantidade e principalmente a qualidade das áreas precisam 

ser evidenciadas. No resultado final do presente estudo foi possível analisar que as áreas destacadas 

e computadas apresentam características essenciais a uma boa qualidade de vida da população que 

as frequenta: são preservadas, estão acessíveis ao público gratuitamente e garantem o lazer. Por 

outro lado, ressalta-se que apesar de estarem em boas condições, às mesmas estão sujeitas ao 

descaso dos poderes públicos ou privados e da própria população, haja vista que em muitos os casos 

a questão ambiental sempre é deixada para um segundo plano. 

Ubiratã apresenta dois aspectos significativos quando analisado suas áreas verdes urbanas: o 

valor de 0,41 km² de áreas verdes urbanas é extremamente baixo se comparado com os 11 km² de 

malha urbana do município, enquanto, por outro lado, a cidade possui atualmente uma quantidade 

suficiente de áreas verdes se analisado o índice de área verde por habitante. Mas, apesar dos 

resultados, é sabido que de nada adianta uma grande quantidade se as mesmas não forem de 

qualidade e desempenharem bem sua função social, cumprindo seu papel de preservação de 

qualidade ambiental, lazer e educação ambiental, onde, em Ubiratã, as áreas verdes urbanas 

cumprem com louvor sua obrigação. 

Por fim, por não existir uma metodologia padrão, torna-se extremamente difícil considerar 

quais são as áreas verdes na área urbana do município, uma vez que a sombra de uma única árvore 

pode desempenhar o papel e possuir a importância que uma praça ou um parque não dispõem. Mas, 

mediante a elaboração do presente estudo, foi possível utilizar uma nova metodologia que, ao 

mesmo tempo em que se aproveita das informações disponíveis no Plano Diretor Municipal, 

contrapõe-se ao mesmo em busca de resultados mais objetivos. 

 
 
 
 



 

524 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
BARGOS, Danúbia Caporusso; MATIAS, Lindon Fonseca. Áreas Verdes Urbanas: Um Estudo 
de Revisão e Proposta Conceitual. REVSBAU, Piracicaba – SP, v.6, n.3, p.172-188, 2011. 
 
CAVALHEIRO, Felisberto; DEL PICCHIA, P. C. D. Áreas Verdes: conceitos, objetivos e 
diretrizes para o planejamento. In: Congresso Brasileiro Sobre Arborização Urbana. Anais... Vol. I: 
Vitória, 1992. 
 
CONAMA, Resolução nº 369, de 28 de março de 2006. Complementada pela Resolução no 302/02; 
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente - APP. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 28 de mar. 2006. 
Disponível 
em:<http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2006_369.pdf>. 
Acesso em: 26 de maio 2016. 
 
DUARTE, Douglas Ambiel Barros; FILHO, Valter Luiz Ziantonio. Índice de área verde por 
habitante para o município de Timburi-Sp. In: XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. Crise, práxis 
e autonomia: espaços de resistência e de esperanças. Espaços de diálogos e práticas. 2010, Porto 
Alegre/RS. Anais... Porto Alegre: 2010. 
 
GUZZO, Perci. Estudo dos espaços livres de uso público da cidade de Ribeirão Preto/SP, com 
detalhamento da cobertura vegetal é áreas verdes públicas de dois setores urbanos. 
Dissertação de Mestrado – UNESP. Rio Claro (SP), 1999. 125 p. 
 
GUZZO, Perci; SCHIAVETTI, A. 2002. Elementos da vegetação. In SCHIEL et al. (Org.). O 
estudo de bacias hidrográficas: uma estratégia para educação ambiental. São Carlos, Rima, 
2002. p. 59-67. 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico Brasileiro 2010. 
Disponível em: http://www.ibge.com.br/. [acesso em 26 maio 2016]. 
 
LIMA, A. M. L. P. et al. Problemas na utilização na conceituação de termos como espaços livres, 
áreas verdes e correlatos. In: Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, 2. São Luís. Anais... São 
Luís: Imprensa Emater/MA, 1994.  
 
MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Instituto de Biologia e Pesquisa 
Tecnológica, UFPR, Curitiba: Inst... PR, 1968. 
 
NUCCI, João Carlos. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano: um estudo da ecologia e 
do planejamento urbano aplicado ao Distrito de Santa Cecília (MSP), Tese (Doutorado em 
Geografia Física)-Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
1996. 
 



 

525 
 

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ. Disponível em: 
http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/291015142825_etapa_ii__ati__vers
ao_final_pdf.pdf. Acesso em 07 de outubro de 2016. 
 
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2004. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

526 
 

A ARBORIZAÇÃO URBANA COMO INDICADOR DE ÁREAS VERDES 

NA CIDADE DE QUINTA DO SOL/PR 
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RESUMO 
 
A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios ao ambiente, uma vez que a vegetação 
representa papel importante na absorção de gases nocivos por meio do fenômeno da fotossíntese. 
Diante disto, o planejamento urbano se torna um fator muito importante para o desenvolvimento das 
cidades, e a arborização possui um relevante destaque nesse sentido, contribuindo para a qualidade 
de vida dos moradores e também proporcionando uma boa estética para o meio urbano. Esse 
trabalho é relevante para quantificar as áreas verdes dentro da cidade de Quinta do Sol, sobretudo, 
porque está diretamente vinculada a qualidade de vida na cidade. Primeiramente delimitou-se as 
áreas verdes no núcleo urbano do Município de Quinta do Sol. Em seguida, utilizou-se imagem do 
Google Earth Pro na escala 1:100 metros para delimitar os polígonos. Como variáveis de áreas 
verdes contabilizadas utilizou-se da arborização das vias públicas, incluindo também as praças e o 
campo de futebol. Para chegar ao resultado final foi utilizada a equação: áreas verdes divididas pela 
população urbana do núcleo principal, obtida através dos dados coletados no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE. Por meio dos dados coletados contatamos que a cidade de Quinta do 
Sol possui áreas verdes, sendo 24,598 m² por habitantes o que fica dentro da margem sugerida pela 
ONU que estabelece que 12m² de área verde por habitante é o ideal para a qualidade de vida dos 
habitantes.    
 
Palavras-chave: Arborização urbana; Vias urbanas; Qualidade de vida; Áreas públicas.  
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ABSTRACT 
 
The urban afforestation provides numerous benefits to the environment, since the vegetation is 
important role in the absorption of harmful gases through the photosynthetic phenomenon. In view 
of this, urban planning becomes a very important factor for the development of cities, and 
afforestation has an important highlight in this sense, contributing to the quality of life of residents 
and providing a good aesthetics to the urban environment. This work is relevant to quantify the 
green areas within the city of Quinta do Sol, primarily because it is directly linked to quality of life 
in the city. First delimited to the green areas in the urban in Quinta do Sol, we used Google Earth 
Pro image in 1: 100 meters to delimit the polygons. How green areas accounted for variables we 
used the afforestation of public roads, also including the squares and the football field. To get to the 
end result was used the equation: green areas divided by the urban population of the core group, 
obtained through the data collected in the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE. 
Through the data collected contacted the city of Quinta do Sol has green areas, with 24.598 m² per 
inhabitants that lies within the UN suggested margin that states that 12m of green area per 
inhabitant is ideal for the quality of life for residents. 
 
Keywords: Urban afforestation; Urban Roads; Quality Of Life; Public Areas. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

Atualmente, com o avanço da urbanização, se torna cada vez mais escasso a presença de 

vegetação nas cidades. Segundo Loboda e De Angelis (2005, p. 129), “(...) as áreas verdes 

tornaram-se os principais ícones de defesa do meio ambiente pela sua degradação, e pelo exíguo 

espaço que lhes é destinado nos centros urbanos.”. De acordo com Morero et al., 

Existem diferentes linhas de análise de áreas verdes que podem ser resumidas em 
três tipos principais de abordagem: paisagem voltada ao lazer, à conservação 
ambiental e à educação. Para cada abordagem existem diferentes metodologias, que 
levam em conta inúmeros parâmetros, podendo gerar diferentes interpretações 
sobre a área estudada. (...). (MORERO; SANTOS; FIDALGO, 2007, p.20). 
 

Sendo assim, “As áreas verdes correspondem a uma das categorias dos espaços livres de 

construção, e seu planejamento visa a atender a demanda da comunidade urbana por espaços 

abertos que possibilitem a recreação, o lazer e a conservação da natureza. (...)” (MAZZEI; 

COLESANTI; SANTOS, 2007, p.34-35). 

Estudar áreas verdes é um trabalho complexo, pois “são usados diferentes métodos para 

determinação de índices de áreas verdes (...).” (MORERO; SANTOS; FIDALGO, 2007, p.20). 

Dessa forma, no presente trabalho, utilizamos como índices de áreas verdes a arborização das vias 
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públicas, pois entram na abordagem da conservação ambiental, e utilizamos também as praças e o 

campo de futebol que entram na abordagem de paisagem voltada ao lazer, pois as praças e o campo 

de futebol são locais de encontro dos grupos de pessoas para que estas se socializem. 

Compreendemos, portanto, que a arborização urbana proporciona inúmeros benefícios ao 

ambiente, uma vez que a vegetação representa papel importante na absorção de gases nocivos, 

através do fenômeno da fotossíntese. Diante disto, o planejamento urbano se torna um fator muito 

importante para o desenvolvimento das cidades, e a arborização possui um relevante destaque nesse 

sentido, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores e também proporcionando uma boa 

estética para o meio urbano. Sendo assim, Loboda e De Angelis consideram que  

A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão 
reunidos na infra-estrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles 
ligados à questão ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas 
constituem-se elementos imprescindíveis para o bem estar da população, pois 
influencia diretamente a saúde física e mental da população. (LOBODA; DE 
ANGELIS, 2005, p.131). 
 

Deste modo, Schallenberger et al. colocam que  

“(...) a arborização de vias públicas, parques e praças vêm sendo uma grande 
alternativa para as cidades, pois as árvores urbanas quando bem implantadas e 
manejadas transmitem múltiplos benefícios e estão longe de serem caracterizadas 
como um problema. (...)” (SCHALLENBERGER et. al., p.107, 2010). 
 

Neste sentido, entende-se a importância de se realizar estudos referentes à arborização 

urbana, já que está vêm se tornando cada vez mais importante para o meio urbano, devido aos 

vários benefícios físicos e psicológicos que podem oferecer. E de acordo com Almeida e Neto 

(2010), “O aprofundamento dos estudos relativos à arborização urbana se faz cada vez mais 

necessário, à medida que esses comprovam a contribuição da arborização na melhoria da qualidade 

ambiental, gerando efeitos psicológicos e físicos positivos. (...)”. (ALMEIDA e NETO, 2010, 

p.899). 

Dessa forma, a vegetação urbana tem um papel muito importante para as cidades, pois as 

árvores auxiliam na diminuição da temperatura, proporcionam sombra para os veículos e também 

para os indivíduos, e ainda são utilizadas para proporcionar um melhor efeito estético nas cidades. 

Conforme argumenta Ribeiro,  

[...] Arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, jardins e 
praças, criar áreas verdes de recreação pública e proteger áreas verdes particulares. 
A arborização urbana passa a ser vista nas cidades como importante elemento 
natural reestruturador do espaço urbano, pois aproxima as condições ambientais 
normais da relação com o meio urbano. (RIBEIRO, 2009, p.224-225). 
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Com base no exposto, o objetivo do trabalho foi verificar se a cidade de Quinta do Sol – PR 

possui um índice de áreas verdes urbanas condizentes com o índice que a Organização das Nações 

Unidas - ONU considera ideal, sendo que para a ONU, o valor ideal de áreas verdes para as cidades 

é de 12 metros quadrados por habitante (m²/hab). Sendo assim, consideramos como áreas verdes a 

arborização das vias públicas, incluindo também as praças e o campo de futebol. A partir dessas 

variáveis, utilizamos o software Google Earth Pro na escala de 1:100 metros para delimitar as áreas 

verdes da cidade, bem como para delimitar os polígonos e fazer a contagem da área total de áreas 

verdes. 

 
 
2. ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÁREAS VERDES 
 
 

Com o desenvolvimento das cidades e adensamento dos centros urbanos, se torna cada vez 

mais raro a existência de espaços públicos voltados à preservação ambiental. No entanto, podemos 

encontrar vegetação arbórea ou rasteira (gramados) em praças, parques e vias públicas da cidade. 

Essas áreas, mesmo não sendo em grandes proporções, favorecem um ar mais harmônico e saudável 

para as pessoas que freqüentam essas áreas, e trazem inúmeros benefícios a cidade, conforme 

argumenta Schallenberger et al. (2010), 

Os benefícios podem ser de ordem estética, relacionados principalmente a efeitos 
visuais que as plantas fornecem, proporcionando um contato do homem com a 
natureza, produzindo um efeito harmônico através de suas linhas suaves e 
orgânicas, formas, cores e texturas, criando paisagens específicas, proporcionando 
identidade às ruas. Quanto ao meio ambiente incluem benefícios na melhoria do 
microclima, amenização da poluição atmosférica e acústica, proteção do solo e 
fauna, diminuição da velocidade do vento e fornecendo sombra a população 
humana. Fontes benéficas de ordem física estão relacionadas ao conforto que as 
árvores proporcionam com a alteração do microclima, já as psíquicas trazem 
benefícios incalculáveis ao homem, principalmente na atenuação do estresse. [...]. 
(SCHALLENBERGER et al., 2010, p. 107-108). 
 

Dessa forma, a vegetação urbana “tem grande importância na melhoria das condições de 

vida nos centros urbanos [...]” (MELO; ROMANINI, 2007, p.3), pois favorece o bem-estar da 

população, purificando o ar, proporcionando sombra aos pedestres e veículos, embeleza as cidades e 

fornece abrigo aos pássaros, e“ainda contribui agindo sobre o lado físico e mental do homem, 

atenuando o sentimento de opressão frente as grandes edificações. [...].” (DANTAS; SOUZA, 2004, 

p.4). 
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Em uma visão mais aprofundada Loboda e De Angelis (2005, p.131) explicam que “No caso 

do ambiente, as áreas verdes públicas constituem-se elementos imprescindíveis para o bem estar da 

população, pois influencia diretamente a saúde física e mental da população”. 

Citando Camilo Sitte, Bovo e Amorim (2009) usam suas considerações nas quais eles 

argumentam que os parques urbanos “são essenciais para a saúde, mas não muito menos 

importantes para o êxtase do espírito, que encontra repouso nessas paisagens naturais espalhadas no 

meio da cidade. Sem recorrer à natureza, seria um calabouço fétido”. Sem espaços com condições 

normais da natureza, a população não encontra refúgio dos gases nocivos de indústrias e 

automóveis comuns de área urbana. 

Oliveira (2010) analisando estudos e feitos de ícones do urbanismo como Stübben, que se 

dedicou em estudar o verde urbano, apresentando a conjuntura entre vias arborizadas, praças 

arborizadas e parques, apontando-os “como solução mais adequada para dotar as cidades de áreas 

verdes que se conformam como um sistema e estejam vinculadas tanto às antigas áreas existentes, 

como às novas áreas projetadas” (OLIVEIRA, 2010, p. 5). Ainda citando Oliveira (2010) que 

apresenta outras designações ou soluções encontradas por Stübben, que considerava as divisões das 

áreas verdes em - Parques-jardins (parkgärten), parque florestal (parkwälder) e avenidas-parque 

(park-promenaden).  As proporções apropriadas de acordo com Oliveira (2010) seria de que toda 

cidade de 20.000 habitantes deveria ter um jardim público e que as que fossem maiores de, deveria 

contar com 10% de sua área urbanizada com parques, e 30% do total se incluímos as praças e vias 

arborizadas. Contudo, é comum em grande parte das cidades, não valorizar a criação de poucos e 

grandes parques, preferem a dispersão de áreas verdes menores no tecido da cidade. No entanto, 

essas áreas por muitas vezes ficam só no plano e não são efetivamente integradas ao tecido urbano, 

ficando as margens da área urbana.    

 
 
2.1 Área de estudo 
 

Desmembrado do município de Fênix, o município de Quinta do Sol tem sua data de 

emacipação em 14 de dezembro de 1964, localizado a 422 metros de altitude o município está 

situado no terceiro planalto paranaense na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, conforme 

figura 01, e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a sede 

municipal localiza-se na latitude 23º 51' 08'' S e longitude 52º 07' 47'' W. O município possuiárea 
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territorial de 326,177 km² (IBGE, 2016). Quinta do Sol também faz parte da Região Metropolitana 

de Campo Mourão108. 

 

 
Figura 01 – Localização do município de Quinta do Sol/PR. 

Fonte: Ipardes (2008). Org. por: Sturion, Eliane Marques (2013). 
 

Segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010, o município possui 

5.088 habitantes, e destes, 3.811 habitantes residem na área urbana e 1.277 habitantes residem na 

área rural. A estimativa para 2016, segundo o IBGE, era que a população decrescesse para 4.941 

habitantes. (IBGE, 2016). 

 
 
2.2 Metodologia 
 

Para a quantificação das áreas verdes utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

                                                 
108 Institucionalizada em 2015 a Região Metropolitana de Campo Mourão é composta pelos municípios e é composta 
pelos municípios de Campo Mourão, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, 
Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, 
Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador, Terra Boa 
e Ubiratã.  
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a) primeiramente definiu-se que seria considerado como variáveis de áreas verdes a 

arborização das vias, as praças e o campo de futebol.  

b) em seguida, começamos o trabalho manual para delimitação dos polígonos utilizando 

como base a imagem de satélite do Software Google Earth Pro em escala 1:100 metros para 

delimitar as áreas verdes, conforme ilustrado a figura 02. A partir dos polígonos traçados no 

Software é possível obter a área em metros quadrados (m²), a partir da soma da área de todos os 

polígonos obtivemos a área total de áreas verdes da cidade. 

 

 
Figura 02 – Demarcações dos polígonos na escala de 1:100 metros 

Fonte: Google Earth Pro (2016), org. por STURION, E. M. (2016) 
 

c) Para chegar ao índice de áreas verdes por habitantes (m²/hab), utilizamos a seguinte 

equação: 

 

 

onde o resultado obtido é resultado da somatória das áreas verdes dividida pela população urbana. 

Os dados da população urbana foram obtidos através dos dados coletados no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Neste trabalho foi adotado o padrão da OMS e da ONU em garantir o mínimo suficiente de 

12m2 de área verde urbana por habitante, no entanto, outras organizações e autores falam em 15m2 

ou ainda negam a existência de um cálculo matemático para tal. 

 
 
2.3 Resultados e Discussões 
 

A partir da observação das imagens de satélite do Google Earth Pro em escala de 1:100 

metros, foram realizadas as demarcações das áreas onde se observou a presença de arborização nas 

vias e também nas praças e no campo de futebol municipal. É importante ressaltar que não foram 

demarcadas todas as praças do município devido à arborização de algumas destas não estarem 

perceptível na imagem de satélite. Em suma, o resultado obtido através das demarcações esta 

disposto na figura 03. 

 

 
Figura 03 – Áreas demarcadas a partir do software Google Earth Pro 

Fonte: Google Earth Pro (2016). Organizado por: STURION, E. M. (2016) 
 

A partir da figura 03 podemos observar uma concentração da arborização nas áreas mais 

centrais da cidade, sobretudo nas áreas de maior movimento. Ao ir se afastando destas áreas e indo 

para áreas mais residenciais e periféricas, se observa uma diminuição na arborização das vias e das 

praças. 
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A partir da observação in loco, foram realizadas algumas fotografias que representam a 

situação da arborização das vias urbanas e das praças, conforme as figuras dispostas a seguir. 

No mosaico de fotografias da figura 04, podemos observar a Praça Gentil José Soares, que 

dispõe de muita vegetação. Nessa praça se encontra localizada a casa da cultura e também a quadra 

de esportes onde é realizada a feira do produtor. Ela dispõe de alguns bancos e mesas, e também 

possui uma Academia da Terceira Idade e alguns brinquedos infantis. A figura 05 apresenta outra 

praça, na qual dispõe de uma quadra de areia e de alguns bancos, além de possuir também uma 

Academia da Terceira Idade.  

Na figura 06 podemos observar ao fundo o campo municipal de futebol, e na frente podemos 

visualizar a vegetação que proporciona sombra para os veículos que ficam estacionados em dias de 

jogo, e também as pessoas que circulam por esta região. Na entrada da cidade podemos observar um 

grande canteiro com alguns arbustos, conforme figura 07, no qual as crianças costumam jogar bola 

ao entardecer. Já na rua em frente ao hospital podemos observar uma arborização densa, conforme 

figura 08, o que favorece sombra aos veículos e pedestres, além de um clima mais agradável em 

dias de calor devido à umidade que as árvores proporcionam ao local. 

 

 
Figura 04 – Mosaico de fotografias, Praça Gentil José Soares 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
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Figura 05 – Praça 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

 
Figura 06 – Campo Municipal de Futebol 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

 
Figura 07 – Entrada da cidade 
Foto: STURION, E. M., set. 2016. 

 

 
Figura 08 – arborização em frente ao hospital 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

Em frente à Prefeitura Municipal encontra-se a Praça Solange Marques, figura 09, ponto de 

encontro de alguns grupos de pessoas, principalmente jovens, pois se encontra próxima ao Colégio 

Estadual São Judas Tadeu. Nessa Praça encontra-se um monumento e também se observa a 

presença de alguns bancos. A Rodoviária está instalada sobre uma praça que dispõe de bastante 

vegetação, figura 10, e também possui uma Academia da Terceira Idade. Em frente à Igreja 

Católica, há um grande espaço com gramado e alguns arbustos, conforme figura 11. Na Rua Três 

Marias, localizada na saída para Fênix, possui uma arborização bem densa, o que proporciona sobra 

aos veículos e pedestres que circulam por essa rua, conforme se observa na figura 12. 
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Figura 09 - Praça Solange Marques 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

 
Figura 10 – Praça da Rodoviária 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

 
Figura 11 – Igreja Católica 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
 

 
Figura 12 – Rua Três Marias, saída para Fênix 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 

Na Avenida Centauro, encontramos canteiros centrais bem arborizados, conforme o mosaico 

de fotografias da figura 13. 

 
Figura 13 – Mosaico de fotografias, Arborização da Avenida Centauro 

Foto: STURION, E. M., set. 2016. 
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Para concluir, o total de áreas verdes contabilizadas, a partir da demarcação dos polígonos 

no software Google Earth Pro, foi de 93.744,8 m², dividindo pela população urbana de 3.811 

habitantes obteve-se o resultado de 24,598 m²/hab. Sendo assim, constatamos que a cidade de 

Quinta do Sol está dentro da margem sugerida pela ONU, na qual estabelece que o ideal seja que se 

tenha 12 m² de áreas verdes por habitantes nas cidades. Porém, destacamos aqui, que a distribuição 

dessas áreas não é uniforme em toda a cidade, tendo concentração nas áreas mais centrais e de 

movimento, enquanto outras áreas se encontram desprovidas de vegetação arbórea ou rasteira e 

também com falta de praças.  

Segundo Santos (2004) as áreas verdes urbanas devem seguir critérios estabelecidos entre a 

preservação ambiental, a educação ambiental e o lazer da população. Como a maioria das áreas são 

espaços abertos ao público, acreditamos que as áreas verdes desta área urbana, cumpre esses 3 

requisitos, além de melhorarem o visível do belo, do bem-estar social e ainda da qualidade 

ambiental do local. Ainda, coloca, que não basta existir área verde e, a mesma, estar concentrada 

em uma única região da cidade, a distribuição geográfica é fator que deve ser levado em 

consideração. Além disso, ela afirma que também de nada adianta ser bem distribuída e não ser 

acessível e manejada de forma adequada a sua existência prolongada. 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na área urbana do município de Quinta do Sol, foi possível encontrar diversidade e 

distribuição geográfica relativamente ampla em relação as vias da cidade apesar de uma 

concentração na parte central.  

A principal preocupação e ainda dificuldade em se tabular quantitativamente as áreas verdes 

é em relação a falta de padronização desses estudos.  

Com a realização deste trabalho, podemos perceber a importância e os benefícios que as 

áreas verdes proporcionam para as cidades, visto que não é comum em algumas cidades a presença 

destas áreas. Embora alguns autores, como Loboda e De Angelis (2005), não considerem a 

arborização das vias como áreas verdes, por estas estarem sob calçadas impermeáveis, a partir da 

leitura de autores que realizaram estudos referentes à arborização, percebemos que estas são 

importantes para a cidade, por favorecer inúmeros benefícios aos habitantes da cidade. 

Ressaltamos, porém, que por ser uma pequena cidade, Quinta do Sol não possui nenhum 

parque verde urbano, o que consideramos um ponto negativo, pois muitas vezes as pessoas 
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procuram espaços verdes para fugir da monotonia da cidade, o que faz com que a procura por áreas 

de lazer, como chácaras, se torne grande. No entanto, não são todos os indivíduos que possuem 

condições financeiras para passar alguns dias nessas chácaras. Então consideramos importante a 

implantação de áreas verdes públicas na área urbana para que toda a população possa desfrutar do 

lazer em um ambiente agradável e que conserve a natureza. 
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A FUNÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MEIO AMBIENTE URBANO: 

ESTUDO DE CASO DA PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ NA 

CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

 
 

MORIGI, Josimari de Brito109 
 
 

RESUMO 
 
Consideradas como espaços públicos de lazer, as praças têm como objetivo propiciar as pessoas não 
somente um local para o lazer, mas também para qualidade de vida e também como uma forma de 
sociabilização. O artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida 
sobre a Praça Almirante Tamandaré enquanto área verde urbana localizada na área central da cidade 
de Balneário Camboriú – Santa Catarina, destacando suas características e uso. A pesquisa também 
se pretende a propor medidas que possam auxiliar no planejamento e gerenciamento dessa área 
verde, visando proporcionar a melhoria ambiental e também benefícios para a população 
balneocamboriuense. Para a realização desta pesquisa adotaram-se os seguintes procedimentos 
metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa in loco, entrevistas com frequentadores da praça e 
análise dos resultados. Também foram feitos registros fotográficos deste logradouro. Com o estudo, 
pôde-se concluir que as praças constituem-se como elementos fundamentais no espaço urbano e 
desempenham diferentes funções dentre elas a paisagística, a social e a ambiental. A Praça 
Almirante Tamandaré se configura como um dos principais espaços públicos da cidade de 
Balneário Camboriú e por esse motivo merece maior atenção por parte do Poder Público, 
especialmente com relação à manutenção adequada de suas infraestruturas e mobiliários, e também 
com relação à implantação de novos equipamentos e mobiliários, visando aumentar a qualidade e a 
variedade de atrativos deste logradouro para a população balneocamboriuense.  
 
Palavras-chave: Área Verde Urbana; Praças Públicas; Praça Almirante Tamandaré. 
 

ABSTRACT 
 
Deemed public spaces for leisure, the squares are designed to provide people not only a place for 
leisure, but also for quality of life and also as a form of socialization. The article aims to present the 
results of a research carried out on Almirante Tamandaré Square while urban park located in the 
central area of the city of Balneário Camboriú - Santa Catarina, highlighting their characteristics 
and use. The research is also intended to propose measures that may assist in the planning and 
management of this green area in order to provide environmental improvement and also benefits 
balneocamboriuense population. For this research were adopted the following methodological 
procedures: bibliographical research, on-site research, interviews with attendees of the square and 
analysis of results. They were also made photographic records of this street. With the study, it was 

                                                 
109 Mestre em Sociedade e Desenvolvimento (Unespar), josimorigi@gmail.com 



 

541 
 

concluded that the squares are formed as key elements in the urban space and perform different 
functions among them the landscape, social and environmental. The Almirante Tamandaré Square 
is configured as one of the main public spaces in the city Balneário Camboriú and therefore 
deserves greater attention from the government, especially with regard to the proper maintenance of 
their infrastructure and furniture, and also regarding the implementation of new equipment and 
furniture, to increase the quality and variety of attractions of this street to balneocamboriuense 
population. 
 
Keywords: Green Urban Area; Public Squares; Almirante Tamandaré Square. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

É importante destacar que o estudo das questões ambientais urbana, em específico das áreas 

verdes urbanas tem sido objeto de estudo das mais variadas áreas do conhecimento nas últimas 

décadas, dentre elas a Geografia, a Biologia, a Agronomia, a Arquitetura, a Administração, entre 

outras. Além disso, as discussões alternam-se entre a funcionalidade paisagística e estética das 

cidades e ainda com relação à sua função social, priorizando a questão do bem-estar da população, 

da saúde e da qualidade de vida.  

Sendo que a grande repercussão desta temática foi ocasionada pelo fato de que as áreas 

verdes se converteram nos principais símbolos de defesa do meio ambiente, tanto pela sua 

degradação, quanto pelo restrito espaço que comumente lhes é destinado nos centros urbanos 

(LOBODA, 2003). 

Considerados sinônimos de qualidade de vida e até mesmo de status, as áreas verdes 

localizadas no espaço citadino assumem relevância internacionalmente reconhecida. O Hyde Park 

em Londres, o Central Park em Nova Iorque, o Parque Guell em Barcelona, o Parque do Ibirapuera 

em São Paulo, entre outros, ilustram bem a relevância dada a elas. Ressalta-se ainda que os parques 

urbanos, assim como as praças urbanas se destacam em meio ao concreto, ao trânsito e à pressa, 

característicos das grandes cidades, e muitas vezes, apresentam-se como um “oásis” dentro do 

espaço urbano, haja vista que oferecem uma série de recursos demandados pela população, tais 

como: paisagens belas e agradáveis, conforto térmico e ambiental, espaço de lazer e recreação, 

ambiente para a prática de esportes ao ar livre etc. 

Como resultado da ausência de planejamento, nos dias de hoje observa-se os efeitos 

negativos do acelerado processo de urbanização das cidades brasileiras sobre a qualidade de vida de 

seus habitantes, entre os quais se destaca a carência de um planejamento urbano que avalie as áreas 
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verdes como elementos essenciais para a população citadina. Contudo, percebe-se que de modo 

geral o Poder Público não tem dado às áreas verdes urbanas a atenção necessária, deixando-as em 

segundo plano. E por conta disso, algumas consequências, tais como: o empobrecimento da 

paisagem urbana, a desvalorização imobiliária das propriedades do entorno, a falta de lazer para os 

moradores e a deterioração do ambiente, entre outros, podem ser verificadas em diversas cidades 

brasileiras. 

As praças como espaços públicos, desempenham importantes funções no ambiente urbano, 

dentre as quais a integração da comunidade e a melhoria da qualidade ambiental. Sendo que as 

vantagens de um bom planejamento das áreas verdes urbanas e rurais baseiam-se nas contribuições 

para a melhoria dos aspectos estético e ambiental do ambiente urbano, visando atenuar os impactos 

ocasionados a população e ao meio ambiente, em decorrência desse desenvolvimento. Para abordar 

a função das praças públicas no meio ambiente urbano, se faz necessário, abordar também o fator 

qualidade de vida urbana. 

Segundo Loboda e De Angelis (2005), a qualidade de vida no espaço urbano está 

diretamente vinculada a diversos fatores que estão agrupados na infraestrutura, no desenvolvimento 

econômico-social e àqueles atrelados à questão ambiental. Em se tratando do ambiente urbano, 

salienta-se que as áreas verdes públicas se constituem elementos de importância fundamental para o 

bem-estar da população, dado que pode influenciar diretamente na saúde física e mental da 

população. 

Nesse sentido, o artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 

desenvolvido sobre a Praça Almirante Tamandaré enquanto área verde urbana localizada na área 

central da cidade de Balneário Camboriú – Santa Catarina, destacando suas características e uso. A 

partir deste estudo também se pretende propor medidas que possam auxiliar no planejamento e 

gerenciamento dessa área verde, visando proporcionar a melhoria ambiental e também benefícios 

para a população balneocamboriuense. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Primeiramente realizou-se o levantamento teórico em livros, dissertações e artigos 

científicos que versam sobre a temática das áreas verdes urbanas e das praças públicas, com o 

escopo de buscar uma fundamentação teórica para a sustentação e elaboração da pesquisa. 
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Posteriormente, realizou-se a pesquisa in loco para realizar um levantamento e analisar a situação 

da infraestrutura, do mobiliário e de sua localização dentro do espaço urbano, e também para fazer 

registros fotográficos deste logradouro para dar subsídios à realização de análises posteriores. 

Também foram realizadas entrevistas por meio de uma conversação informar com os 

frequentadores desta praça buscando identificar o que leva as pessoas a frequentá-la. Sendo que 

foram escolhidas aproximadamente dez pessoas que estavam presentes na referida praça, durante o 

trabalho de campo realizado pela autora. A escolha dos entrevistados se deu de forma aleatória, 

buscando, contudo, abordar pessoas de diversas faixas etárias e dos sexos feminino e masculino. 

Por fim, foi realizada a análise dos resultados.  

 

3. ÁREAS VERDES URBANAS: ALGUNS APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 
Conforme destaca Milano e Dancin (2000), as cidades abrigam mais da metade da 

população mundial. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 

cerca de 84% da população brasileira reside em cidades. Tal concentração tem colaborado com o 

crescimento acelerado e desordenado apresentado pelas cidades no transcorrer do tempo, fruto de 

fluxos migratórios inter-regionais e também do êxodo rural, ocasionando diversas consequências 

socioambientais. Assim, no transcorrer do tempo teve-se uma expressiva redução do quantitativo de 

vegetação presente nas áreas urbanas brasileiras (MILANO E DANCIN, 2000). 

Ao explanar sobre a degradação ambiental nos centros urbanos, Moro (1976, p. 15) 

esclarece: 

Que a constante urbanização nos permite assistir, em nossos grandes centros 
urbanos, a problemas cruciais do desenvolvimento nada harmonioso entre a cidade 
e a natureza. Assim, podemos observar a substituição de valores naturais por 
ruídos, concreto, máquinas, edificações, poluição etc., e que ocasiona entre a obra 
do homem e a natureza crises ambientais cujos reflexos negativos contribuem para 
degeneração do meio ambiente urbano, proporcionando condições nada ideais para 
a sobrevivência humana (MORO, 1976, p. 15). 
 

De modo geral, nas últimas décadas a vegetação tem conquistado cada vez mais destaque 

com relação ao papel que pode desempenhar no espaço urbano brasileiro, tanto em efeito da 

monotonia das cidades quanto em decorrência das necessidades ambientais que se fazem presentes 

devido à crescente expansão urbana e problemas dela decorrentes. Nesse ínterim, Marx (1980, p. 

67) sintetiza bem a relação existente entre a arborização e a cidade ao longo da evolução da 

sociedade quando pontua que:  
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                                              A arborização e o ajardinamento dos espaços públicos principiam na segunda 

metade do século passado, época em que se difunde como nova exigência pelo 
mundo. Há poucas gerações, portanto, que as plantas passaram a ornar e a amenizar 
nossas ruas e praças. Além dos jardins comuns, raros e criados apenas nas cidades 
principais, a imagem urbana desconhecia árvores e canteiros nas vias e nos largos. 
De tratamento muito pobre, estes conheciam a sombra dos beirais e de uma ou 
outra árvore plantada por trás dos muros de algum terreno particular. O que pode 
parecer hoje uma atmosfera árida e causticante ao sol do meio dia era então a 
expansão clara da vida não rural e muito menos sertaneja. As matas, os matos, os 
campos e as roças ficavam fora do perímetro urbano que guardava o chão limpo 
batido de terra. As plantas, as suas flores e frutos, fartos por toda a redondeza só 
entravam na cidade para satisfazer a necessidade ou o gosto do dono de alguma 
propriedade (MARX 1980, p. 67). 

 

De acordo com Lima et al. (1994), as áreas verdes são espaços livres de construção, no qual 

o elemento principal de composição é a vegetação, juntamente com o solo livre de concreto, ou 

seja, o solo permeável, o qual deve ocupar no mínimo 70% da área. Incluem as praças, os jardins 

públicos e os parques urbanos. Além disso, os canteiros centrais de avenidas, os trevos e rotatórias 

permeáveis das vias públicas e áreas que exercem funções estéticas e ecológicas também são 

conceituadas como áreas verdes. 

Vale salientar que, para fins de índice, a área verde urbana é definida como sendo uma área 

onde, por motivo qualquer, haja vegetação e, para tal, existe um “índice hipotético” (cuja a autoria é 

atribuída a ONU – Organização das Nações Unidas) de 12m²/ habitante como padrão de ideal de 

áreas de lazer/vegetação para qualquer cidade (LIMA et al., 1994). 

Em uma visão mais aprofundada, Vaz (2008) salienta que são consideradas áreas verdes, os 

espaços que possuem um quantitativo considerável de vegetação arbórea, principalmente, as praças, 

os jardins públicos e os parques urbanos. Destaca-se que a estes locais são conferidas diversas 

funções no contexto da qualidade ambiental urbana, desde o conforto térmico até a melhora 

considerável da qualidade de vida dos habitantes citadinos, além de considerar a sua importante 

função enquanto espaço de sociabilização da população. 

Ainda com relação à definição do termo áreas verdes urbanas, vale ressaltar que, conforme 

as informações apresentadas pelo Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se 

área verde de domínio público: "o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da 

cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização". 
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Contribuindo com as abordagens acima, elenca-se o pensamento de Morero et al. (2007, p. 

20), que enfatiza que: 

 
[...] as áreas verdes englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, 
jardins e parques, e sua distribuição deve servir a toda população, sem privilegiar 
qualquer classe social e atingir as necessidades reais e os anseios para o lazer, 
devendo ainda estar de acordo com a sua estrutura e formação (como idade, 
educação, nível sócio-econômico). 

 
Destaca-se que desde a formação dos primeiros núcleos urbanos, as praças têm constituído 

um referencial urbano marcado pela convivência humana. Desempenhando, desse modo, um 

importante elemento histórico, cultural e social do espaço urbano, estando presente na grande 

maioria das cidades brasileiras. Nesse contexto, insere-se o pensamento de Reis Filho (1968) que 

elucida que no Brasil a presença de praças e largos no espaço urbano, não é algo recente, dado que 

suas primeiras construções remontam aos primeiros séculos da colonização. Sendo que naquele 

período, esses espaços recebiam grande atenção por parte dos principais administradores, uma vez 

que se caracterizavam como importantes pontos de atenção e focalização urbanística, e geralmente 

eram construídos ao entorno da arquitetura de maior alinho, representando assim, pontos de 

concentração da população. 

De acordo com Gomes e Soares (2003), até o século XIX, a presença de vegetação nas 

cidades brasileiras não era vista com importância relevante, uma vez que naquele momento 

histórico a cidade aparecia como uma expressão oposta ao rural. Havia, por conseguinte, uma 

valorização do espaço urbano construído em relação ao ambiente rural. Desta forma, as cidades 

deviam possuir características que as afastavam completamente da imagem rural que compreendia 

os elementos da natureza.  

Dentro desse contexto, cabe salientar que naquele período os espaços urbanos não eram tão 

ocupados e tampouco apresentavam a maioria dos problemas que num período mais recente se 

fazem presente no seu interior. Desse modo, pode-se afirmar que as áreas destinadas ao verde como 

as praças surgem de forma pouco expressiva ainda no século XVIII. Porém, alcançam números 

mais expressivos no decorrer do século XIX. É importante destacar que no Brasil, por volta de 

1850, havia algumas cidades que se destacavam pela quantidade expressiva do verde no seu 

interior, como por exemplo, a cidade de Teresina-PI, com densa arborização e, a cidade de Aracajú 

(primeira cidade planejada do país), coberta por uma vegetação com predominância de coqueiros. 

Entretanto, essa vegetação ainda era nativa e não havia sido planejada. 
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É importante esclarecer que dentre as áreas verdes urbanas as praças apresentam importância 

relevante, uma vez que representam espaços públicos que podem desempenhar funções distintas. 

Dentre elas, podem-se destacar as funções social, estética, ecológica e a psicológica. Conforme 

explana Serpa (2011, p. 9) a praça é entendida como “[...] espaço da ação política ou ao menos da 

possibilidade da ação política na contemporaneidade”, complementado o pensamento de Serpa 

(2011), Andrade e Bovo (2011, p. 9) asseveram que “as praças se caracterizam por abrigar 

estruturas diversas como, por exemplo, bicicletário, coreto, chafariz, luminárias, bebedouro, lixeira, 

quiosque, arborização, bancos, e muitos outros” e ainda constituem áreas verdes de significativa 

importância nos espaços citadinos. 

Com a pretensão de evidenciar de forma objetiva os principais benefícios que a vegetação 

pode proporcionar para a melhoria do ambiente urbano, elaborou-se o Quadro 1. 

Composição Atmosférica 
- Ação purificadora por fixação de poeiras e materiais residuais; 
- Ação purificadora por depuração bacteriana e de outros microorganismos; 
- Ação purificadora por reciclagem de gases através de mecanismos fotossintéticos; 
- Ação purificadora por fixação de gases tóxicos. 

Equilíbrio Solo- Clima- Vegetação 
- Luminosidade e temperatura: a vegetação ao filtrar a radiação solar, suaviza as temperaturas extremas; 
- Umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a umidade do solo, atenuando sua 
temperatura; 
- Redução na velocidade do vento; 
- Mantém as propriedades do solo: permeabilidade e fertilidade; 
- Abrigo à fauna existente; 
- Influencia no balanço hídrico. 

Níveis de Ruído 
- Amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter estridente, ocorrentes nas 
grandes cidades. 

Estético 
- Quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos grandes complexos de edificações; 
- Valorização visual e ornamental do espaço urbano; 
- Caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se em um elemento de interação entre as atividades 
humanas e o meio ambiente. 

Quadro 1: Principais funções da vegetação no espaço urbano 
Fonte: Lombardo (1990) apud Guzzo (1998, p. 7). Organizado pela autora. 

 
Ao explanar sobre a importância das árvores no meio urbano e sobre o tratamento que elas 

vêm frequentemente recebendo, Eckbo (1977, p. 5-6) destaca que:  

 
                                              [...] nas cidades, especialmente no centro, a vegetação constitui apenas um 

elemento decorativo. Se as plantas fossem de plástico, não faria diferença 
nenhuma, já que não têm nenhuma função específica [...]. A árvore representa um 
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indicador da saúde urbana, porque é mais sensível e vulnerável que as pessoas. 
Quando as árvores não estiverem se dando bem numa cidade, com certeza as 
pessoas não estarão melhores. Uma forma humana e sensata de planejamento 
urbano deveria considerar as árvores como parâmetro da vida das pessoas na 
cidade. Varrer as folhas não constitui um problema sério de limpeza pública, como 
tantas vezes se tem alegado. 

 

Objetivando colaborar com a compreensão das discussões que serão abordadas neste artigo, 

torna-se necessário apresentar o conceito de praça. Por conseguinte, na concepção de Marx (1980, 

p. 50), a praça é: 

 
Logradouro público por excelência, a praça deve sua existência, sobretudo, aos 
adros das nossas igrejas. Se tradicionalmente esta dívida é válida, mais 
recentemente a praça tem sido confundida como jardim. A praça como tal, para 
reunião de gente e para um sem número de atividades diferentes, surgiu entre nós, 
de maneira marcante e típica, diante de capelas ou igrejas, de conventos ou 
irmandades religiosas. Destacava, aqui e ali, na paisagem urbana estes 
estabelecimentos de prestígio social. Realçava-lhes os edifícios, acolhia os seus 
frequentadores (MARX, 1980, p. 50). 

                                    

Vale destacar que a praça tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, entre os 

quais se destacam: geógrafos, biólogos, arquitetos, urbanistas e engenheiros. Lembrando que esses 

pesquisadores têm apresentado inúmeras definições para o termo praça, levando em consideração os 

seus estudos. De acordo com Rigotti (1956) apud Bovo (2009), as praças são locais onde as pessoas 

se reúnem para fins comerciais, políticos, sociais, religiosos, ou ainda, onde se desenvolvem 

atividades de entretenimento. No entendimento de Spirn (1995), a praça é o lugar para ser visto, 

para comprar e fazer negócios, para passear e fazer política. Já Webb (1990) apud Bovo (2009) 

ratifica que a praça é conhecida como os microcosmos da vida urbana, oferecendo excitações e 

descanso, comércio, cerimônias públicas, etc.; um lugar para encontrar amigos e ver o mundo 

passar. 

Salienta-se que tanto as vias públicas, quanto as praças representam um dos mais 

importantes espaços públicos da história das cidades. E por se tratar de um espaço público, a praça 

desempenha funções sociais, culturais, econômicas, políticas, paisagísticas e ambientais. Ainda que, 

com o tempo a funcionalidade destes espaços tenha se alterado em alguns aspectos, elas continuam 

a se caracterizar como um espaço público de uso livre dos cidadãos, seja para lazer, prática de 

esportes, realização de festejos, encontros, entre outros. 
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Com relação às alterações sofridas pelas praças urbanas no transcorrer do tempo, Gehl e 

Gemzoe (2002) apud Pereira (2008), discorrem que tais mudanças são decorrentes, sobretudo, do 

rápido desenvolvimento ocorrido no século XX, que marcou o surgimento de um novo estilo de 

vida, cujo qual alterou as relações sociais e também a troca de informação. Salienta-se que, a praça 

pública não se manteve indiferente a estas transformações ocorridas nas sociedades urbanas 

contemporâneas, pois tem passado por diversas mudanças físicas, sociais e culturais, resultantes da 

evolução contínua da sociedade, especialmente no que diz respeito aos seus hábitos, conhecimentos, 

objetivos, receios, e também pelo intenso desenvolvimento tecnológico e científico ocorrido nos 

últimos tempos, que permitiram uma forma de “encurtamento” das distâncias, seja com relação às 

facilidades na mobilidade individual que proporcionaram autonomia e rapidez nos deslocamentos, 

seja com as facilidades na comunicação, a qual passou a ser realizada por telefone, mensagem de 

texto, e-mail, internet, etc., diminuindo o contato físico e o diálogo entre os indivíduos. 

É importante enfatizar que a falta de segurança, principalmente, nos grandes centros urbanos 

também tem contribuído significativamente para a redução do uso dos logradouros por parte da 

população. Por conta da falta de segurança as pessoas têm optado por realizar atividades que antes 

geralmente eram feitas ao ar livre, tais como a prática de esportes, em ambientes fechados, tais 

como clubes e academias. E preferem passear em parques particulares, pois acreditam que estes são 

mais seguros. Contudo, nas cidades de pequeno e de médio porte, as praças e parques públicos 

ainda são muito frequentados pela população citadina. 

No que se refere à presença de vegetação nas praças públicas vale enfatizar que esta se 

apresenta de importância essencial, uma vez que a vegetação é um elemento de grande importância 

na composição destes locais, tanto no que diz respeito ao contato visual que propicia à população, 

como também pelas funções biológico-climáticas que desempenham. Em relação à finalidade de 

lazer e recreação que as praças públicas desempenham, Scifoni (1994, p. 44), pontua que, “não é só 

a ausência de vegetação que compromete a função, mas, principalmente a inexistência de 

equipamentos e condições voltadas a este uso”.  

Ratificando as discussões anteriores, Hoehne (1944, p. 46) complementa que:  

 
                                          As praças ajardinadas nunca devem faltar numa cidade moderna. A sua proporção 

deve estar em relação com a superfície construída. Para cada duas mil casas deveria 
existir sempre um parque ou jardim de pelo menos cem metros quadrados; mas é 
claro que outros, muito maiores, deverão ser construídos nos pontos em que isto for 
possível. Reservando-se o espaço para estas áreas ajardinadas ao se traçar o plano 
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de uma cidade, o programa não onerará muito a Prefeitura, mas posto em prática, 
sem esta preliminar, tornar-se-á dispendioso e irrealizável algumas vezes. 

 

No item seguinte deste artigo as discussões estão direcionadas para a Praça Almirante 

Tamandaré e serão apresentados os resultados e as discussões referentes aos aspectos gerais dos 

equipamentos e estruturas existentes nesta praça, também serão elencadas algumas das 

características concernentes ao seu uso e à funcionalidade, e por fim, são apresentadas algumas 

sugestões que podem contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da praça estudada. 

 

4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC 

 

Localizado na Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, que fica na porção centro-norte do 

litoral do Estado de Santa Catarina (conforme evidencia a Figura 1) o município de Balneário 

Camboriú, fica a 80 Km da capital Florianópolis. Famoso por suas belas praias e outros pontos 

turísticos atrativos situados na região, tais como o Parque Beto Carrero World, as cidades turísticas 

do Vale Europeu, entre outros, Balneário Camboriú é um dos municípios mais visitados do País, 

chegando a receber em sua alta temporada, isto é, entre os meses de dezembro e fevereiro, 

aproximadamente 4 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros (SITE G1, 2014). 

 

 
Figura 1: Localização de Balneário Camboriú-SC 

Fonte: http://www.vivabalneario.com.br/bairro/; http://www.guiasulbrasil.com/2012/04/balneario-camboriu-belas-
praias-e.html> Acesso em 29 de setembro de 2016. Organizado pela autora. 
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De acordo com dados do IBGE, o município de Balneário Camboriú possui uma área 

territorial de aproximadamente 47 Km² e sua população estimada em 2016 é de 131.727 habitantes. 

Seus limites geográficos são: ao norte, Itajaí (SC); ao sul, Itapema (SC); ao leste, Oceano Atlântico; 

ao oeste, Camboriú (SC). Pelas coordenadas geográficas, Balneário Camboriú localiza-se a 26º 59’ 

26” de latitude sul e a 48º 38’ 05” de longitude oeste. O Município se destaca nacionalmente como 

um dos 10 municípios do Brasil com a melhor qualidade de vida, o segundo colocado no estado de 

Santa Catarina, de acordo o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD/ONU).  

Atualmente Balneário Camboriú possui 10 bairros e em sua região central está concentrada a 

maior parte dos imóveis e dos moradores. Sendo que tal região encontra-se subdividida em algumas 

áreas específicas, como a região do Pontal Norte, Avenida Brasil, Transversais da Avenida Brasil, 

Avenida Central, Quarta Avenida, Terceira Avenida, Avenida do Estado e Barra Sul. O bairro mais 

antigo e tradicional é o da Barra, local da vila dos pescadores e com uma população 

predominantemente local. O bairro se localiza na Região Sul, do outro lado do Rio Camboriú, que 

divide o município. O rio nasce na vizinha Camboriú e tem na sua foz a região que compreende a 

Barra Sul e o Bairro da Barra. Na região Sul de Balneário Camboriú, estão os bairros Nova 

Esperança e São Judas Tadeu, os quais foram povoados principalmente após a segunda metade da 

década de 1980 e apresentam uma grande concentração de residências térreas e áreas comerciais de 

médio porte (SITE VIVA BALNEÁRIO, 2012). 

Do outro lado do Rio Camboriú, três bairros se destacam e vivem conturbados nas margens 

da BR-101, rodovia que corta o município de ponta a ponta. Situado na margem norte do rio, o 

bairro Jardim Iate Clube apresenta predominância de residências e de marinas e garagens de barcos. 

Já os bairros Vila Real e Municípios são residenciais, mas abrigam em seu meio as dependências do 

Campus II da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí. No lado leste da BR-101, a cidade abriga 

a Região da Quarta Avenida, Avenida do Estado e por fim, o bairro dos Estados, com uma forte 

região comercial na prestação de serviços, principalmente da área automotiva e de mobiliário. Ao 

longo da Avenida do Estado, via que liga o município de Camboriú até Itajaí via malha urbana, 

o Bairro das Nações é considerado o segundo em concentração populacional (SITE VIVA 

BALNEÁRIO, 2012).  
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A partir do final dos anos 1990 uma outra área começou a ser povoada no município. 

Situado nas proximidades do Bairro das Nações, o Bairro Ariribá se consolidou como bairro 

residencial com casas de alto padrão e condomínios fechados. Lembrando que ambos os bairros são 

cortados pela Avenida do Estado. Do outro lado da Avenida, na parte norte da cidade, o Bairro dos 

Pioneiros que se destacava anteriormente por ser um bairro, assim como a Barra, com a 

predominância de uma população pioneira, vem se modificando, com a especulação imobiliária. 

Destarte, no Bairro dos Pioneiros as residências antigas e tradicionais, vem sendo substituídas por 

edifícios de alto e de médio padrão de acabamento (SITE VIVA BALNEÁRIO, 2012). 

De acordo com o Site G1 (2014), Balneário Camboriú é reconhecido pelas suas opções de 

lazer, com restaurantes, bares, casas noturnas e praias, e também pelo setor imobiliário. Sendo que a 

intensificação da construção civil que começou na década de 1970 tem crescido expressivamente nas 

últimas décadas. Atualmente a cidade possui um dos metros quadrados mais valorizados de Santa 

Catarina. Este setor é considerado o principal responsável pelo desenvolvimento do município, ao lado 

do turismo. Destaca-se ainda que a qualidade de vida é um dos diferenciais citados pelos moradores. 

Balneário Camboriú atualmente possui um dos primeiros lugares do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM (0,845) mais altos do país, de acordo com índices pautados na educação, demografia, 

saúde, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade social. Além disso, a expectativa média de vida no 

município passou de 70,1 em 1991 para 78,6 anos em 2010.  

Atualmente Balneário Camboriú conta com aproximadamente 20 praças espalhadas pela sua 

malha urbana. Tais logradouros são utilizados pela população, sobretudo, para a prática de esportes 

e também para o lazer. Na sequência, são apresentados os resultados e as discussões referentes aos 

aspectos gerais da Praça Almirante Tamandaré, situada na área central da referida cidade. 

 

5. A PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ  

 

A Praça Almirante Tamandaré, situada na Avenida Atlântica (Figura 2), à beira mar, foi 

construída em 1969. Considerada um local estratégico na cidade e tem como funções: logradouro, 

porque o espaço turístico é aberto e de uso público, portanto, as pessoas podem transitar livremente; 

marco geral, porque se apresenta como uma referência visual para os turistas, especialmente, devido 

à forma arredondada e à sua localização proeminente na avenida supracitada; pontuação, porque se 

caracteriza como uma pausa no meio da avenida e, também, demarca o espaço como palco para 
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diversos eventos culturais, esportivos, sociais, religiosos, ambientais, políticos, voltados à saúde 

etc.; e, por último, ponto nodal, por conta da intensa movimentação e concentração de pessoas 

(SANTOS, 2010).  

Conforme pode-se observar na Figura 2, a Praça Almirante Tamandaré passou por um 

processo de revitalização nos últimos anos, a qual alterou fortemente as suas características. De 

modo geral, observou-se que antes da reformulação, a praça possuía alguns degraus, revestidos com 

azulejos brancos e pretos, similares ao revestimento do calçadão ao entorno. Lembrando que tais 

degraus eram utilizados como assentos pelos seus frequentadores, uma vez que na praça não haviam 

bancos. Ademais, a parte central da praça, era comumente utilizada como palco durante as atrações 

artísticas, culturais etc. Nota-se ainda que anteriormente havia pouca disponibilidade de vegetação, 

tendo apenas algumas palmeiras, prejudicando a qualidade paisagística e o sombreamento no 

logradouro. A predominância do concreto além de prejudicar a infiltração da água da chuva, 

também contribuía para o aumento da temperatura no ambiente da praça. 

 
Figura 2: Vista parcial da Praça Almirante Tamandaré nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2016 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/86080317; 
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/seguranca/noticia/2014/03/ataque-a-guarda-expoe-rotina-de-inseguranca-na-praca-

almirante-tamandare-em-balneario-camboriu-4437571.html; 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=987819&page=143> Acesso em 25 de setembro de 2016 

Acervo pessoal da autora. Organizado pela autora. 
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Ao analisar a figura acima, pôde-se constar ainda que não havia equipamentos e mobiliários, 

prejudicando a qualidade e a variedade de atrativos desta praça. Contudo, após a revitalização da 

praça realizada pelo Poder Público Municipal com o objetivo de tornar o espaço mais amplo e com 

multiuso, percebeu-se que o logradouro se tornou mais atrativo, pois com a disposição de bancos, 

tornou-se mais agradável e contemplativa a estadia dos frequentadores. Além disso, com a 

implantação do bicicletário, os usuários da ciclovia que passa ao entorno da praça, podem parar e 

usufruir do espaço da praça e da praia, deixando as bicicletas em segurança.  

Novos postes também foram instalados, agora com iluminação de LED, contribuindo para 

uma melhor iluminação do ambiente durante a noite e também contribuindo para a redução do 

consumo de energia e de custos de manutenção, uma vez que as lâmpadas de LED são mais 

econômicas e possuem um tempo de vida maior do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. 

Ressalta-se ainda que no espaço da praça foram colocadas diversas tomadas para os frequentadores 

recarregarem seus equipamentos eletrônicos portáteis. Além disso, há cobertura internet wireless 

em todo o espaço da praça. Visando gerar ainda mais economia e também contribuir para a 

preservação ambiental, um gerador eólico foi implantado, produzindo toda a energia consumida no 

local, tornado a praça energicamente auto-sustentável.  

O posto da guarda municipal também foi reconstruído, visando deixar o ambiente da praça 

mais seguro. Também foi implantado um sistema de drenagem pluvial. A colocação de gramado e 

de vegetação em parte da praça além de contribuir para a melhoria dos aspectos paisagísticos, 

também contribui para a infiltração da água da chuva e deixou o ambiente mais agradável. Algumas 

lixeiras foram distribuídas pelo ambiente, com a pretensão de contribuir para a manutenção da 

limpeza do espaço. Ademais, foi colocado um mastro com as bandeiras do País, do Estado e do 

Município. 

Durante o trabalho de campo realizado no mês de agosto do corrente ano, percebeu-se que o 

espaço da praça é bem frequentado durante o dia. Ao realizar entrevistas informais com alguns dos 

frequentadores, constatou-se que de maneira geral os mesmos se mostraram satisfeitos com a 

reformulação da praça. Porém, alguns usuários sugeriram algumas readequações, conforme 

evidenciam as falas transcritas abaixo. 
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Conforme relata a Entrevistada A que é turista de Itapema (SC), “a Praça Almirante 

Tamandaré oferece espaço para se divertir com a família, ouvir música, e curtir o dia na beira da 

praia...bem bacana! ” 

Já o Entrevistado B que é turista de Manaus (AM), afirmou que a Praça Almirante 

Tamandaré é “um lugar arborizado, limpo como toda a cidade, com a tranquilidade de andar a pé 

seja de dia ou de noite, e possui lojas e restaurantes próximos”. 

O Entrevistado C, reside na cidade de Balneário Camboriú e relatou que “a Praça Almirante 

Tamandaré é o local onde sempre tem algum evento na temporada. Fora da temporada, serve para 

as crianças andarem de patins ou bicicleta. Não recomendo em horários na madrugada”. 

O Entrevistado D, também residente na cidade, destacou que após a reforma da praça, o 

espaço foi extremamente mal aproveitado, pois quase todo o espaço ficou reservado para os 

skatistas. Foram plantadas poucas árvores e os bancos que colocaram não são adequados. “Por ser 

um dos lugares da cidade com o metro quadrado mais caro, acredito que no lugar deveria ter uma 

lindo local para os turistas se encontrarem, mas foi colocado cimento em tudo. Numa cidade onde a 

vegetação implora por espaço, encheram de mais cimento”. 

A Entrevistada E, também reside na cidade, e afirmou que “a praça é aconchegante e é 

frequentada por pessoas de todas as idades, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Oferece 

segurança e bem-estar, venho aqui frequentemente”. 

O Entrevistado F, também reside na cidade, e destacou que esta praça foi reformada a pouco 

tempo. Nela se dá quase todos os eventos musicais, teatrais, natalinos etc. É um local agradável para 

as pessoas que gostam de uma boa conversa no fim de tarde ou de jogos de dominó. Existe uma 

guarita da Polícia Militar muito bem instalada. 

Já o Entrevistado G, morador da cidade, ressalta que esta praça é passagem para quem 

caminha e faz atividade física na praia. E é um ponto de referência da cidade e são realizadas 

algumas apresentações ou atrações realizadas pela prefeitura. De dia com a presença da polícia 

municipal que tem um posto nesta praça, fica tranquilo passar e aproveitar as atrações. Porém, a 

noite o cuidado deve ser maior. 

A Entrevistada H, também é moradora da cidade, e destaca que “geralmente acontecem 

diversos eventos na praça, tem que ficar de olho na programação da cidade. Porém, quando não há 

eventos, é o point dos skatistas. Então para quem não vem para andar de skate, já não fica um lugar 

agradável para ficar ou seguro para crianças”.  
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O Entrevistado I, que reside na cidade e trabalha em um estabelecimento comercial situado 

nas proximidades da praça, destacou que “ durante a noite sempre tem gente nesta praça bebendo e 

usando droga, incluindo adolescentes, e ninguém faz nada. Quase todo dia tem uma briga entre dois 

ou três, aí a polícia chega, aparta e vai embora”. 

Evidencia-se nas falas expostas acima que a maioria dos frequentadores tem uma opinião 

positiva desta praça, porém, alguns se mostraram insatisfeitos com as condições gerais do ambiente, 

com a infraestrutura e com a falta de segurança, especialmente no período noturno, mesmo com o 

posto da guarda municipal instalado no local. Observou-se ainda a insatisfação de um dos 

entrevistados com relação a baixa qualidade do ambiente urbano, especialmente no quesito 

preservação ambiental. 

Ao analisar a praça, durante o trabalho de campo, percebeu-se que por estar situada na área 

central da cidade e na beira-mar, nas proximidades da mesma encontram-se diversos 

estabelecimentos comerciais. Em virtude de sua localização, geralmente há um grande fluxo de 

pessoas circulando por este logradouro diariamente. Ao analisar as características da vegetação 

presente na praça, constatou-se que existem poucos exemplares arbóreos, porém a mesma encontra-

se em situação satisfatória, visto que há um certo “equilíbrio” entre os espaços com pavimentação e 

os espaços com vegetação. Já com relação ao porte da vegetação, salienta-se que a maior parte da 

vegetação é composta por pequenas espécies ornamentais e por conta disso não há sombreamento 

para os frequentadores. 

Nesse contexto, ressalta-se ainda que como a praça é um espaço de uso público, o Poder 

Público Municipal deve priorizar a escolha de espécies arbóreas que sejam mais apropriadas para 

este tipo de espaço, isto é, espécies arbóreas que forneçam um bom sombreamento e que sejam de 

fácil manutenção, que sejam resistentes à pragas e doenças e que não produzam frutos para não 

servir de atrativos para insetos, para não causar acidentes com pedestres, ciclistas e skatistas que 

circulam pelo local, e também para facilitar o processo de limpeza da praça. Com relação à 

verificação das condições físico-sanitárias da vegetação, percebeu-se que a vegetação estava 

praticamente isenta de pragas, doenças e danos em sua estrutura, tais como retirada de parte da 

casca, corte de galhos, etc. 

Destaca-se ainda que somente alguns dos espaços desta praça que possuem vegetação são 

totalmente “revestidos” por gramados, e que estes em conjunto com a vegetação arbórea fornecem 

um caráter estético bem harmonioso, contribuindo para a qualidade paisagística do ambiente 
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urbano. Adverte-se que a ausência de um mobiliário urbano adequado, acaba prejudicando o uso e a 

funcionalidade da praça, uma vez que o mesmo possui importância significativa, tanto no sentido da 

socialização dos logradouros como também no sentido de contribuir para a construção da identidade 

desses espaços. Visto que, é esta utilização que em essência, define a função das praças enquanto 

espaço de lazer e de interação social. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Em linhas gerais, pode-se concluir que as praças constituem elementos essenciais no espaço 

urbano e desempenham diferentes funções dentre elas a paisagística, a social e a ambiental. No caso 

da Praça Almirante Tamandaré, constatou-se que apesar dos poucos exemplares arbóreos, os 

mesmos não possuem sinais de pragas e doenças.   

Observou-se que a infraestrutura da praça está em boas condições, pois a mesma passou por 

uma revitalização há poucos anos. Contudo, percebeu-se que a mesma não conta com mobiliários 

considerados de fundamental importância para um logradouro, desse modo foram propostas para 

esta praça as seguintes sugestões: a) implantação de banheiros públicos; b) colocação de mais 

lixeiras dispersas pelo espaço da praça; c) implantação de equipamentos para a terceira idade; d) 

implantação de aparelhos de exercícios físicos; e) colocação de pontos de água; f) ampliação da 

segurança no período noturno para evitar que vândalos danifiquem o patrimônio público e também 

para incentivar ainda mais a população e os turistas a frequentarem a praça durante a noite. Todavia, 

ressalta-se que compete ao Poder Público Municipal realizar os serviços de manutenção, reposição e 

instalação de novos equipamentos e melhorias no serviço de segurança, visando o melhoramento 

dessa praça para os seus usuários. 

Por fim, vale enfatizar que como Balneário Camboriú é uma cidade turística, é notória a 

necessidade de o Poder Público Municipal estabelecer políticas públicas com o desígnio de priorizar 

sempre a realização contínua de manutenção e de recuperação das estruturas e dos equipamentos, 

levando em consideração as funções fundamentais da Praça Almirante Tamandaré e das demais 

praças e parques presentes na cidade, que são a socialização e o lazer, sejam estes de caráter 

cultural, recreativo, esportivo ou contemplativo. E também, desenvolver políticas públicas voltadas 

especialmente para a conscientização da população em geral, para que ela seja estimulada a utilizar 

os espaços livres da cidade com mais constância, como uma maneira de promover a qualidade de 
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vida da população citadina. Tomando os devidos cuidados para que não haja danos às 

infraestruturas, aos equipamentos e mobiliários e à vegetação. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ANDRADE, Thiago Bocon; BOVO, Marcos Clair. A importância do mobiliário urbano para a 
identidade e a socialização de espaços públicos: o caso da praça Getúlio Vargas em Campo 
Mourão/PR. In: I SEURB – Simpósio de Estudos Urbanos: desenvolvimento regional e dinâmica 
ambiental. 2011. Campo Mourão. Anais... Campo Mourão: Unespar/Fecilcam, 2011. 
 
BOVO, Marcos Clair. Áreas Verdes urbanas, Imagem e Uso: um estudo geográfico sobre a 
cidade de Maringá-PR. Tese (Doutorado em Geografia) Universidade Estadual Paulista, Faculdade 
de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, 2009. 
 
ECKBO, Garrett. O paisagismo nas grandes metrópoles. Geografia e Planejamento. São Paulo: 
Ed. Cairu, 1977. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com a Entrevistada A em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado B em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado C em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado D em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com a Entrevistada E em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado F em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado G em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com a Entrevistada H em agosto de 
2016. 
 
Entrevista por meio de uma conversação informal realizada com o Entrevistado I em agosto de 
2016. 
 



 

558 
 

GOMES, Marco Antonio Silvestre; SOARES, Beatriz Ribeiro. A Vegetação nos Centros Urbanos: 
considerações sobre os espaços verdes em cidades médias brasileiras. In: Estudos Geográficos, Rio 
Claro, v.1, n.1, p. 19-29, junho, 2003. 
 
HOEHNE, Frederico Carlos. Arborização Urbana. São Paulo: Editora do Instituto de Botânica de 
São Paulo, 1944. 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010.  
 
LIMA, Ana Maria Liner Pereira et al. Problemas de utilização na conceituação de termos como 
espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, 1994. 
São Luiz/MA. Anais... São Luiz: Imprensa EMATER/MA, 1994. p. 539 - 553. 
 
LOBODA, Carlos Roberto. Estudo das áreas verdes urbanas de Guarapuava - PR. 160f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Estadual de Maringá. Curso de Pós- 
Graduação em Geografia, Maringá, 2003. 
 
LOBODA, Carlos Roberto; DE AGELIS, Bruno Luiz Domingos. Áreas Verdes Públicas Urbanas: 
Conceitos, Usos e Funções. Ambiência - Revista do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. 
V.1 Nº 1 Jan/Jun. 2005. 
MARX, Murilo. Cidade Brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Edições 
Melhoramentos, 1980. 
 
MILANO, Miguel Serediuk. DANCIN, Eduardo. Arborização de Vias Públicas. Rio de Janeiro: 
Light, 2000. 
 
MORERO, Andrea Maria. SANTOS, et al. Planejamento ambiental de áreas verdes: estudo de caso 
de Campinas-SP. Revista do Instituto Florestal, v. 19, n. 1, p. 19-30, jun. 2007. 
 
MORO, Dalton Áureo. As áreas verdes e seu papel na ecologia urbana e no clima urbano. Separata 
da Rev. UNIMAR, Maringá/PR, v.1, p. 15-20, 1976. 
 
PEREIRA, Maria Madalena Dias Calhau Esquível. Praças Públicas Sustentáveis: caso de 
renovação das praças. Dissertação de (Mestrado em Arquitetura) Universidade Técnica de Lisboa, 
Instituto Superior Técnico. Lisboa, 2008. 
 
REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana no Brasil 
(1500/1720). São Paulo: EDUSP, 1968. 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 369, de 28 de março de 2006. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489> acesso em: 23 de setembro de 
2016. 
 
SANTOS, Daniella Haendchen. Acessibilidade para Pedestres com Deficiência em Espaços 
Turísticos Urbanos: a situação da área central de Balneário Camboriú (SC). Dissertação de 
(Mestrado em Turismo e Hotelaria) Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Balneário 
Camboriú, 2010. 



 

559 
 

 
SCIFONI, Simone. O verde do ABC: reflexões sobre a questão ambiental urbana. Dissertação de 
(Mestrado em Geografia) Universidade Estadual de São Paulo – USP. São Paulo, 1994. 
 
SERPA. Ângelo. O Espaço Público na Cidade Contemporânea. Contexto, São Paulo. 2011. 
 
SITE IBGE Cidades. Balneário Camboriú – histórico. 2016. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420200&search=santa-
catarina|balneario-camboriu|infograficos:-historico> Acesso em 30 de setembro de 2016. 
 
SITE G1. Aos 50 anos, Balneário Camboriú se destaca pela qualidade de vida em SC. 2014. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/07/aos-50-anos-balneario-camboriu-se-destaca-pela-qualidade-
de-vida-em-sc.html> Acesso em 29 de setembro de 2016. 
 
SITE VIVA BALNEÁRIO. Balneário Camboriú. 2012. Disponível em: 
http://www.vivabalneario.com.br/balneario-camboriu/> Acesso em 28 de setembro de 2016. 
 
SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de Granito: a natureza no desenho da cidade. São Paulo: Edusp, 
1995. 
 
VAZ, Cesar Antonio de Abreu. Áreas Verdes e Políticas Públicas em Guarapuava-PR. Trabalho 
de Conclusão do Curso de Geografia. Universidade Estadual do Centro-Oeste. Guarapuava, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

560 
 

ANÁLISE DENDROMÉTRICA E DA PERCEPÇÃO DAS ÁREAS VERDES 

URBANAS DA CIDADE DE NOVA TEBAS- PR  

 
MEURER, Maikon 110 

 
HNEDA, Marina111  

 
DONATO, Larissa 112 

 
RESUMO 
 
A discussão sobre a importância das áreas verdes e a análise da caracterização dessas áreas 
apresentadas neste artigo resulta de uma pesquisa realizada na disciplina de Planejamento e Análise 
Ambiental e têm como objetivo realizar uma avaliação sobre a quantidade e qualidade das áreas 
verdes considerando-se aquelas áreas destinadas a comportar a preservação ambiental, a recreação e 
a educação ambiental em espaço de uso comum no município de Nova Tebas – PR, seguido de um 
levantamento de sua qualidade ambiental e a qualidade de vida para a população. As áreas 
analisadas são aquelas com espécies arbóreas, arbustivas e rasteiras, como a praça da igreja matriz, 
os canteiros centrais da avenida Brasília, em toda sua extensão, o campo municipal de futebol, e o 
lago municipal. Como metodologias foram realizadas a contagem da quantidade de árvores em 
todas as áreas, canteiros arbustivos, gramados e florais, projeção de copas e medidas de 
sombreamento da copa ao meio-dia. Avaliou-se também nessas áreas públicas a acessibilidade, 
calçamentos, bancos, equipamentos de lazer e atividades físicas, trilhas, segurança, sinalização e 
objetos artístico-culturais. Em relação à percepção da população sobre as áreas verdes urbanas, 
foram aplicados questionários com resposta descritiva com a atribuição de notas variando de 0-10. 
Como auxilio e organização da pesquisa, foram utilizadas estatísticas descritivas. Como resultado 
foi possível perceber que a cidade de Nova Tebas atende a média recomenda pela ONU, OMS e 
FAO com um percentual de 12 m²/habitante, estando em 13,93 m²/Habitante na área urbana. Mas 
estas áreas verdes possuem dificuldade de acessibilidade, ausência de espaços apropriados ao lazer 
e atividades físicas, segurança, sinalização insuficiente, ausência de objetos e elementos artístico-
culturais em quase todos os espaços e deterioramento em alguns lugares. Em relação à percepção 
obteve-se a média de 4,63, se encaixando, portanto no padrão regular.  
 
Palavras-chave: Áreas Verdes Públicas, Análise Ambiental, Qualidade de Vida.  
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SUMMARY 
 
The discussion about the importance of green areas and the analysis of the characterization of these 
areas presented in this article results from a survey conducted in the discipline of Environmental 
Planning and Analysis and aim to carry out an evaluation of the quantity and quality of green areas 
considering those areas designed to conduct environmental conservation, recreation and 
environmental education in common use space in the municipality of Nova Tebas - PR, followed by 
a survey of environmental quality and the quality of life for the population. The areas analyzed are 
those with tree species, shrubs and creepers, as the Church Square Church (Ground Zero), the 
medians of Brasilia Avenue, along its entire length, the Municipal Field of Soccer, and the Town 
Lake. As methodologies were carried out counting the number of trees in all areas, shrub beds, 
lawns and floral, projection canopies and shaded areas, also evaluated in these areas public 
accessibility, sidewalks, benches, leisure and physical activities, trails, safety, signaling and artistic 
and cultural objects. In relation to the population's perception of urban green areas, questionnaires 
were applied with descriptive response with the grading ranging from 0-10. As aid and research 
organization, mathematical formulas to find the average of the results were used. As a result it was 
revealed that the city of New Thebes meets the average recommended by the UN, WHO and FAO 
with a percentage of 12 m² / inhabitant, while in 13,93 m² / inhabitant in the urban area. But these 
green areas have difficulty in accessibility, lack of appropriate spaces for leisure and physical 
activities, security, inadequate signage, lack of objects and artistic-cultural elements in almost all 
areas and deterioration in some places. Regarding the perception scores were averaged 4.63, fitting, 
so the regular pattern. 
 
Keywords: Public Areas Green; Environmental Analysis; Quality of Life. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As áreas verdes são consideradas um indicador na avaliação da qualidade ambiental urbana 

e também obrigatórias por lei. Quando não existem ou não são efetivadas no ambiente urbano 

interferem na qualidade do mesmo, e também a falta desses espaços adequados para o lazer 

prejudica a qualidade de vida da população. 

Segundo o parágrafo da lei federal nº 6.766/79, no artigo 4°, as áreas de lazer são 

consideradas como áreas comunitárias e no artigo 6º o loteador antes da elaboração do projeto de 

loteamento deve solicitar à prefeitura municipal as diretrizes para o uso do solo e também dos 

espaços livres e das áreas reservadas aos equipamentos urbanos. Isso indica e reforça o papel que a 

prefeitura tem sobre esses espaços e sua destinação adequada; bem como fiscalização das áreas para 

averiguar se não há cursos d’águas; localização dessas áreas verdes e espaços livres (do 

loteamento), assim como o sistema de escoamento das águas pluviais. 
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Cavalheiro e Del Picchia (1992) consideram que, do ponto de vista conceitual, uma área 

verde é sempre um espaço livre e que o termo espaço livre deveria ser preferido ao invés de áreas 

verdes, pois segundo os autores é um termo mais abrangente que inclui ainda as águas superficiais.  

Para Geiser et al. (1975, p. 30. apud CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992), as áreas verdes 

são “[...] áreas com vegetação fazendo parte dos equipamentos urbanos, parques, jardins, cemitérios 

existentes, áreas de pequenos jardins, alamedas, bosques, praças de esportes, playgrounds, play-lots, 

balneários, camping e margens de rios e lagos”. 

Sendo assim, aceitou-se que áreas verdes assumem um papel muito importante nas cidades 

no que se refere à qualidade do ambiente, pois servem de equilíbrio entre a vida urbana e o meio 

ambiente quando esses espaços são utilizados e preservados para este fim. Além disso, deveriam ser 

destinadas à recreação e ao lazer da população, de acordo com Amorim (2001, p. 37) 

Além de servirem como equilíbrio do ambiente urbano e de locais de lazer, também podem 

oferecer um colorido e plasticidade ao meio urbano. Outro fator importante referente à vegetação é 

a arborização das vias públicas que serve como um filtro para atenuar ruídos, retenção de pó, 

reoxigenação do ar, além de oferecer sombra e a sensação de frescor. Por outro lado, a falta de 

vegetação nas áreas traz consequências negativas para o meio ambiente urbano como: “alterações 

do clima local, enchentes, deslizamentos e falta de áreas de lazer para a população” (AMORIM, 

2001 p. 38).  

A distribuição da vegetação na cidade está relacionada aos processos históricos ou até 

culturais, e muitas vezes ficam restritas às decisões das administrações públicas. A troca do verde 

das paisagens pelo concreto das construções das cidades provoca mudanças nos padrões naturais de 

percolação das águas, por exemplo, fazendo das áreas urbanas seja fonte de desequilíbrio dos 

ecossistemas e de vários processos de erosão.  

 
1.1 Caracterização da área de estudo 
 

O município de Nova Tebas localiza-se no terceiro planalto paranaense, na mesorregião 

Norte – Central. Pertence a Micro-região de Ivaiporã e participa da Associação dos municípios do 

Centro do Paraná (Amocentro).  O município está a uma Latitude de 24º28’798’’ Sul e Longitude 

de 51º58’110’’ W. A sede está a 650 m acima do nível do mar. Porém a amplitude altimétrica do 

município varia de 360m ao norte na confluência do rio Muquilão com Corumbataí até 900m ao sul 

na divisa com Pitanga (IBGE, 2015).  
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O município conta com uma área territorial de 545,7 km², a área urbana do município possui 

65.890 m² e com 7.389 habitantes (IBGE, 2015) 

 

 

Figura 1: Área da cidade de Nova Tebas, destacada dentro do mapa do município, em relação do 
estado do Paraná e ao Brasil 

Fonte: IBGE; Ipardes; GoogleMaps. Adaptado por: MEURER, Maikon Hobold – 2016. 
 

Nova Tebas constitui-se um município com características muito parecidas aos demais 

municípios de pequeno porte, com predomínio de população no meio rural, diferente das cidades de 

grande porte. Ainda constatou-se que 4.507 habitantes, ou seja, 60,92% das pessoas vivendo no 

campo, contrários aos 2.851 habitantes, representando 39,07% residindo na cidade. 

A densidade demográfica em 2015 foi de 13,5 hab/Km², apresentando um crescimento 

populacional negativo de 5,47 e esperança de vida ao nascer de 68 anos sendo sua população 67% 

da população são brancos (IBGE, 2010). 

 

1.2 Dendrometria 

 

Segundo Muniz (2007) dendrometria é a área que se encarrega de estudar todas as variáveis 

de estado que definem uma árvore, seus componentes e os produtos que dele se originam. Também 

inclui o estudo do crescimento das árvores através da evolução temporal de variáveis de interesse 

como os diâmetros, alturas ou volumes de fustes. 
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Segundo o mesmo autor, dendrometria é um ramo da ciência florestal que se encarrega da 

determinação ou estimação dos recursos florestais, quer seja da própria árvore ou do próprio 

povoamento. A dendrometria é aplicada com três principais objetivos: 

a. objetivos comerciais - visando estimar com precisão o que se retira das florestas na compra e 

venda de material. 

b. objetivos de ordenamento - na exploração do produto florestal, deve-se ter em mente o 

rendimento sustentado, onde o que se retira deve equivaler ao que cresce na mesma área. Para 

atingir este objetivo deve-se elaborar planos de ordenamento florestal a longo prazo, e para isso é 

preciso conhecer o desenvolvimento da floresta, por espécies e locais. 

c. objetivos de pesquisa - para se determinar com precisão o desenvolvimento de uma floresta usa-

se técnicas especiais que avançam sem parar em outras condições, o que exige a pesquisa detalhada 

sobre a sua adaptabilidade ou a busca de novas técnicas de aplicação específica. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

2.1 Análises quantitativas 

 

Para obtenção da média das áreas verdes do quadro urbano da Cidade de Nova Tebas – PR 

foram realizadas medições em campo e cálculos, durante 15 dias consecutivos, nos períodos 

matutino e vespertino, entre os dias 04 e 15 de junho de 2016. Para fins deste levantamento, 

considerou-se e analisaram-se as áreas verdes de domínio público, localizadas no perímetro urbano 

da cidade de Nova Tebas – PR, não levando em consideração propriedades particulares, de acesso 

restrito ao grande público. Assim elencou-se como áreas verdes a praça da igreja matriz, ao norte da 

área urbana; os canteiros centrais da avenida Brasília, em toda sua extensão, de leste a oeste da 

cidade (figura 2); o campo municipal de futebol, a sudeste da área urbana; e o lago municipal, a 

leste da cidade (figura 3). 
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Figura 2: A cidade de Nova Tebas – PR, com destaque aos canteiros centrais da avenida Brasília e 
praça da matriz. 

Fonte: GoogleMaps. Adaptado por: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 
 

 

Figura 3: Destaque ao campo municipal de futebol e ao lago municipal 
Fonte: GoogleMaps . Adaptado por: MEURER, Maikon Hobold – 2016. 

 

Para realizar o levantamento foram utilizados recursos como o GPS. Levando em 

consideração a média de habitantes do perímetro urbano em cerca de 2850 habitantes (IBGE, 2015), 
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a somatória das medidas de todas essas áreas foi dividida pelo quantitativo populacional urbano 

novatebense na seguinte fórmula a fim de obter então a média aritmética: 

X = ∑ x 

 

Onde X se refere à média, ∑ x à somatória das medições das áreas ou de elementos, dividido 

por n, que é a quantidade de áreas medidas, ou de elementos contabilizados. 

Para fins de análise também da qualidade dessas áreas, levou-se em consideração uma série 

de variáveis, tais como: quantidade de árvores em todas as áreas (contabilizando as que 

apresentavam diâmetro do tronco em altura do peito (DAP) a partir de 3 cm), canteiros arbustivos, 

gramados e florais; projeção de copas e áreas sombreadas, onde foi possível analisa-las; avaliou-se 

também nessas áreas públicas a acessibilidade, calçamentos, bancos, equipamentos de lazer e 

atividades físicas, trilhas, segurança, sinalização e objetos artístico-culturais (esculturas, fontes, 

glorietes, arcos, portais, e outras construções e obras públicas de valor artístico-cultural), com base 

em critérios e estabelecimento de notas, como segue exemplificado no item critérios de atribuições 

das variáveis qualitativas.  

Buscou-se também levantar amostras da percepção da população sobre as áreas verdes 

urbanas, por meio de questionários aplicados aos moradores de residências em seu entorno, para 

obter suas opiniões sobre o tema a partir de perguntas pré-elaboradas, de resposta descritiva e de 

atribuição de notas de 0-10, levando em consideração os supracitados elementos, acessibilidade, 

calçamentos, bancos, equipamentos de lazer e atividades físicas, trilhas, segurança, sinalização e 

objetos artístico-culturais, além do número de árvores, seu sombreamento e a presença de canteiros 

gramados, florais e arbustivos.  

Com base nessas atribuições de notas foi também estipulada uma média para cada área 

verde, com base na percepção, a partir da somatória das notas, dividida pelo número de 

entrevistados. Correlacionou-se assim então a quantidade média com a qualidade média atribuída e 

avaliou-se se no caso específico das áreas verdes urbanas de Nova Tebas – PR a quantidade é a 

ideal e como é a qualidade, dividida entre as notas de 0-10, nos padrões indo desde o ruim até o 

ótimo, assim avaliou-se se estão ou não as áreas verdes urbanas novatebenses dentro da média 

mundial de áreas verdes por habitante,  relacionando também com o fator qualidade. 

 

 

n 
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2.1.1 Variáveis qualitativas 

 

Os critérios para as atribuições das variáveis qualitativas são a acessibilidade; calçamentos; 

bancos; equipamentos de lazer e atividades físicas; trilhas; segurança; sinalização; objetos artístico-

culturais (esculturas, fontes, glorietes, arcos, portais, e outras construções e obras públicas de valor 

artístico-cultural): 

Fórmula: 

X = ∑ x  

Onde X se refere à média, que consiste na somatória de todas as variáveis, devendo cada uma delas 

ser atendida numa totalidade. 

       X ≥ 8 ≤ 10 = Ótimo 
       X ≥ 6 < 8 = Bom 
       X ≥ 4 < 6 = Regular 
       X ≥ 2 < 4 = Ruim 
       X ≥ 0 < 2 = Péssimo 
 

Onde        se lê por “se” e X se refere ao valor numérico resultante das variáveis. 

 E às variáveis foram atribuídos valores numéricos, nessa escala relacionada acima de 0 a 10, 

distribuído nas tabelas a seguir, onde em cada tabela, parte-se de um somatório de diferentes 

variáveis, onde o valor 10 e distribuído entre elas em valores iguais, como na tabela 1 (abaixo), por 

exemplo, onde esse valor foi dividido em diferentes associações de nota 2,00, que somadas se 

obtêm o referido valor 10, se atendidas as devidas variáveis. 

 E também para associação de notas às variáveis se partiu da seguinte fórmula para valores 

de soma: 

      ∑ A = valor x 

=0 
 
 Onde        corresponde na matemática a “se e somente se”;  ∑ A equivale a somatória das 

variáveis, que se for atingida plenamente terá o valor x, valor máximo atribuído; corresponde a 
senão. Sendo assim se e somente se a somatória de todas as veriáveis forem atendidas será atribuído 
valor máximo a variável, senão será atribuído valor zero, não havendo portanto dízimas de valor ou 
fracionamento. Aos valores de subtração de nota nas variáveis não será aplicado o símbolo do senão 
à fórmula. 
 Na tabela 1, serão apresentadas as variáveis de avaliação da acessibilidade nas áreas verdes 

elencadas para fins desta pesquisa. 
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Tabela 1 – Variáveis de avaliação da Acessibilidade em áreas verdes urbanas de Nova Tebas - PR 

Variáveis          Notas 

Totalmente transitáveis pelo público, sejam caminhantes ou 
cadeirantes (para os primeiros – espaço mínimo de deslocamento de 
dois indivíduos lado a lado por todo o percurso, com faixa livre para 
caminhar superior a 1 m de largura; para os últimos – áreas 
rebaixadas para acesso e ausência de obstáculos que obstruam a 
passagem da cadeira em pontos isolados ou em vários pontos do 
trajeto). 

      ∑ A = 2,00 

=0 
 

Possui adequação para deficientes visuais (Sinalização em alto-
relevo no calçamento e/ou placas em braile; ausência de obstáculos 
como objetos e elementos paisagísticos com distância inferior a 3 m 
uns dos outros);  

      ∑ A = 2,00 

=0 
 

Visibilidade de 360º nas travessias de vias de trânsito para surdos;         ∑ A = 2,00 

=0 
Placas de sinalização e informativas sobre o local e perigos que possa 
oferecer ao público. 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Terrenos sujeitos a alagamento, lamaçais ou presença de pedregulhos 
soltos, bem como grama alta; 

      ∑ A = -2,00 
 

Passarelas sobre áreas alagadiças e alambrados em áreas elevadas       ∑ A = 2,00 

=0 
Fonte: NBR16537 Acessibilidade – ABNT 2016. Adaptado por: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

 Na tabela 2 serão apresentadas as variáveis de avaliação das condições dos calçamentos das 
áreas verdes urbanas de Nova Tebas. 

 
Tabela 2 – Variáveis de avaliação de calçamentos em áreas verdes urbanas de Nova Tebas - PR 

Variáveis       Notas 

Acessível à locomoção de pessoas em todo o seu percurso, sejam 
portadores de necessidades especiais ou não.  

      ∑ A = 2,5 

=0 
Possui rebaixamentos para acesso de cadeirantes       ∑ A = 2,5 

=0 
Possui faixas de calçamento em alto-relevo para deficientes visuais       ∑ A = 2,5 

=0 
Não apresenta deterioramento impeditivo da locomoção, tais como 
afundamentos, soerguimentos ou calçamentos soltos. 

      ∑ A = 2,5 
 

Apresenta deterioramento impeditivo da locomoção, tais como 
afundamentos, soerguimentos ou calçamentos soltos. 

      ∑ A = - 2,5 

Apresenta pontos escorregadios pelo fator desgaste ou calçamento       ∑ A = - 2,5 
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liso, como azulejos sem relevo, e pedregulhos.  
Fonte: NBR9050: 2004 Normas para a construção de calçadas – ABNT 2004. Adaptado por: MEURER, Maikon 

Hobold - 2016 
 

 Na tabela 3 serão expostas as variáveis de avaliação da ergonometria de bancos nas áreas 
verdes urbanas de Nova Tebas – PR. 
 
     Tabela 3 – Variáveis de avaliação ergonométrica de bancos em áreas verdes urbanas de Nova Tebas 

- PR 
Variáveis       Notas 

Acomodam pelo menos duas pessoas sentadas, tendo comprimento 
mínimo de 90 cm, largura mínima de 30 cm e altura mínima de 84 
cm 

      ∑ A = 2,00 

=0 

Apresenta conforto de acomodação e térmico (percepção)       ∑ A = 2,00 

=0 
Em perfeito estado de conservação (percepção do observador)       ∑ A = 2,00 

=0 
Em deterioramento moderado ou avançado (percepção do 
observador) 

      ∑ A = -2,00 

Quantidade e distribuição uniformes pelo espaço       ∑ A = 2,00 

=0 
Impedem a livre circulação       ∑ A = -2,00 
São acessíveis a todo o público       ∑ A = 2,00 

=0 
Fonte: NBR9050: 2004 Normas para a colocação de bancos em praças e locais turísticos – ABNT 2004. Adaptado por: 

MEURER, Maikon Hobold - 2016 
 

 Na tabela 4 serão mostradas as variáveis de avaliação dos equipamentos de lazer e atividades físicas 
das áreas verdes urbanas de Nova Tebas – PR. 
 

Tabela 4 – Variáveis de avaliação de equipamentos de lazer e atividades físicas em áreas verdes 
urbanas de Nova Tebas - PR 

Variáveis  Notas 

Apresenta ao menos 1 Equipamento de lazer e atividade física       ∑ A = 2,00 

=0 
Apresenta diversidade de equipamentos       ∑ A = 2,00 

=0 
Possui equipamentos acessíveis a todos os públicos       ∑ A = 2,00 

=0 
Apresenta instruções claras de uso e restrições       ∑ A = 2,00 

=0 
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Estão em perfeito estado de conservação (percepção do 
observador) 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Apresentam deterioramento moderado ou avançado (percepção do 
observador) 

    ∑ A = - 2,00 

Fonte: NBR9050: 2004 Normas para a colocação de bancos em praças e locais turísticos – ABNT 2004. Adaptado por: 
MEURER, Maikon Hobold - 2016 

 
Na tabela 5 serão expostas as variáveis de avaliação das condições de uso das trilhas em 

áreas verdes urbanas de Nova Tebas  - PR 
 

Tabela 5 – Variáveis de avaliação das trilhas em áreas verdes urbanas de Nova Tebas - PR 
Variáveis        Notas 

Possibilita acesso à diversidade paisagística edificada ou de 
fauna e flora 

      ∑ A = 1,42 

=0 
Possuem pavimentos e calçamentos       ∑ A = 1,42 

=0 
Privilegia a acessibilidade a todos os públicos       ∑ A = 1,42 

=0 
Há sinalização visível de distâncias superiores a 30 m, sem 
qualquer obstrução.  

      ∑ A = 1,42 

=0 
São bem iluminadas, seja pela luz natural ou artificial.        ∑ A = 1,42 

=0 
Possuem áreas escorregadias        ∑ A = - 1,42 
Possuem áreas sujeitas a lamaçal e alagamentos       ∑ A = - 1,42 

 
Possuem passarelas em áreas alagadas, alagáveis ou de cursos 
hídricos de qualquer porte. 

      ∑ A = 1,42 

=0 
Em perfeito estado de conservação (percepção do observador)       ∑ A = 1,42 

=0 
Em deterioramento moderado ou avançado (percepção do 
observador) 

      ∑ A = - 1,42 

Fonte: NBR 15505-2: 2008 Critérios de classificação de percursos – ABNT 2008. Adaptado por: MEURER, Maikon 
Hobold - 2016 

 
 Na tabela 6 serão apresentadas as variáveis de avaliação da segurança em áreas verdes 
urbanas novatebenses. 
 

Tabela 6 – Variáveis de avaliação da segurança em áreas verdes urbanas de Nova Tebas - PR 
Variáveis        Notas 

Possui total visibilidade interna em relação à parte externa e 
vice-versa. 

      ∑ A = 2,00 
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=0 
Dispõe de iluminação em toda sua área, sem áreas sombreadas 
ou escuras. 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Distância em relação às residências do entorno inferior a 500 m       ∑ A = 2,00 

=0 
Uso de drogas e entorpecentes, relatado por moradores       ∑ A = - 2,00 
Histórico de violência de qualquer forma, relatada por 
moradores do entorno. 

      ∑ A = - 2,00 

Possui áreas escorregadias       ∑ A = - 2,00 
Apresenta áreas sujeitas a lamaçal e alagamentos       ∑ A = - 2,00 
Privilegia a acessibilidade       ∑ A = 2,00 

=0 
Possui placas informativas e de sinalização, inclusive de 
possíveis perigos com visibilidade igual ou superior a 30 m, 
sem qualquer obstrução. 

      ∑ A = 2,00 

=0 

Fonte: NBR9050: 2004 Normas para a utilização de espaços públicos com segurança, acessibilidade e autonomia– 
ABNT 2004. Adaptado por: MEURER, Maikon Hobold - 2016 

 
 Na tabela 7 observamos as variáveis de avaliação das condições da sinalização nas áreas 
verdes urbanas de Nova Tebas – PR 
 

Tabela 7 – Variáveis de avaliação da sinalização em áreas verdes urbanas de Nova Tebas - PR 
Variáveis        Notas 

Visíveis a distâncias superiores a 30 m, sem qualquer 
obstrução. 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Descrições legíveis e inteligíveis para todos os públicos, 
inclusive deficientes visuais e auditivos. 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Placas com reflexibilidade noturna       ∑ A = 2,00 

=0 
Possuem informações heterogêneas, sendo algumas de apenas 
sinalização e outras informativas sobre o que o local tem a 
oferecer. 

      ∑ A = 2,00 

=0 

Em ótimo estado de conservação e com informação atuais       ∑ A = 2,00 

=0 
Em deterioramento moderado ou avançado       ∑ A = - 2,00 

Fonte: NBR 13434: 2004 Normas para a sinalização de segurança – ABNT 2004. Adaptado por: MEURER, Maikon 
Hobold – 2016 

 
 Na tabela 8 vemos as variáveis de avaliação dos objetos artístico-culturais em áreas verdes 
novatebenses 
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Tabela 8 – Variáveis de avaliação de objetos artístico – culturais públicos (Esculturas, fontes, portais, 
glorietes, mastros e outras edificações e obras de valor artístico – cultural) em áreas verdes urbanas de 

Nova Tebas - PR 
Variáveis        Notas 

As esculturas e artes públicas apresentam placa descritiva ou 
memorial 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Apresenta posição central em relação à área onde estão 
expostos de modo permanente ou temporário 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Apresentam marcas de vandalismo de qualquer forma       ∑ A = -  2,00 

 
Sua dimensão simbólica está ligada a atribuição de significação 
de seu entorno estrito ou amplo.  

      ∑ A = 2,00 

=0 
Encontra-se em posição de ampla visibilidade de todos os 
pontos da área onde se encontra sem qualquer obstrução. 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Encontra-se em ótimo estado de conservação (percepção do 
observador) 

      ∑ A = 2,00 

=0 
Apresenta deterioramento moderado ou avançado natural ou 
por vandalismo (percepção do observador) 

      ∑ A = - 2,00 
 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016. 
 

 
2.2 Das medições 
 
2.2.1 Canteiro Central da Avenida Brasília 
 

 
Figura 4: Fotos do canteiro central da avenida Brasília e dados histórico-geográficos. 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 
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Tabela 9 – Medições de áreas e quantificações de elementos paisagísticos no canteiro central da 
avenida Brasília em Nova Tebas - PR 

Área total do pavimento, excluindo-se os 
cruzamentos de vias 

7.696,95 m²; 0,007 Km²; 1,90 Acres; 0,76 Ha. 

Número de árvores com mais de 1,30 de altura, 
com DAP ( Diâmetro de Altura do Peito) 
superior a 3 cm 

98 

Número de canteiros florais e arbustivos 46 
Elaboração: MEURER, Maikon Hoboldt – 2016 

 
Tabela 10 – Avaliação de acordo com as variáveis técnicas da acessibilidade, calçamentos, bancos, 

equipamentos de lazer e atividades físicas, segurança, sinalização e objetos artístico – culturais 
Acessibilidade Bom 
Calçamentos Bom 
Bancos Bom 
Equipamentos de lazer e atividades físicas ausentes 
Objetos artístico-culturais (esculturas, fontes e 
outras construções e obras de valor artístico-
cultural) 

Boa 

Segurança Ausente 
Sinalização Ausentes 
Média atribuída pelos entrevistados 5,53 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 

 

2.2.2 Praça do Marco Zero – Igreja Matriz São Pedro Apóstolo  

 
Figura 5: Praça da Igreja Matriz (Marco Zero) e dados histórico-geográficos 



 

574 
 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 
 

Tabela 11 – Medições de áreas e quantificações de elementos paisagísticos na Praça da Matriz em 
Nova Tebas - PR 

Área total do pavimento da praça 1044,14m²; 0,0010 Km²; 0,25 Acres; 0,10 Ha. 
Número de árvores com mais de 1,30 de altura, 
com DAP superior a 10 cm 

7 

Número de canteiros florais e arbustivos 1 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

Medidas gerais do conjunto de árvores presentes na praça: 

Medida da cobertura vegetal de porte arbóreo, a partir da aferição do raio do sombreamento 

ao meio dia, com trena de 50 m nas linhas dos pontos cardeais: norte – sul e leste – oeste; 

Percentual da área sombreada em relação à área total 

 

Tabela 12: Medidas da área individual efetiva da copa 
 Diam. Caule (cm)* 

Circunferência/π 
Raio médio  Diam. médio Copa 

 
área copa 

MÉDIA 437/ π = 139,17 cm 4,96 m 9,92 m 77,24 m² 
MÁXIMA 574/ π= 182,80 cm 5,65 m 11,3 m 100,23 m² 
MINIMA 312/ π= 99,60 cm 4,38 m 8,76 m 60,23 m² 
VARIÂNCIA 748,58 0,1718   

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

Cálculo da média da circunferência:          

574+552+449+423+383+366+312 = 437 
                         7 
 

        Tabela 13: Desvios em relação à média da circunferência e diâmetro do caule 
Árvores                    Desvios 
Árvore 1 (312/ π) -139,17 = - 39,81 
Árvore 2 (366/ π) -139,17 = - 22,60 
Árvore 3 (383/ π) -139,17 = - 17,19 
Árvore 4 (423/ π) – 139,17 = - 4,45 
Árvore 5 (449/ π) – 139,17 = 3,82 
Árvore 6 (552/ π) – 139,17 = 36,62 
Árvore 7 (574/ π) – 139,17 = 43,63 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

Variância do diâmetro do caule: 
(-39,81)² + (-22,60)² + (-17,19)² + (-4,45)² + (3,82)² + (36,62)² + (43,63)²= 
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                                                            7 
(-1154,83) + (- 510,76) + (-295,49) + (-19,80) + 14,59 + 1341,02 + 1903,57= 
                                                           7 
                                                       5420,06=748,58 
                                                                    7 
 

Cálculo da média do raio:          

r1+r2+r3+r4+r5+r6+r7+r8 = ∑ 
                     8                      8 
5,65+5,23+5,18+5,10+4,69+4,54+4,38= 4,97 
 
 
         Tabela 14: Desvios em relação à média do raio  
Árvores        Desvio do raio 
Árvore 1 X=∑ x = 5,65 (-4,96)= 0,69 

      N 
Árvore 2 X=∑ x = 5,23 (-4,96)= 0,27 

      N 
Árvore 3 X=∑ x = 5,18 (-4,96)= 0,22 

      N 
Árvore 4 X=∑ x = 5,10 (-4,96)= 0,14 

      N 
Árvore 5 X=∑ x = 4,69 (-4,96)= -0,27 

      N 
Árvore 6 X=∑ x = 4,54 (-4,96)= -0,42 

      N 
Árvore 7 X=∑ x = 4,38 (-4,96)= - 0,58 

      N 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

 

Variância da média do raio: 

(0,69)² + (0,27)² + (0,22)² + (0,14)² + (-0,27)² + (-0,42)² + (0,58)²= 
                                                            7 
 
0,4761 + 0,0729 + 0,0484 + 0,0196 + (-0,0729) + (-0,1764) + (-0,3364)= 1,2027= 0,1718 
                                                                     7                                                   7 
Cálculo da altura média das árvores a partir da medição do sombreamento ao meio dia com vara 

métrica:  

1           X    = 11,22/1,26 x = 8,93 de Altura em média (sete árvores) 
1,26     11,22 
Média da área de projeção da copa:  
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X AC*7= 540,68 m² 

Média da área de projeção da copa em relação à área total da praça 

1044,14    100% = 1044,14 x=540,68*100=54068 = 51,78% 
540,68             X                                                        1044,14 
 

 

 
Figura 6: Área de projeção das copas em relação à área geral da praça 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 
 

         Tabela 15 – Avaliação de acordo com as variáveis técnicas da acessibilidade, calçamentos, 
bancos, equipamentos de lazer e atividades físicas, segurança, sinalização e objetos artísticos – 

culturais 
Acessibilidade Regular 

Calçamentos Bom 

Bancos Ausentes 

Equipamentos de lazer e atividades físicas Ausentes 

Objetos artístico-culturais (esculturas, fontes e 
outras construções e obras de valor artístico-
cultural) 

Bom 

Segurança Bom 

Sinalização Ausente 

Média atribuída pelos entrevistados 4,66 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold -  2016 
2.2.3 Campo municipal de Nova Tebas  
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Figura 7: Campo municipal de futebol de Nova Tebas - PR e dados histórico-geográficos 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 
 

        Tabela 16 – Medições de áreas e quantificações de elementos paisagísticos no campo municipal de 
futebol de Nova Tebas - PR 

Número de árvores com mais de 1,30 de altura, 
com DAP superior a 10 cm 

111 

Número de canteiros florais e arbustivos 0 
Área sombreada pela cobertura arbórea ao meio 
dia 

3302,58 m² 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 

        Tabela 17 – Avaliação de acordo com as variáveis técnicas da acessibilidade, calçamentos, bancos, 
equipamentos de lazer e atividades físicas, segurança, sinalização e objetos artístico – culturais 

Acessibilidade Regular 
Calçamentos Ausentes 
Bancos Bom 
Equipamentos de lazer e atividades físicas Bom 
Objetos artístico-culturais (esculturas, fontes e 
outras construções e obras de valor artístico-
cultural) 

Ausentes 

Segurança Boa 
Sinalização Ausente 
Média atribuída pelos entrevistados 5,33 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
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2.2.4 Lago municipal de Nova Tebas 

 
Figura 8: Lago municipal de Nova Tebas - PR e dados geográficos 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 

 
 

Tabela 18– Avaliação de acordo com as variáveis técnicas da acessibilidade, calçamentos, bancos, 
equipamentos de lazer e atividades físicas, segurança, sinalização e objetos artístico – culturais 

Acessibilidade Ruim 
Calçamentos Ruim 
Bancos Ausentes 
Equipamentos de lazer e atividades físicas Ausentes 
Trilhas Ruim 
Objetos artístico-culturais (esculturas, fontes e 
outras construções e obras de valor artístico-
cultural) 

Ausentes 

Segurança Ruim 
Sinalização Ausente 
Média atribuída pelos entrevistados 3,00 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 

 Após ida a campo e medição in loco das áreas verdes urbanas da cidade de Nova Tebas – PR 

elencadas para fins dessa pesquisa obteve-se a seguinte média, que foi comparada com o índice 

recomendado pela ONU, a OMS e a FAO de 12m²/Habitante (SANTOS, 2004): 

 

 
7696,95 m²+1044, 10 m²+10441,64 m²+ 20539,49m²= 39772,22m²= 13,93 m²/Habitante 
                                        2850                                              2850 
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Isso significa que, ao realizar o somatório das quatro áreas que foram consideradas como 

verdes urbanas para fins desta pesquisa, obteve-se um total de 39772,22 m², que foi dividido pela 

quantidade de habitantes da área urbana de Nova Tebas, 2850. Assim chegou-se a média de 13,93 

m²/habitante, o que nos leva a concluir que quantitativamente esta cidade se encontra dentro do 

índice de áreas verdes urbanas recomendado pela ONU, OMS e FAO. 

 Na sequência traçou-se um comparativo entre a média quantitativa de 13,93 m²/habitante e a 

média qualitativa, baseada nas notas de 0 a 10 atribuídas pelos entrevistados, onde: 

X = ∑ x  

       X ≥ 8 ≤ 10 = Ótimo 
       X ≥ 6 < 8 = Bom 
       X ≥ 4 < 6 = Regular 
       X ≥ 2 < 4 = Ruim 
       X ≥ 0 < 2 = Péssimo  
 Em que se obtiveram as seguintes médias: 
 

 Tabela 19: Médias gerais atribuídas pela população entrevistada às áreas verdes novatebenses 
elencadas para fins desta pesquisa 

 Área Verde Média atribuída pelos entrevistados 
Canteiros centrais da Avenida Brasília 5,53 
Praça da Matriz 4,66 
Campo Municipal de Futebol 5,33 
Lago Municipal de Nova Tebas – PR 3,00 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016 
 

 Médias essas que foram aplicadas na seguinte fórmula para obtenção da média geral: 

 
 Assim:  

 
  
 Se encaixando na margem: 

       X ≥ 4 < 6 = Regular 

 Sendo, portanto as áreas verdes elencadas para fins desta pesquisa, de qualidade regular, na 

opinião dos entrevistados.  

 Concluiu-se então que, no caso específico desta área de estudo, o fato de suas áreas verdes 

se encaixarem na média mundial recomendada pela ONU, OMS e FAO não determina sua 

qualidade, tendo por base o critério da percepção dos entrevistados e sua respectiva média atribuída. 

5,3+ 4,66+5,33+3,00= 4,63 
                4 
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3. Porcentagem das áreas verdes urbanas em relação à área total da cidade de Nova Tebas – 

PR 

165890    100% = 165890 x=39772*100=3977200 = 23,97% de Áreas verdes 

39772            X                                                     165890 

 

 
Figura 9: Gráfico representativo da porcentagem de áreas verdes em relação à área total da cidade de 

Nova Tebas - PR 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold - 2016. 

 
 

4. A percepção da população acerca das áreas verdes urbanas da cidade de Nova Tebas – PR 

 Para avaliação da percepção da população acerca das áreas verdes urbanas públicas da 

cidade de Nova Tebas – PR, foram aplicados questionários aos moradores do entorno de tais áreas 

com questões diversas de cunho objetivo e descritivo, sendo também por eles atribuída média de 0 a 

10 à essas áreas, de acordo com avaliação pessoal, como segue abaixo na descrição de cada uma das 

questões e suas referidas respostas. 

 

Descrição geral das respostas dos questionários 

Tabela 20: Respostas dos entrevistados à questão número 1 
O que são áreas verdes na sua opinião? Você considera 

que tenhamos tais 
áreas no 
perímetro urbano 
da cidade de Nova 
Tebas? 

Respostas: Bosques; parques; ruas arborizadas; Espaços com 
predomínio de vegetação; Jardins; onde há presença de árvores e 

Respostas: 
Sim: 10  
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outras plantas; pequenas reservas no meio urbano destinadas ao 
lazer e a preservação do meio ambiente; espaços físicos no quadro 
urbano, com vegetação arbórea de importância na qualidade de vida 
da população; áreas compostas por vegetação dentro do quadro 
urbano; Toda cobertura vegetal arbórea - do quadro urbano- seja 
nativa ou introduzida que contribuem significativamente para a 
finalidade da vida; Plantas e flores que enfeitam o meio urbano; 
espaços físicos urbanos com prevalência de vegetação arbórea de 
grande importância para a qualidade de vida; Espaços onde há 
vegetação arbórea, melhorando a qualidade de vida do ar 
contribuindo assim para o aumento na qualidade de vida da 
população. 

Não: 3  
Não souberam ou não 
opinaram: 2  
 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 

Tabela 21: Respostas dos entrevistados à questão número 2 
Você considera estes 
espaços propícios à 
prática do lazer, 
recreação e atividade 
Física? 

Por quê? 

Respostas: 
Sim: 7 
Não: 5 
Parcialmente: 2 
Opinião divergente: 1 

Respostas: 
Às respostas sim, foram atribuídas os seguintes porquês: Esses 
espaços são com certeza propícios para áreas verdes urbanas, 
pois são espaços apropriados ao esporte; Porque nesses lugares 
podemos nos reunir com a família e amigos numa tarde ou num 
final de semana; São espaços disponíveis à todos; pode-se fazer 
práticas esportivas, passeios e descanso. 
 
Às respostas não, foram atribuídas os seguintes porquês: falta 
planejamento e investimento destinados as tais áreas verdes 
urbanas; os lugares não são adequados para a prática do lazer; 
por que é mal localizado e precisa de mais organização; são 
espaços mal cuidados e oferecem riscos para a prática de 
quaisquer atividades a serem realizadas; porque essas áreas não 
tem acessibilidade; 
 
Às respostas interpretadas como parcialmente, foram atribuídos 
os seguintes porquês: Apenas a Praça da Igreja é propícia para 
o lazer, porém não é uma espécie apropriada para aquele local. 
Quanto ao parque do lago é preciso uma readequação na 
estrutura e novos plantios de espécies apropriadas. Os canteiros 
da praça ainda estão em fase de crescimento. Resta como área 
de lazer o campo de futebol. 
 
À resposta interpretada como divergente, foram atribuídos os 
seguintes porquês: A praça falta transformá-la em praça 
realmente, com espaços adequados ao lazer. Campo de futebol 
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e lago precisam de readequação. Quanto aos canteiros creio 
estar adequados. 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 
 

 
 

Tabela 22: Respostas dos entrevistados à questão número 3 
No que se refere à 
infraestrutura dessas áreas 
verdes urbanas de Nova 
Tebas – PR, como 
acessibilidade, calçamentos, 
bancos, equipamentos de 
lazer, trilhas, segurança e 
sinalização, você considera 
satisfatória? 

Por quê? 

Respostas: 

Sim: 1 

Não: 8 

Parcialmente: 5 

Opinião divergente: 1 

 

 

Respostas: 
À resposta sim, foi atribuído o seguinte porquê: Em quesito 
infraestrutura sim. Mas infelizmente o que falta é cuidado da 
própria população em conservar os mesmos; 
 
Às respostas não, foram atribuídos os seguintes porquês: 
Infelizmente ainda temos várias falhas neste setor; Mal 
planejado e os que tem são de difícil acesso; não existe 
nenhum desses termos citados; acho com pouca segurança e 
mal distribuído; não considero satisfatória para lazer; estão 
localizados em áreas impróprias haja vista que até temos 
equipamentos de lazer para atividades físicas; 
 
Às respostas interpretadas como parcialmente, foram 
atribuídos os seguintes porquês: Precisam ser melhorados. 
Mas também existe um outro aspecto que é o vandalismo das 
pessoas com esses locais;falta mais cuidados e reparos; Há 
calçadas e bancos aos arredores dos canteiros, bem como 
acessibilidade. No entanto para acessibilidade ao campo de 
futebol falta sinalização e segurança e o lago municipal não 
oferece segurança, sendo arriscado crianças adentrar o lago a 
qualquer momento; Satisfatória apenas na avenida, em outros 
locais existe na acessibilidade; 
 
À resposta interpretada como divergente, foram atribuídos os 
seguintes porquês: Sim era satisfatória enquanto havia essas 
infraestruturas. Porque infelizmente tudo que é feito no 
municipal para o bem da população a própria população 
destrói. 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
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Tabela 23: Respostas dos entrevistados à questão número 4 
Em sua opinião, a 
quantidade de árvores, 
arbustos, gramas e 
canteiros florais da 
cidade é adequada e 
suficiente diante do 
número de habitantes do 
perímetro urbano 
novatebense (cerca de 
2550 hab.)? 

Se não, por quê? 

Respostas: 
Sim: 2 
Não: 8 
Opinião divergente: 4 

Respostas: 
Às respostas interpretadas como divergentes, foram atribuídos os 
seguintes porquês: Na minha opinião gostaria que a minha 
cidade fosse mais arborizada; Poderia haver mais arborização, 
não só no município mas no próprio país; Acho muito pouco 
onde moro não tem sequer um jardim ou praça; creio que 
necessitamos de maior arborização para deixar a cidade mais 
bonita, e refrescar em épocas de calor. 
 
Às respostas não, foram atribuídos os seguintes porquês: Porque 
a cidade possui muitos lugares onde possa aumentar canteiros 
florais e outros; Deveria ter mais áreas/ambientes para promover 
a melhoria da qualidade de vida; Todas as ruas deveriam ser 
arborizadas com distanciamento; A quantidade não é adequada, 
pois os canteiros só tem na Avenida Brasília e árvores não são 
suficientes para o quadro urbano; Porque não tem nada; Porque 
tem poucas árvores, canteiros e etc, para o lazer da população; 
acho poucas as árvores, local para as crianças e adolescentes se 
divertirem 
Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 

 

Tabela 24: Respostas dos entrevistados à questão número 5 
Que melhorias você apontaria como necessárias para as áreas verdes da cidade de Nova 
Tebas – PR? 
Respostas: 
Preservar o que já temos e ser feito um tratamento para conscientização da população para 
cuidar e não destruir; Que as pessoas ajudassem a cuidar dos canteiros na nossa cidade e não 
que as estrague; Reflorestamento e o cuidado dos munícipes com as árvores e plantas e 
flores, afinal juntos somos fortes; A conscientização da população, pois os projetos de 
arborização são executados mas infelizmente tem pessoas que quebram as árvores plantadas; 
A própria conscientização do povo; Investimentos, planejamentos e a realização; Uma 
reestruturação da arborização do município no quadro urbano, tanto que para isso um Plano 
Municipal de Arborização já está em fase de finalização na Prefeitura, só falta colocá-lo em 
prática; Planejamento e investimento; Adequar o campo de futebol implantando mais mesas 
e cadeiras e acesso a esse lugar, e a praça da Matriz plantar árvores e criar canteiros de 
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gramas e florais; Boa vontade de fazer a realização, investimento e planejamento; Mais 
plantações de canteiros, árvores, gramas. Que a população tenha acesso facilitado a árvores e 
contribua com o plantio; Em primeiro lugar o Plano de Arborização Urbana, pois este irá 
contemplar toda parte legal da Arborização Urbana, assim como a forma de restringir o 
vandalismo. O plano está em confecção; Melhorar a infraestrutura e fazer iniciativas de 
conscientização sobre o uso e preservação das áreas verdes urbanas; Mais lugares onde 
pudéssemos fazer atividades físicas, com mais áreas verdes e canteiros. 

Elaboração: MEURER, Maikon Hobold – 2016 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Após analisar a quantidade de áreas verdes urbanas na cidade de Nova Tebas – PR, 

elencadas para fins desta pesquisa, constatou-se que estas se encontram dentro da média recomenda 

pela ONU, OMS e FAO de 12 m²/habitante, estando em 13,93 m²/habitante na área urbana 

novatebense. Entretanto em pesquisa de qualidade, baseada em variáveis as quais foram atribuídos 

valores matemáticos, constatou-se que se enquadram estas áreas verdes em padrão regular na média 

geral aritmética, por fatores diversos, como a parcial presença de árvores, dificuldade de 

acessibilidade, ausência de espaços apropriados ao lazer e atividades físicas, segurança e sinalização 

insuficientes, ausência de objetos e elementos artístico-culturais em quase todos os espaços e 

deterioramento em alguns lugares. Avaliou-se também a percepção da população que habita o 

entorno das áreas que foram selecionadas para esta análise, e concluiu-se com base nas entrevistas e 

em suas respectivas respostas que a população tem conhecimento e senso ambiental acerca do que 

são áreas verdes e sua importância para as cidades. Tendo sido solicitado também aos entrevistados 

que atribuíssem valores quantitativos a essas áreas, indo de zero a dez, obteve-se a média a partir da 

percepção de 4,63. Se encaixando, portanto no padrão regular, conforme critério prévio de 

correlação de valores deste estudo. Considera-se assim que, no caso local específico das áreas 

selecionadas nesta pesquisa que, mesmo estando suas áreas verdes dentro da média que por nós foi 

adotada como critério, isso não é um fator determinante da qualidade, tendo por base a percepção 

dos entrevistados e sua respectiva média atribuída. 
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RESUMO 
 
O crescimento contínuo das cidades fez com que a preocupação com o meio ambiente aumentasse, 
e com isso, temáticas ambientais entram com frequência em discussões ao redor do mundo. Com 
cada vez mais pessoas habitando áreas urbanas, há uma dificuldade em compreender o papel da 
natureza nesses espaços, e essa problemática pode ser melhor compreendida à medida que se 
entende os conceitos de Qualidade Ambiental Urbana e Planejamento da Paisagem. Nesse sentido, 
o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta metodológica para a avaliação da qualidade 
ambiental em espaços urbanos. Para tanto, fez-se necessário um estudo aprofundado dos conceitos 
de Paisagem, Planejamento da Paisagem e Qualidade Ambiental Urbana, análises metodológicas e 
testes para chegar-se ao resultado final apresentado neste trabalho. Os resultados apresentam uma 
legenda de classificação para o uso da terra e uma relação entre espaços edificados e qualidade 
ambiental que podem servir de subsídio para municípios, para a criação de políticas públicas que 
visam a melhoria da qualidade ambiental urbana. 
 
Palavras-chave: Planejamento da Paisagem; Qualidade Ambiental Urbana; espaços edificados.  
 
 
ABSTRACT 
 
The continuous growing of cities led to the increase of the concern about the environment, and with 
that, environmental topics were often discussed around the world. With more and more people 
dwelling in urban areas, there is a difficulty to understand the role of nature in those spaces, and this 
problematic may be better understood as the concepts of Urban Environmental Quality and 
Landscape Planning unfold. This way, the objective of this work is to present a methodological 
proposal for the evaluation of the environmental quality in urban spaces. For that, a deep study was 
necessary about the concepts of Landscape, Landscape Planning and Urban Environmental Quality, 
methodological analysis and tests to get to the final result introduced in this work. The results 
present a classification label system for land usage and a relationship between built-up spaces and 
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environmental quality that may provide support for municipalities in the creation of public politics 
that aim for the improvement of urban environmental quality. 
 
Keywords: Landscape Planning; Urban Environmental Quality; built-up spaces. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Em 1950 o Brasil tinha uma população de aproximadamente 52 milhões de habitantes, 

sendo que destes, cerca de 40% habitavam as áreas urbanas. A realidade atualmente é de um país 

com mais de 190 milhões de pessoas, em que, 160 milhões vivem em cidades. Em um período de 

pouco mais de 60 anos, a população do Brasil triplicou e mais pessoas deixaram de viver na área 

rural.  

O crescimento da população fez com que a pressão para a expansão dos ambientes urbanos 

aumentasse, principalmente na busca por espaços e por novas áreas de moradia (DIAS, 2011). Esse 

fato resultou numa mudança rápida da paisagem, fazendo com que ocorresse transformações que 

nem sempre trouxeram melhorias para a qualidade ambiental e de vida para os cidadãos (ESTÊVEZ 

et. al., 2014).  

Sendo assim, o ambiente urbano sofre com a degradação do meio ambiente e os citadinos 

sentem os problemas que ocorrem devido à falta de planejamento adequado. O crescimento 

desordenado das cidades acarreta em problemas como inundações, desconforto térmico, poluição – 

seja ela do ar, água ou solo –, falta de espaços verdes, entre outros, que influenciam a saúde da 

população e a dinâmica da paisagem urbana. Além disso, esses fatores contribuem de maneira 

negativa para a qualidade ambiental desses espaços (NUCCI et al., 2014).  

A qualidade ambiental está diretamente ligada com a maneira de que o mesmo vem sido 

ocupado. Com as tecnologias disponíveis atualmente (imagens de satélites como Google Earth, 

Bing Aerial e outros), tornou-se mais fácil a interpretação das paisagens urbanas. Conforme Nucci 

et al. (2014), essas imagens não são muito exploradas, pois há certa dificuldade da população como 

um todo em fazer relações com a qualidade ambiental (NUCCI et al., 2014).  

A discussão sobre temas que envolvem a problemática ambiental urbana é crescente no 

Brasil, e muitas buscam o entendimento sobre a relação sociedade e natureza. Essa e outras 

questões também podem ser compreendidas quando se entende os conceitos relacionados ao 

Planejamento da Paisagem e como estes se conectam com a qualidade ambiental urbana.   
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Neste contexto, a paisagem é definida como um sistema aberto, tratando-se de uma entidade 

espacial delimitada a partir dos objetivos centrais da análise, resultante da integração dos meios 

físicos, biológicos e antrópicos (MONTEIRO, 2000). Porém quando se trata do Planejamento da 

Paisagem, o conceito de paisagem se complementa, trazendo uma proposta de conciliação entre as 

necessidades que envolvem  a população e os efeitos que a intervenção antrópica acarreta sobre o 

meio físico (VALASKI, 2013).  

Nesta perspectiva, de abordar o conceito de qualidade ambiental urbana dentro dos 

pressupostos teórico-metodológicos do Planejamento da Paisagem, este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma proposta metodológica para análise da qualidade ambiental urbana, por meio da 

elaboração de mapas de cobertura da terra, correlacionando com qualidade ambiental urbana a partir 

dos espaços edificados.  

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
  
2.1 Revisão Bibliográfica 
 
 Para o desenvolvimento desta pesquisa a construção da fundamentação teórica em questão 

baseou-se nos conceitos de Paisagem, Planejamento da Paisagem e Qualidade Ambiental Urbana. 

Uma das principais concepções de paisagem adotada na perspectiva do Planejamento da 

Paisagem segue a definição proposta por Bertrand (1971), quando descreve que paisagem é o 

produto final da combinação dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, que reagem 

dialeticamente entre si e que fazem da paisagem um conjunto único em eterna evolução. Esta 

afirmativa acompanha a ideia de Monteiro (2000), que entende a paisagem como a integração 

dinâmica dos elementos de suporte e cobertura que formam um sistema em constante progresso. 

 Mezzomo (2010) descreve que segundo Mateo Rodriguez et al. (2004, p. 14) várias 

interpretações podem ser dadas ao conceito de paisagem e dentre essas algumas que mais destacam-

se são: 

- a paisagem colocada como um aspecto externo de uma área ou território; 

- a paisagem como formação antropo-natural, que consiste em um sistema territorial que 

quando condicionados socialmente por elementos naturais e antropogênicos, modificam a paisagem 

de sua forma original; 
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- a paisagem cultural, amparada pela ideia de que a paisagem é fruto da ação da cultura ao 

longo do tempo. 

Bertrand, em sua publicação de 1968 “Paysage et geographie physique globale. Esquisse 

méthodologique”, discorre sobre as definições de paisagem, e complementa que esta não é a 

simples adição de elementos geográficos incoerentes ao meio, mas sim uma porção do espaço que 

resulta da combinação dinâmica entre todos os seus elementos, físicos, biológicos e antrópicos. Esta 

concepção de paisagem aplicada na perspectiva do planejamento, tem relação com a noção de 

Planejamento da Paisagem, a qual foi inicialmente desenvolvida na Alemanha, em meados do 

século XIX, surgindo como um instrumento de planejamento espacial. De início, os aspectos 

estéticos da paisagem eram os que mais se destacavam, porém, com o passar do tempo e a crescente 

devastação da natureza, fez com que o Planejamento da Paisagem começasse a voltar esforços para 

as questões ambientais (NUCCI, 2014).  

Nucci (2008) ressalta que a situação em que o meio ambiente se encontrava na Alemanha 

(crescimento rápido dos centros urbanos) na década 1960, fez com que o Planejamento da Paisagem 

fosse definido como uma “contribuição ecológica e de design para o planejamento do espaço” 

(NUCCI, 2008, p. 8). Essa definição acompanhou a área de estudo em três pilares diferentes, sendo 

eles (1) o Manejo da Paisagem na zona rural, (2) o Planejamento de Espaços Livres em zona urbana 

e (3) a Proteção da Natureza. 

O termo ‘Planejamento da Paisagem’ propõe a organização do espaço, considerando os 

limites e aptidões do mesmo, e tem a conservação da natureza como uma de suas maiores 

preocupações (NUCCI, 2010). Kiemstedt et al. (1998) ressalta que o Planejamento da Paisagem 

ajuda a identificar como os princípios e objetivos da natureza podem ser integrados ao 

planejamento.  

Assim sendo, o Planejamento da Paisagem surge como alternativa teórico-metodológica de 

estudos sobre degradação ambiental que atinge os centros urbanos, desde grandes à pequenas 

cidades, na tentativa de melhorar a qualidade ambiental destes espaços (NUCCI, 2014).  Esta 

definição se complementa com Valaski (2013) que coloca o Planejamento da Paisagem como uma 

proposta de ordenamento do uso da terra buscando o equilíbrio entre as necessidades da sociedade 

moderna e os efeitos causados devido a intervenção antrópica desordenada no meio físico. 

Objetivando um equilíbrio entre as necessidades da sociedade e a qualidade ambiental, o 

Planejamento da Paisagem busca assim, estudar ações e alternativas para o planejamento e gestão 
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que atenda às necessidades de conservação da natureza, refletindo em um desenvolvimento urbano 

sustentável (NUCCI et al., 2014). 

A expressão “qualidade ambiental” apesar de ser comumente usada pode dar abertura às 

mais diversas definições.  Minaki e Amorim (2006) escrevem que a qualidade ambiental está 

diretamente ligada ao conceito de qualidade de vida, pois esta depende do meio ambiente. Este 

termo fica mais frequente a medida que a preocupação com o meio ambiente aumenta nos centros 

urbanos. Com aumento da população urbana e a crescente verticalização das cidades, surgem 

preocupações a respeito da qualidade ambiental. Num cenário urbano, cada vez mais áreas verdes 

dão espaços à loteamentos e a construções prediais, ignorando a necessidade por estes espaços. 

Nucci et. al. (2014) afirmam que, segundo estudos alemães, a qualidade ambiental de uma cidade - 

tratando-se de fatores como ar, água, solo e biosfera é resultante do uso dessas áreas.   

Autores como Luengo (1996) e Pina e Santos (2009), debatem o conceito de qualidade 

ambiental urbana relacionando ao conceito de qualidade de vida urbana, trazendo à ideia de que 

para que haja qualidade em espaços urbanos é necessária uma combinação harmoniosa entre os 

citadinos, conservação da natureza, da fauna e da flora, e do solo. 

 A qualidade ambiental urbana, segundo Lima e Amorim (2009) considera o equilíbrio entre 

os elementos da paisagem por meio de um ordenamento do espaço, onde a conciliação entre a 

vegetação e os diversos tipos de uso do solo é colocado como fator primordial para manter o 

equilíbrio do ambiente. Como visto, apesar de diferentes, as definições de qualidade ambiental se 

complementam e trazem à tona um fator em comum: a importância de áreas com vegetação em 

centros urbanos. 

Para que haja uma melhora na qualidade ambiental urbana, Valaski (2013) sugere que o 

aumento da quantidade de vegetação, o aumento das áreas permeáveis e o predomínio de 

edificações mais baixas são alterações na estrutura da paisagem que contribuem para este objetivo.  

Para Lima (2013) a qualidade ambiental urbana se dá através da relação entre a sociedade e 

a natureza, para que haja um progresso não apenas a favor da população, mas também do meio 

ambiente. Cavalheiro e Del Picchia (1992) escrevem que, mais que organizar métodos para a 

determinação da qualidade ambiental é necessário que se pense no ordenamento dos espaços livres 

dentro do tecido urbano, visando, não só a otimização do meio físico, mas também a melhoria na 

oferta de áreas verdes livres para o lazer da população, considerando assim, a qualidade de vida 

destes. 
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 Mesmo que a Paisagem, o Planejamento da Paisagem e a Qualidade Ambiental Urbana se 

complementem em seus conceitos, há uma certa de dificuldade para compreender como essas 

temáticas podem ser envolvidas no objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

 Nesta perspectiva de envolver a qualidade ambiental urbana, tendo em vista as áreas verdes 

e o uso do solo na perspectiva do Planejamento da Paisagem, buscaram-se referências que 

envolvessem esta discussão e possibilitassem analisar a qualidade ambiental urbana dentro do 

contexto da Engenharia Ambiental, uma vez que, é uma área que tem apresentado crescente 

demanda pela temática urbana. As experiências verificadas, levantaram algumas dúvidas que se 

transformaram em desafios para a aplicação, resultando em uma proposta metodológica que é aqui 

apresentada.  

 
 

2.2 Metodologia 
 
 
 O primeiro passo foi a organização da fundamentação teórico-metodológica relacionada aos 

temas Planejamento da Paisagem e à qualidade ambiental urbana. Posteriormente, foram 

selecionados materiais que pudessem fundamentar a avaliação da qualidade ambiental urbana, 

sendo selecionados os trabalhos de Nucci (2008), Valaski (2013), Nucci et al. (2014) e Ferreira 

(2015) 

Após a escolha destas referências, foram feitas análises das metodologias e desenvolvidos 

alguns testes por meio da aplicação em três bairros do município de Campo Mourão-Paraná. 

Conforme a aplicação foi acontecendo, a equipe de trabalho4 foi desenvolvendo adaptações até 

chegar no modelo aqui apresentado. 

 
 
2.3 Resultados e Discussão 
 
 

As propostas originais utilizadas como base contam com: uma legenda para a classificação 

da cobertura do solo do transecto norte-sul do município de Curitiba-PR; uma relação entre os 

espaços edificados e a qualidade ambiental; e o método utilizado para a mapeamento e organização 

dos resultados encontrados. 
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A legenda original foi organizada baseada na estrutura de diferentes paisagens de Curitiba – 

PR. Além disso, foi dividida em quatro classes, sendo elas: espaços edificados, cemitérios, espaços 

não edificados e trafego. Valaski (2013) ressalta que o primeiro objetivo foi separar os espaços que 

apresentavam edificações, daqueles que não apresentavam e complementa dizendo que “as 

categorias pertencentes aos espaços edificados foram organizadas levando-se em consideração a 

relação com a qualidade ambiental.  

Os itens existentes na legenda de Valaski (2013) foram organizadas de acordo com a altura 

das edificações, começado das mais baixas para as mais altas, uma vez que sua justificativa é que as 

edificações mais altas contribuem negativamente para qualidade ambiental quando comparada as 

edificações mais baixas.  Valaski também considera em sua legenda a presença ou não de jardim, 

alegando que áreas permeáveis e com vegetação contribuem positivamente para a qualidade 

ambiental. A legenda de Valaski (2013) (figura 1) conta com 27 itens distribuídos entre as classes já 

citadas, sendo a classe denominada “espaços não edificados” a que mais contém itens, totalizando 

treze espaços diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
4  Equipe de Trabalho: MEZZOMO, M. D. M., POLINARSKI, M. A., SANTOS, G. P. O. e SÁ, M. S. 
S.; Projeto: Análise da Qualidade Ambiental Urbana em Cidades do Paraná: Indicadores Ambientais e 
Planejamento.  
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Figura 7 – Legenda original proposta por Valaski (2013) 

Fonte: Valaski (2012) 

 

 Para a relação entre os espaços edificados e a qualidade ambiental (figura 2), a proposta 

original levou em conta os nove itens da classe de espaços edificados.   
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Figura 8 – Relação entre espaços edificados e qualidade ambiental (Proposta original) 

Fonte: Valaski (2012) 

 

 Com isso, o próximo passo dentro da metodologia original proposta por Valaski (2013) e 

Nucci et al. (2014) foi o mapeamento das áreas desejadas utilizando o software Corel Draw com 

auxílio de imagens de satélite do Google Earth e Google Street View. 

 Após a metodologia detalhada ser escolhida iniciou-se o processo de adaptação da legenda e 

da relação entre espaços edificados e qualidade ambiental. As adaptações foram feitas com o 

objetivo de tornar a metodologia mais inclusiva, permitindo sua aplicação em qualquer ambiente 

urbano. O modo de mapeamento e os softwares utilizados também foram alterados, visando melhor 

resultado da metodologia aplicada. Vale ressaltar que todas as alterações feitas, foram pensadas 

com base na área de atuação de um engenheiro ambiental.  
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 Assim, com base nas pesquisas realizadas e na metodologia de Valaski (2013) e Nucci et al. 

2014 uma nova legenda foi desenvolvida (figura 3). O diferencial entre a legenda original para a 

deste trabalho está na quantificação de vegetação por área total do lote de acordo com cada quadra, 

além de buscar adaptar os itens para uma realidade mais generalizada das cidades.  

 

1. ESPAÇOS EDIFICADOS 

1.1 Edificações de até 4 pavimentos sem vegetação e impermeabilizada. 

1.2 Edificações de até 4 pavimentos com vegetação igual ou superior a 1/3 do 

lote. 

1.3 Edificações de até 4 pavimentos com vegetação inferior a 1/3 do lote. 

1.4 Edificações com mais de 4 pavimentos com vegetação 

1.5 Edificações com mais de 4 pavimentos sem vegetação e impermeabilizada 

1.6 Área com aspecto industrial e/ou galpões com vegetação 

1.7 Área com aspecto industrial e/ou galpões com solo 

impermeabilizado/exposto 

2. ESPAÇOS NÃO EDIFICADOS 

2.1 Vegetação arbórea contínua (fragmento de floresta) 

2.2 Vegetação arbórea, arbustiva e herbácea 

2.3 Vegetação arbustiva e/ou herbácea 

2.4 Unidades de Conservação 

2.5 Solo Exposto 

2.6 Solo impermeabilizado 

3. CEMITÉRIOS 

4. CORPOS HÍDRICROS 

5. TRÁFEGO 
5.1 Ruas e avenidas 

Figura 9 – Legenda para a classificação de cobertura da terra 

Fonte e organização: os autores (2016) 

 

 A legenda para a classificação de cobertura da terra possui 5 grupos principais como pode-se 

perceber na figura acima. Além disso, os itens de até 4 pavimentos do grupo “Espaços Edificados” 

possuem uma quantificação de vegetação em relação ao lote de 1/3 da área total. Isso se deve ao 

fato de que, de acordo com Oke (1973 apud NUCCI, 2008), um índice de cobertura vegetal na faixa 

de 30% pode proporcionar um balanço térmico adequado em áreas urbanas. Porém o mesmo não se 



 

598 
 

aplica para os itens com edificações acima de 4 pavimentos, pois segundo Nucci (2008) edificações 

deste nível acarretam uma crescente pressão sobre os espaços livres devido a verticalização, o que 

faz com que o ganho de área livre, relacionada à vegetação, torne-se desconsiderável.   

 Ao comparar a legenda proposta por Valaski (2013) e a proposta neste trabalho, é possível 

notar a diferença na quantidade de itens presentes na legenda. Enquanto a de Valaski contém 27 

itens, esta contém 14. A justificativa se deve ao fato de tornar a legenda aplicável a qualquer cidade 

e quando um item é específico de mais, como zoológico ou cemitérios tipo parque (citados na 

legenda de Valaski) pode-se não contemplar todos os espaços urbanos.  

 Foi desenvolvido também, uma nova relação entre os espaços edificados e a qualidade 

ambiental (figura 4) que contempla os espaços edificados da nova legenda.  
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 Edificações de até 4 pavimentos com vegetação 

igual ou superior a 1/3 do lote. 

 Edificações de até 4 pavimentos com vegetação 

inferior a 1/3 do lote. 

 Edificações com mais de 4 pavimentos com 

vegetação. 

 Edificações de até 4 pavimentos sem vegetação 

e impermeabilizada. 

 Edificações com mais de 4 pavimentos sem 

vegetação e impermeabilizada. 

 Área com aspecto industrial e/ou galpões com 

vegetação 

 Área com aspecto industrial e/ou galpões com 

solo impermeabilizado/exposto 

 -   

Figura 10 – Relação entre espaços edificados e qualidade ambiental (adaptado) 

Fonte e organização: os autores (2016) 

 

 A relação entre espaços edificados e qualidade ambiental indica a variação da qualidade 

ambiental, estando ela entre os níveis positivo e negativo. Na prática, as cidades que apresentaram 

maior quantidade de edificações de até 4 pavimentos com vegetação igual ou superior a 1/3 do lote, 

contribuem de forma positiva para a qualidade ambiental urbana tratando-se de espaços edificados. 
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Vale a pena ressaltar que nesta relação os demais grupos e itens da legenda não são levados em 

consideração. Isso se deve ao fato de que os itens que compões o grupo de espaços não edificados, 

em sua maioria, contribuem positivamente para a qualidade ambiental dos ambientes urbanos, 

excetuando-se os itens de solo exposto e solo impermeabilizado. O grupo de corpos hídricos 

também contribui de maneira positiva para a qualidade ambiental urbana. Já o grupo cemitério e 

tráfego, necessitam de um estudo mais aprofundado sobre sua contribuição para a qualidade 

ambiental, uma vez que os mesmos são necessários nas estruturas das cidades, embora possam 

causar problemas ambientais quando mal administrados.  

 A técnica para o mapeamento das áreas urbanas também foi alterada, em sua metodologia, 

Valaski (2013) utilizava-se do software Corel Draw, que não é indicada para mapeamentos. A 

nossa proposta é que o mapeamento seja feito a partir do software livre QGis, de preferência em 

suas versões 2.4, 2.6 ou 2.8 e que as imagens de satélite usadas como base para a classificação do 

uso da terra sejam a do Bing Aerial. 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A partir dos resultados obtidos é possível concluir que com a aplicação da metodologia 

proposta torna-se mais fácil a avaliação da qualidade ambiental urbana com base nos itens 

avaliados. É possível verificar, também, que a nova metodologia, apesar ser mais enxuta que a 

proposta por Valaski (2013), torna-se aplicável a qualquer cidade, pois não possui itens específicos 

de determinados espaços e/ou territórios. Além disso, com a aplicação desta metodologia, os 

resultados podem contribuir para melhorias no planejamento de políticas públicas considerando a 

qualidade ambiental urbana.  
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 LOGÍSTICA REVERSA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS: UM ESTUDO DE 

CASO EM UMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 
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RESUMO 
 
O crescimento do poder de consumo da população do país, juntamente com a realidade dos 
problemas infraestruturais do transporte público interno tem gerado um aumento no número de 
veículos automotivos em circulação e, portanto, na quantidade de baterias, já que essas são 
componentes essenciais para os automóveis. Sendo assim, a logística reversa de baterias se faz 
necessária para minimizar o impacto ambiental que as mesmas causam ao meio ambiente e a saúde 
humana. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi analisar os fatores relevantes para que ocorra o 
gerenciamento ambiental correto de baterias automotivas, através do sistema de logística reversa, 
em uma distribuidora de autopeças. Para isso foi utilizado um questionário semiestruturado de 
natureza aberta, direcionado ao gerente, acompanhado de uma visita técnica as instalações da 
empresa. Como resultado se teve que os fatores relevantes para a logística reversa de baterias são: 
responsabilidade socioambiental, coleta, separação e acondicionamento, e movimentação e 
transporte. Dentre esses fatores, cada um se tornou essencial, embora a responsabilidade 
socioambiental ganhe destaque por ser o início do sistema, e o setor mais dependente seria a 
movimentação e transporte, por ser o final da cadeia de logística reversa de uma distribuidora de 
autopeças. 
 
Palavras-chave: Baterias; Logística Reversa; Impactos; Chumbo. 
 
ABSTRACT 
 
The growth of population’s purchasing power, along internal public transport system’s 
infrastructural problems has proportionated an increase on the number of purchased automobiles 
and therefore the amount of batteries on the Market, once they are na essential part of the car. Thus, 
reverse logistic of those batteries are required to minimize the environmental impact they cause to 
envitonment and human health. Therefora, the objetive of this present work is to analyze relevant 
factors for the actual environmental management of batteries, through a reverse logistics system 
placed at an auto parts distributor. Thereunto, an open semi-strustured questionnaire was sent to the 
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company manager. As a resul, the questionnaire was able to show that the relevant factors for 
batteries logistics are, environmental responsibility, collecting, sorting and packaging, hasnding and 
transportantion. Among these factors, each one of them has become essential, although 
environmental responsability ganis prominence for being at the start of the system, and the more 
dependente sector would be handiling and transportantion, due its placementet on the end of the 
auto parts distribuitos’s reverse logistics chain. 
 
Keywords: Batteries; Reverse Logistics; Impacts; Lead. 
 
 
1.  INTRODUÇÃO 
 

O crescimento do poder de consumo da população do país, juntamente com a realidade dos 

problemas infraestruturais do transporte público interno tem gerado um aumento no número de 

veículos automotivos em circulação e, portanto, na quantidade de baterias, já que essas são 

componentes essenciais para que os veículos funcionem e se desloquem (SOUSA e RODRIGUES, 

2014).  

A bateria é uma associação de pilhas ou acumuladores ligados em série, tecnicamente 

(RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08). As baterias automotivas fabricadas com chumbo-ácido são 

as mais utilizadas, e essas são compostas por vários materiais, como metais, solução ácida, 

polímeros e, principalmente, o chumbo (FERNANDES et al., 2010). 

O chumbo é utilizado como principal substância na fabricação industrial de baterias porque 

possui inúmeras vantagens, como por exemplo, baixo ponto de fusão, alta resistência a corrosão, 

alta densidade, alta opacidade aos raios X e gama, estabilidade química no ar, solo e água, e essas 

particularidades simplificam sua comercialização no mercado brasileiro (SOUSA e RODRIGUES, 

2014). Devido a essas qualificações, cerca de 80% do chumbo produzido mundialmente ao ano é 

consumido para este fim, portanto, a maior parcela de chumbo disponível no Brasil é proveniente, 

basicamente, da reciclagem de baterias inservíveis (chumbo secundário), então, conclui-se que 

aproximadamente todas as baterias existentes no mercado, são vindas de outra bateria que foi 

recuperada (FERNANDES et al., 2010). 

Embora o chumbo seja muito bem aceito na fabricação dessas baterias, ele é um metal 

pesado considerado altamente maléfico, principalmente, quando despejados em locais inadequados.  

O descarte incorreto de metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, faz com que esses 

compostos lixiviem-se penetrando e afetando o solo, o lençol freático e também a fauna e a flora 

das regiões ao redor. Além do mais, esses metais quando ingeridos pelo ser humano por meio da 

cadeia alimentar acumulam-se no tecido ósseo e gorduroso, portanto são conhecidos como 
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bioacumulativos, sendo assim, causam doenças que variam de lesões cerebrais a disfunções renais e 

pulmonares (KEMERICH et al., 2013). Para Sousa e Rodrigues (2014) o descarte inadequado de 

baterias pode ocasionar a contaminação do solo, pois possuem substâncias corrosivas e tóxicas 

devido ao chumbo-ácido fazer parte da sua constituição. Já para a saúde humana, devido seu nível 

de toxicidade, o chumbo das baterias proporcionam doenças e sérios riscos de vida. 

Sendo assim, por ele ser um metal que pode causar danos, é necessário que se estabeleçam 

padrões de segurança para que sejam minimizados os riscos a saúde que pode acontecer através da 

contaminação na montagem de veículos, no manuseio e recuperação de baterias inservíveis, e 

também ao meio ambiente, caso seja descartada de modo incorreto (SOUSA e RODRIGUES, 

2014). Um dos padrões de segurança que se faz obrigatório é a Logística Reversa, que é imposta 

pela Lei nº 12.305/10, onde se tem que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Então, a Logística Reversa tem a função de planejar, operar e controlar o deslocamento dos 

produtos de pós-venda e pós-consumo ao ciclo produtivo, por intermédio de canais de distribuições 

reversos, incluindo aos materiais muitos valores (MILANO e LIZARELLI, 2014). Através disso, 

ela inseriu as baterias no sistema de reciclagem, agregando valor para a marca, possuindo vantagens 

de economia de custo, ou pela remanufatura ou pela oportunidade de negócio, e tem grande 

repercussão na preservação do meio ambiente. Sendo assim, a logística reversa desse produto 

contribui para a diminuição dos impactos gerados ao ambiente, além de agregar valor aos exercícios 

operacionais de uma indústria ou empresa que as comercializam (SOUSA e RODRIGUES, 2014). 

Visto isso, o objetivo desse trabalho foi analisar os fatores relevantes para que ocorra o 

gerenciamento ambiental de baterias, através do sistema de Logística Reversa, em uma distribuidora 

de autopeças. 

 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O chumbo e seus impactos 
  

As peculiaridades e a simplicidade de compatibilizar com outras substancias fazem do 

chumbo um dos metais de melhor aproveitamento na indústria atual, seja puro ou sob a forma de 



 

605 
 

composto. Faz parte do grupo dos não-ferrosos, sendo um dos principais, e além disso é o sexto 

metal de maior utilização industrial. O chumbo é apropriado para a produção de baterias de 

chumbo-ácido devido à sua condutividade, resistência à corrosão, baixo custo e, principalmente, à 

reação reversível entre o óxido de chumbo e o ácido sulfúrico, fazendo com que cerca de 80% do 

chumbo produzido mundialmente ao ano seja consumido na produção de baterias automotivas. 

(FERNANDES et al., 2010). 

O chumbo é considerado matéria-prima fundamental para a fabricação de baterias de 

chumbo-ácido, porém devido o esgotamento de jazidas de chumbo localizadas no estado de Minas 

Gerais, hoje a obtenção brasileira se aplica primordialmente no mercado secundário através da 

reciclagem, ou por meio de importação de diversos outros países. As baterias automotivas 

compostas por chumbo possui um nível de toxicidade que quando descartadas de forma inadequada 

podem causar graves danos ambientais e a saúde de pessoas que trabalham diretamente com estes 

objetos sem a devida proteção (SOUSA e RODRIGUES, 2014).  

Fernandes e seus colaboradores (2010) listaram alguns dos efeitos do chumbo no meio 

ambiente, que são: 

• Na atmosfera: no ar o chumbo situa-se na forma particulada, portanto quando emitidas na 

atmosfera podem ser retiradas e movimentadas para superfícies e compartimentos ambientais, 

dessas emissões de 20 a 60% são encontradas próximo da fonte. Além disso, o chumbo também tem 

sido encontrado em locais distantes da fonte de liberação, apontando que um transporte atmosférico 

maior pode acontecer. 

• No solo: a contaminação do solo por metais pesados se da quando a parcela do metal 

exposto ao meio ambiente atinge a capacidade na qual o solo pode retê-lo, assim, uma vez presente 

no estado solúvel no solo, este poderá ser retido pelas plantas ou lixiviado para faixas mais 

profundas, pondo em perigo a qualidade de águas subterrâneas e em consequência toda uma cadeia 

alimentar. Devido à baixa variabilidade do chumbo no perfil do solo e a alta adsorção na fase sólida 

(inorgânico e orgânico), o chumbo se concentra especialmente nos primeiros centímetros de 

profundidade do solo, podendo vir a originar sérios riscos ao ecossistema e a saúde humana, uma 

vez que, em casos de erosão, o chumbo é transportado para outros locais. 

• Nos corpos d'água: o chumbo é acumulado nos lagos, rios e oceanos, vindo da atmosfera ou 

do escoamento superficial do solo, proveniente de fatores naturais ou antropogênicas. Dentre as 
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fontes antropogênicas principais, têm-se as operações de fabricação e processamento do metal, além 

das fábricas de ferro e aço. 

Já para a saúde humana, devido seu nível de toxicidade, o chumbo das baterias 

proporcionam doenças e sérios riscos de vida. O Quadro 1 trás os sintomas causado por altos níveis 

de chumbo no organismo humano, segundo os autores Sousa e Rodrigues (2014). 

 

Quadro 1: Problemas ao organismo humano provocado pela contaminação com baterias 
Local Sintoma 

Sistema motor Paralisias motoras, dores nas articulações e fortes dores de cabeça. 
Sistema nervoso Insônia, irritabilidade, distúrbios mentais generalizados, convulsões, 

entre outros. 
Sistema digestório Anorexia, gosto metálico e diarreia. 
Outros Desconforto muscular, anemia, osteopatia, pode levar a alterações 

renais e hepáticas e aumento ácido úrico. 
Fonte: Sousa e Rodrigues (2014). 

 

2.2 As baterias chumbo-ácido 

 

A bateria é uma associação de pilhas ou acumuladores ligados em série, tecnicamente 

(RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08). As baterias automotivas fabricadas com chumbo-ácido são 

as mais utilizadas, e essas são compostas por vários materiais, como metais, solução ácida, 

polímeros e, principalmente, o chumbo, conforme disposto na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1: Composição média de uma bateria de chumbo-ácido para automóveis 

Componentes  Massa (%) 
Chumbo 61,2 

Água 13,3 
Ácido Sulfúrico puro 9,6 

Caixa de polipropileno 8,2 
Grelha metálica 2,1 

Polietileno (separadores) 2,0 
Conexões (Cu) 0,3 

Outros materiais (papel, plástico, madeira, PVC) 3,3 
Fonte: Fernandes et al., 2010. 

 

Segundo a Lei nº 12.305/10, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, classifica 

baterias como resíduos perigosos, que são aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 



 

607 
 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. Além dessa classificação, a mesma lei 

dispõe sobre classificação quanto a sua geração, logo, as baterias ficam na modalidade de resíduos 

industriais, caracterizados como os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

A ABNT NBR 10.004/04 estabelece a seguinte classificação: Classe I - Resíduos Perigosos, 

Classe II A - Resíduos não perigosos e não inertes, e Classe II B - Resíduos não perigosos e inertes. 

As baterias se englobam na Classe I, que são considerados perigosos porque podem ser corrosivas, 

reativas e tóxicas. 

As vendas de baterias automotivas brasileira têm crescido consideravelmente devido ao 

crescimento da frota circulante de veículos nos últimos anos (FERNANDES et al., 2010). Segundo 

o Sindipeças (2016), essa frota alcançou, em 2015, um montante de 42,6 milhões de veículos, 

incluídos automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, número 2,5% superior ao de 2014. 

Baseando-se nos dados do artigo de Fernandes e seus colaboradores (2010), se levou em 

consideração que, tecnicamente, a vida útil de uma bateria é de dois anos, então seriam descartadas 

anualmente cerca de 21.300.000 unidades. Estimando-se que desse montante, 20% são 

recondicionadas artesanalmente (reutilizadas) por pequenas oficinas auto elétricas, restariam 

17.040.000 unidades à disposição dos recuperadores. Levando-se em conta que, em média uma 

bateria tem 8,0 kg de chumbo e que o processo industrial de recuperação atinja uma eficiência de 

70,0% (caso se adotasse sistema sério de reciclagem/recuperação de chumbo), o nosso país estaria 

apto a produzir 95.424 toneladas de chumbo secundário. 

Considerando os temas de contaminação do meio-ambiente por baterias acido-chumbo, tem-

se como estado da arte os seguintes artigos: 

Teores e alocação de chumbo em hortaliças cultivadas em solo contaminado por resíduos de 

baterias, escrito por Lima et al (2009). Em experimentos pra espécies diferentes, relata quais delas 

são mais tolerantes a contaminação do chumbo. 

Desafios para o gerenciamento de pilhas e baterias pós-uso: proposição de projeto de lei 

sobre o lixo eletrônico na cidade de Rio Claro – SP, realizado por Ruiz et al (2012). O estudo 

contemplou a análise das iniciativas de coleta de pilhas e baterias existentes na cidade de Rio Claro 

– SP visando a tratamento em grandes centros, tendo como premissa sua logística reversa. 

Estudo eletroquímico da recuperação de metais de pilhas e de baterias descartadas após o 

uso, feito por Provazi et al (2012). O objetivo da pesquisa foi recuperar os principais metais 
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presentes em um lote com uma mistura de diversos tipos de pilhas e de baterias descartadas após o 

uso, lote obtido em um posto de coleta. Sendo assim a contribuição desse estudo foi encontrar um 

processo que trate de todos os tipos de pilhas e de baterias juntos e recuperar seus metais mais 

importantes, evitando, assim, a etapa de separação prévia das baterias. 

 

2.3 A logística reversa 

 

Estudos primários sobre logística reversa são identificados nas décadas de 1970 e 1980. O 

objetivo dessas pesquisas estava principalmente referido com o retorno de materiais para 

reciclagem. Inúmeros centros de estudo vinculados às universidades foram elaborados, a partir dos 

anos 1990, com o intuito de observar a área sob uma visão acadêmica e científica. Esse 

acontecimento pode ser explanado por alguns dos seguintes determinantes: ativa diminuição de 

ciclo de vida dos produtos; reconhecimento de novas possibilidades competitivas pela minimização 

de custos e/ou composição de alianças estratégicas; procura pela geração de imagens corporativas 

ligadas à responsabilidade socioambiental; o crescimento de legislações coercitivas sobre o tema 

(ABREU et al., 2010). 

Para que ocorra a reciclagem de baterias, a logística convencional tem se adaptado com 

técnicas e equipamentos que façam o movimento inverso na cadeira produtiva, como forma de 

colaborar com o gerenciamento dos produtos nos pontos de pós-consumo e pós-venda, e a esse 

caminho é dado o nome de Logística Reversa (MILANO e LIZARELLI, 2014). 

A Figura 1 apresenta o fluxo da logística reversa, neste, os consumidores devem fazer a 

devolução de produtos e embalagens aos comerciantes e distribuidores, que, por sua vez, devem 

entregar ao fabricante ou importador e, por fim, o fabricante ou importador deve dar destinação 

ambientalmente correta aos produtos e embalagens (PEREIRA NETO, 2011). 
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Figura 1: Integração de Logísticas - Convencional e Reversa. 
Fonte: Milano e Lizarelli (2014). 

 

A mesma é dividida em dois aspectos: a logística reversa pós-consumo e a logística reversa 

pós-venda. 

• A logística pós-consumo: é composta pelo sentido inverso de uma parcela dos objetos ou 

matérias que foram criados do descarte após o final da sua utilização, mas que podem regressar ao 

ciclo produtivo de alguma maneira, sendo por meio da reciclagem ou reuso. 

• A logística pós-venda: são formados pelas distintas possibilidades de retorno de uma parte 

de produtos com pouca ou nenhuma utilização (VIEIRA et al., 2009). 

A de pós-consumo age por meio da vida útil (intervalo de tempo que materiais possuem 

peculiaridades adequadas de utilização, desde sua fabricação até o momento de despejo) dos 

objetos, deslocando para situação de bem de pós-consumo. A vida útil caracteriza os produtos sendo 

subdividida nas seguintes grupos: 

• Bens descartáveis: produtos que possuem vida útil entre semanas e um máximo de seis 

meses. Exemplos: embalagens, fraldas, brinquedos, pilhas, entre outros. 

• Bens duráveis: produtos que possuem vida útil variando entre anos e algumas décadas. 

Exemplos: automóveis, eletrodomésticos, aviões, entre outros. 

• Bens semiduráveis: produtos que possuem vida útil entre meses a, no máximo, dois anos. 

Exemplos: baterias, óleos lubrificantes, entre outros (MILANO e LIZARELLI, 2014). 
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Para que o esse sistema aconteça, há muitos procedimentos após o final da vida útil para que 

haja a devolução desse produto para a cadeia de suprimentos. Esses procedimentos são exercícios a 

serem executados, desde a coleta do material, a separação, embalagem, a fiscalização de itens 

utilizados, danificados ou obsoletos dos pontos de venda ou pontos de coleta pós-consumo até os 

canais de distribuição reversos (MILANO e LIZARELLI, 2014). 

Segundo a Resolução nº 401/08, que dispõe sobre gerenciamento ambientalmente adequado 

de pilhas e baterias e também sobre o limite máximo de mercúrio e cádmio por bateria (que é de 

0,005% em peso de mercúrio e 0,010% em peso de cádmio, para baterias chumbo-ácido), no plano 

de gerenciamento apresentado ao órgão ambiental competente deve considerar que as pilhas e 

baterias a serem recebidas ou coletadas sejam acondicionadas adequadamente e armazenadas de 

forma segregada, até a destinação ambientalmente correta, obedecidas as normas ambientais e de 

saúde pública pertinentes, contemplando a sistemática de recolhimento regional e local. Além disso, 

os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica 

autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas 

e baterias usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras 

marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. 

A Lei nº 12.305/10 especifica que é obrigatório estruturar e implantar sistemas de Logística 

Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores e 

comerciantes de baterias. 

A logística reversa proporciona o retorno do material pelo consumidor não apenas para o 

fornecedor direto, mas também para seu fabricante. O fabricante, por sua vez, se responsabiliza pela 

reciclagem ou reutilização do produto como insumo. Dada a destinação correta ao material, o 

mesmo poderá ser devolvido novamente ao mercado consumidor quando viável (VIEIRA et al., 

2009). 
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Figura 2: Divisão da Logística Reversa e canais de distribuição reversos. 
Fonte: Milano e Lizarelli (2014). 

 

Os cinco determinantes, descritos no Quadro 2, resumem bem os fatores que motivam a 

implantação da logística reversa nas organizações. 

 

Quadro 2: Determinantes para a prática da Logística Reversa. 
Fator Descrição 

Fatores econômicos Diz respeito às reduções de custos nos processos de produção através da 
recuperação de produtos obsoletos ou após sua vida útil. Desta forma a 
logística reversa passa a ser entendida como um investimento que gera 
retorno. 

Legislação Há casos em que a legislação torna obrigatória às empresas a prática da 
logística reversa através do recebimento de seus produtos ao final da útil, 
bem como recuperação. Desta forma ocorre a redução do volume de 
desperdício e o aumento do uso de bens reciclados. 

Consciência Social Consiste no conjunto de valores e princípios adotados pelas empresas e 
pelas pessoas que atualmente tem se preocupado cada vez mais com o 
meio ambiente. Além de ensinar aos clientes a melhor forma de consumir 
seus produtos, pode trazer também ganhos competitivos para as empresas 
relacionados a imagem corporativa. 

Meio ambiente e 
pensamento 
ecológico 

A logística reversa visa atingir benefícios ambientais que se incorporam as 
práticas do negócio e à vantagem competitiva. A imagem de produto 
sustentável, que não agride ao meio ambiente, é considerada um elemento 
de marketing que motiva a empresa a praticar a logística reversa. 

Qualidade global e 
atendimento ao 

Com a implantação de sistemas logística reversa, a qualidade do produto e 
o atendimento ao consumidor a qualidade amplia-se para estágios que vão 
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consumidor 
 

além da manufatura e uso do produto, integrando parâmetros nos 
processos de recuperação, desmaterialização e tratamento do produto após 
o final de sua vida útil. 

Fonte: Sousa e Rodrigues (2014). 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia foi baseada no estudo de caso feito em uma rede de autocentros no estado do 

Piauí, descrito por Sousa e Rodrigues (2014), sobre a Logística Reversa de baterias. Esse método 

constitui em uma coleta de dados realizada por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado de natureza aberta, direcionado ao gerente da empresa, juntamente com uma visita 

técnica. Foi um estudo com abordagem qualitativa com natureza exploratória tendo como objeto de 

estudo a Logística Reversa de baterias de chumbo-ácido de uma distribuidora de autopeças. 

Essa pesquisa, por ser um estudo de caso simples, é uma estratégia que leva em 

consideração que a semiestruturação em meios de coletas de dados deve ser realizada quando se 

deseja reunir informações detalhadas sobre um tema específico, com objetivos de recolher 

motivações, percepções e atitudes. Além disso, é um estudo que tem como intenção básica 

compreender o ponto de vista que os entrevistados possuem a assuntos e situações, em conteúdos 

que não foram desenvolvidos anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador 

(MARTINS, 2008). 

Para a elaboração desse questionário foi necessário realizar prévias leituras na área de 

logística reversa, baterias compostas de chumbo-ácido, gerenciamento ambiental de baterias, 

legislações e impactos ambientais. 

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

O nome da empresa será omitido e, portanto, será denominada de distribuidora S. A 

distribuidora S foi fundada primeiramente em Serafina Correa – RS, no ano de 2006. Visando o 

promissor mercado de autopeças, uma segunda unidade comercial da distribuidora foi instalada na 

cidade de Maringá, no ano de 2013. Embora façam parte do mesmo grupo, e possuam o mesmo 

nome, as lojas operam de formas independentes. As duas lojas fazem parte de um grupo, criado em 
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2006, que é o grupo que direciona e centraliza cinco empresas distribuidoras, mesmo elas sendo 

individualistas. 

A função da distribuidora S, instalada em Maringá e diretriz desse estudo, é a reposição de 

autopeças, especialmente na linha “auto elétrica”, para automóveis pesados e leves, como por 

exemplo: baterias, motores de partida, alternadores, faróis, lâmpadas, entre outros. São mais de 100 

marcas de produtos revendidos e atendem todo o Paraná, para isso trabalham numa equipe de 33 

pessoas, divididos em gerente, representantes, vendedores de televendas e de balcão, estoquistas, 

administradores, gestores da garantia e gestores da limpeza. 

Possui uma área de aproximadamente 3.000m2, divididos em oito setores: faturamento, 

estoque, televendas, garantia, financeiro, cozinha, balcão e área de lazer, esta ultima equipada com 

geladeira e churrasqueira. As televendas, além de telefones fixos, utilizam e-mails, celulares, fax, e 

aplicativos de celular e de computadores, para proporcionar opções aos seus clientes e melhor 

atende-los. O setor de entregas na cidade de Maringá é terceirizado, feito por uma rede de moto-

táxis. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Aspectos Analisados 

 

4.1.1 Responsabilidade socioambiental 

 

As práticas de responsabilidade social são vistas como fundamentais para a vida das 

organizações na atualidade. Elas têm tido destaque em muitas empresas nos últimos anos, através 

do desenvolvimento e ampliação de projetos sociais, através de parcerias com governos e 

instituições do terceiro setor no sentido de apresentar novas propostas aos vários problemas sociais. 

A preocupação das empresas com as causas sociais tem se tornado uma questão de estratégia e de 

sobrevivência no mundo corporativo. Durante muito tempo as empresas foram pressionadas a se 

preocupar somente com a qualidade de seus processos. Um excelente produto, com preço 

competitivo e bom serviço agregado, deixou de ser uma vantagem para se tornar uma obrigação. 

Hoje, existe enorme pressão pela qualidade no relacionamento com os diversos públicos 

estratégicos (ABREU et al, 2010). 
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A Distribuidora S para o estabelecimento da responsabilidade socioambiental promove a 

conscientização dos seus trabalhadores sobre diversos assuntos, dentre eles a logística reversa e os 

impactos que a destinação inadequada de baterias pode causar. Essa conscientização é realizada 

através de palestras, quando se tornam necessárias (como por exemplo, a entrada de um novo 

funcionário de vendas ou de estoque). Os trabalhadores recebem, também, palestras realizadas pelos 

fabricantes sobre a reutilização e reciclagem de baterias usadas. Além disso, a conscientização 

também ocorre aos compradores, na hora da venda de baterias, onde é informado que a 

distribuidora recebe a bateria já utilizada e o valor que ela agrega, e pedido para que não se descarte 

em lixo comum. 

Faz parte da conscientização ambiental da Distribuidora S a separação de recicláveis e 

palestras para clientes sobre a manutenção preventiva em veículos, sobre a parte elétrica, a qual 

influencia no consumo excessivo de combustível e, consequentemente, na emissão de gases 

poluentes, e também como ele deve proceder em caso de baterias com defeito que precisam da 

utilização da garantia. Porém, essa empresa, não possui política ambiental empresarial. 

Uma exigência feita pela Resolução CONAMA nº 401/08 é que o fabricante influencie o seu 

revendedor a praticar a logística reversa, pois a responsabilidade de destinar corretamente todos os 

resíduos gerados pelo consumo de baterias automotivas é do fabricante. Dessa forma, há uma 

reação em cadeia, na qual a legislação passa a cobrar o fabricante, e consequentemente, o fabricante 

ao distribuidor. Sendo assim, a forma que os fabricantes acharam para que não houvesse conflito 

entre ambas as partes, foi de cumprir a legislação, impondo que as distribuidoras só comprariam 

novamente se o mesmo peso de baterias que foi faturado for devolvido em peso de sucatas. Outro 

incentivo que os fabricantes realizam é desconto na compra de novas baterias. Dessa forma, 

estimula a organização e fornece todo o suporte no desenvolvimento e execução da logística 

reversa. 

Outro ponto que a Resolução CONAMA nº 401/08 trás, é o estímulo do poder público para 

as empresas fazerem a educação ambiental, porém na Distribuidora S, esse estímulo não é 

identificado. 

A prática da logística reversa de baterias é uma atividade lucrativa também, pois a  

distribuidora compra a sucata em um preço menor ao que ela passa para o fabricante, assim gerando 

um pequeno lucro. E lucrativa também, em relação ao consumidor, que ganha um valor X sobre o 

quilo da sucata em desconto. 
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4.1.2 Coleta 

 

A fonte de coleta de baterias na Distribuidora S, é a entre o cliente e a distribuidora, sendo 

assim a responsabilidade dessa coleta é dos representantes. Nesse caso o cliente leva a sucata até a 

distribuidora e recebe um valor referente ao peso da bateria inservível ou esse valor em desconto na 

compra de uma nova bateria, essa bateria fica sob responsabilidade do representante do cliente, que 

também realiza esse trabalho em suas viagens. Porém, a sucata é recolhida por qualquer funcionário 

que conheça as normas sobre baterias. Segundo a Resolução CONAMA nº 401/08, o cliente é 

obrigado a deixar a bateria inservível na loja. 

No caso de baterias com defeito, denominadas como "baterias em garantia", à distribuidora 

se dispõe a buscar, caso o cliente possa esperar a disponibilidade de um distribuidor para busca-la. 

Porém, a maioria delas é levada pelos clientes até a distribuidora. Essas baterias passam por laudos 

com pericia, feito por um técnico enviado pelo fabricante, que caracterizam a situação dessa bateria, 

e isso fica descrito em fichas que são enumeradas, juntamente com as baterias em garantia. Caso 

confirmado defeito de fábrica, essas baterias são devolvidas e consideradas como sucatas para os 

fabricantes. 

Outra questão importante, é que, apesar da Distribuidora S trabalhar com diversas marcas do 

ramo de baterias, ela coletam baterias inservíveis de diversas outras marcas também. Isso acontece 

porque os fabricantes das baterias também recebem qualquer marca desde que seja produzida com 

chumbo-ácido. 

Na prevenção na coleta dessas baterias utilizam-se Equipamentos de Proteção Individual, 

como luvas e sapatos fechados, por ser uma peça pesada e conter líquido corrosivo. 

Mesmo sendo sucata, esse material precisa ser faturado, por se tratar de um elemento de valor alto, 

então o controle de entrada e saída dessas sucatas na Distribuidora S, é feito através de notas fiscais. 

 

4.1.3 Separação e acondicionamento 

 

Feita a coleta da bateria inservível, esse material é destinado ao estoque específico dentro da 

Distribuidora S. A partir desse momento, o estoquista inicia o processo de entrada de bateria no 

estoque através do pedido de compra recebido. Para a realização deste lançamento no estoque, a 
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bateria precisa ser comprada como se estivesse adquirindo um produto novo. Isso ocorre para efeito 

de controle de estoque. Através do sistema de controle de estoque, além da entrada da bateria 

inservível no estoque, é gerado o desconto na compra da bateria nova para o cliente e/ou na troca de 

produtos e serviços. 

O estoque específico das sucatas de baterias é fechado, com janelas altas, piso de concreto 

bruto e contém páletes e uma balança (Figura 3 e 4). As baterias ficam dispostas em cima dos 

páletes, distanciando o contato com o chão, e assim evita-se a contaminação de um possível 

vazamento da solução da bateria para o meio-ambiente, Nesse espaço são armazenadas as baterias 

inservíveis e também as "baterias com garantia", porém elas ficam em páletes separados e 

devidamente identificados. 

 

 

Figura 3: Local de acondicionamento das sucatas na Distribuidora S. 
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Figura 4: Interior do local de acondicionamento de sucatas na Distribuidora S. 
 

As sucatas, assim como as "baterias em garantia", ficam armazenadas de 4 a 6 meses, até 

que haja quantidade suficiente para a destinação correta das mesmas. 

 

4.1.4 Movimentação e transporte 

 

O manuseio para a movimentação desse resíduo sólido requer cuidados por ser um material 

com solução ácida. Esses cuidados são atendidos por meio de luvas evitando qualquer contato com 

a pele, óculos para prevenção de respingos e botas de segurança, que são os Equipamentos de 

Proteção Individual. Outro requisito atendido é o cuidado em relação a danificação da sucata, que 

pode gerar vazamento da solução. 

O transporte das sucatas é feito por caminhões ou carretas, de acordo com o peso a ser 

transportado. A movimentação ocorre só nessa fase, da Distribuidora S até o fabricante. Dentro do 

caminhão as baterias são separadas entre as em garantia e as sucatas, na qual as em garantia levam 

consigo uma cópia do laudo da pericia realizada. A visita desses caminhões depende da quantidade 

de venda que se tem, ou seja, quanto mais se vende as baterias, maior o será o número de reposição 

de estoque, e consequentemente, maior volume de sucatas a serem transportadas. 
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Esse transporte é terceirizado, por uma transportadora devidamente licenciada, e o único 

sistema de controle que eles possuem em relação a essa movimentação são as notas fiscais, que 

indicam o peso da carga, o material especificado e a data de entrega. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

Fatores como a coleta, inspeção, seleção, ordenamento, transporte e movimentação, além da 

responsabilidade socioambiental são de importância fundamental na execução de uma cadeia de 

Logística Reversa, os mesmos se mostram aspectos chaves (SOUSA e RODRIGUES, 2014). Pode-

se afirmar isso com o decorrer do estudo de caso realizado na Distribuidora S, onde os aspectos 

mais relevantes para a efetiva implantação da Logística Reversa foram responsabilidade 

socioambiental, coleta, separação e acondicionamento, e movimentação e transporte. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/10, estabelece 

responsabilidades para os diferentes atores na logística reversa, onde cada um deverá comprometer-

se com o desenvolvimento de suas ações para o êxito da implementação do sistema (PEREIRA 

NETO, 2011). Isso não seria possível sem a responsabilidade socioambiental do estabelecimento. 

Então, primeiramente, antes mesmo de instalar o sistema de Logística Reversa na Distribuidora S, 

foi feita a conscientização dos trabalhadores, para que todos participassem e fizessem com que a 

cadeia funcionasse. É a responsabilidade socioambiental que direciona todos os canais, juntamente 

com a legislação e a economia, que se encaixam muito bem na prática desse sistema, ou seja, a 

legislação impõe que baterias automotivas compradas seja igual ao número de sucatas repassadas, 

fazendo com que seja obrigatório o sistema de Logística Reversa, e a economia, pois a 

comercialização dessas baterias inservíveis gera lucro e redução de custos na hora da compra, já que 

os fabricantes oferecem desconto. É perceptível que o principal fator para a devolução da bateria 

por parte do cliente seja econômico, visto que o desconto gera uma redução de custos considerável 

para o cliente. Cerca de 98% dos casos os cliente deixam a bateria inservível na compra de uma 

nova. Esse aspecto é o grande motivador desse sistema, pois é através dele que ocorre a mobilização 

da organização para ativar um setor específico, no caso, o de Logística Reversa. 

Como início efetivo das atividades da cadeia da Logística Reversa de baterias, têm-se as 

coletas. Na Distribuidora S, as coletas aconteciam no fluxo de cliente-empresa, na qual o cliente se 

dirige até a empresa, como ao contrário, empresa-cliente, onde a distribuidora se disponibilizava a 
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buscar as baterias inservíveis. A coleta de baterias junto aos clientes influencia o canal de 

distribuição a ser escolhido ao longo do sistema, assim como será realizado a movimentação e o 

transporte destas, pois quando as baterias chegam até a distribuidora, normalmente, são levadas de 

forma irregular, ou seja, sem as devidas precauções. Outro fator que influencia na frequência das 

coletas de baterias, é o ritmo e o volume de vendas desse material, pois interfere na frequência das 

coletas.   

Outro aspecto, que se fez importante, foi a separação e acondicionamento das baterias. É 

através deste que o estoque e o transporte é definido, já que a separação de baterias inservíveis e as 

"em garantia" são acondicionadas de forma separada embora estejam no mesmo lugar, e também, 

há a pesagem das baterias para posterior transporte. Além disso, é nessa fase que as baterias "em 

garantia" passam por laudos de pericia para confirmação de defeito de fábrica. Isso determina um 

ganho de tempo em processos de conferência de estoque e movimentação de materiais. 

O último aspecto analisado, de movimentação e transporte, é mais dependente do que 

condicionante em relação aos outros aspectos já mencionados. Isso acontece porque, para a 

Distribuidora S, é o último setor a ser realizado da Logística Reversa. O tipo de transporte é 

definido pela quantidade de sucatas coletadas e acondicionadas, e essa é influenciada pelo volume 

de vendas. E a movimentação é dependente do modo como essas baterias ficam armazenadas, 

criando ou não, maior probabilidade de contaminação do meio ambiente, e também do tipo de 

sucata em questão, pois sucatas "em garantia" exigem menos cuidados que sucatas convencionais. 

Em comparação com o trabalho de Sousa e Rodrigues (2014) pode-se observar que o 

sistema de Logística Reversa da Distribuidora S e da rede de autocentros tem muito em comum, 

porém as duas empresas apresentam particularidades, essas podem ser pelo tamanho do 

empreendimento, e também por estar se analisando uma rede ou invés de uma única loja, como foi 

feito com a Distribuidora S. Os pontos em comum foram que os fatores relevantes para a Logística 

Reversa na rede de autocentros foram iguais, exceto a inspeção, que na Distribuidora S não ocorre 

na hora da entrada da sucata, somente nas baterias "em garantia", e na rede de autocentros, todas as 

baterias são inspecionadas antes de entrar no estoque. Além disso, o sistema de estoque de entrada e 

saída das baterias inservíveis funciona da mesma forma, que trás uma organização para o sistema de 

Logística Reversa, e controle da lucratividade, outro fator interessante, é que, por descrição do 

autor, o modo de acondicionamento e local onde as baterias inservíveis ficam armazenadas é muito 

semelhante, e também ambientalmente correto. Porém, além das características em comum, se tem 
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as particularidades, como já citadas acima, essas vão desde cultura organizacional, na qual a rede de 

autocentros possui, e a Distribuidora S não, até em conformidade com a lei, pois a rede de 

autocentros disponibiliza informações da Logística Reversa realizada através do cadastro técnico do 

IBAMA e também por relatórios de vendas e destinação, já na Distribuidora S, o gerente não soube 

responder essa questão, justificando que a empresa ainda era muito nova, com somente 3 anos de 

serviço. 

Um estudo de caso sobre o projeto de Logística Reversa de lâmpadas, pilhas e baterias da 

Braskem, feito por Vieira et al, no ano de 2009, mostra a fragilidade da implantação. Teve como 

objetivo analisar a implantação da Logística Reversa do lixo tecnológico na gestão ambiental, 

justificado pelos problemas causados pelo alto consumo e descarte de produtos tecnológicos que 

liberam substâncias altamente poluentes no meio ambiente colocando-o em risco. Feito da mesma 

forma que esse estudo, com entrevista e de forma qualitativa, os autores constataram que, embora as 

empresas possuam instrumentos e procedimentos para implantar a Logística Reversa do lixo 

tecnológico nos seus processos de gestão ambiental, elas afirmam que projetos específicos geram 

alto custo e que, por isso, a Logística Reversa do lixo tecnológico ainda é incipiente nas empresas, 

diferentemente do que acontece com a Distribuidora S, onde o sistema de Logística Reversa foi 

muito bem aceito, e de fácil implantação. A explicação para isso é que a conscientização dos 

dirigentes e colaboradores (funcionários) das empresas ao longo dos anos vem se modificando, e a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem grande influencia nisso, já que essa entrou em vigor no 

ano de 2010, influenciando ainda mais a prática da Logística Reversa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da entrevista realizada e da visita técnica buscou-se entender a infraestrutura da 

logística reversa de baterias chumbo-ácido a nível local e também entender os aspectos chaves que 

se inter-relacionam e influenciam na destinação das baterias inservíveis.  

Através desse trabalho pode-se concluir que, para a efetiva realização da logística reversa de 

baterias automotivas, se fizeram relevantes quatro aspectos: coleta, separação e acondicionamento, 

movimentação e transporte, e o mais importante, a responsabilidade socioambiental. Esse último se 

faz importante por ser o início de toda uma cadeia, pois sem a responsabilidade socioambiental que 

a empresa realiza, a dificuldade de recolhimento das baterias seria muito maior. Além disso, por 
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meio da revisão bibliográfica percebeu-se que se trata de um produto altamente contaminante para o 

meio ambiente e para a saúde humana, principalmente quando destinado incorretamente. 

Outro aspecto importante é o papel que a Resolução CONAMA nº 401/08 realiza. Embora 

não haja muita fiscalização por parte do IBAMA, essa resolução é a base para a prática da logística 

reversa, e foi capaz de identificar o comprometimento da Distribuidora S para estar em 

conformidade com essa resolução. 

Na Distribuidora S foi possível perceber a preocupação com o meio ambiente, e que os 

fatores se inter-relacionam, assim como os fabricantes e a distribuidora. Fazendo com que a 

logística reversa seja motivo de lucratividade e, assim, todos se satisfazem em praticar a mesma. 

Por ser uma empresa de grande porte, encaixaria muito bem uma política ambiental empresarial, 

assim como a implantação de um Sistema de Gerenciamento Ambiental, na qual agregaria muito 

para a empresa e também para a melhor conscientização dos trabalhadores. Outro aspecto que seria 

estimulante, e até seletivo para a empresa, é a descrição de missão, visão, princípios e valores. 
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RESUMO 

O artigo traz em sua abordagem uma reflexão sobre a importância do planejamento urbano-
ambiental e a bacia hidrográfica como uma importante unidade de gestão visando à implantação de 
programas e políticas voltadas para a sua manutenção, haja vista o alto de grau de interferência 
antrópica dos centros urbanos. Como consequência dessas alterações, vários pontos negativos são 
desencadeados como, por exemplo, a contaminação dos recursos hídricos e redução da vegetação 
em torno dos igarapés. Essa discussão mostra a relevância na integração entre dois instrumentos de 
gestão para o território urbano, destacando as bacias urbanas. A abrangência do trabalho está 
pautado para a Bacia do Igarapé Tancredo Neves Zona Leste da cidade de Porto Velho, o alto fluxo 
de mobilidade sócio espacial no ambiente desta bacia tem gerado processos que afetam toda a 
relação entre o social e o espaço natural, ficando visíveis os problemas ambientais em seu meio 
como, casas construídas próximas aos canais, contaminação e retilinização destes, redução das áreas 
de proteção permanente entre outros problemas. A metodologia utilizada para conclusão deste 
trabalho baseou-se em aporte teórico narrativo sobre a temática abordada assim como na 
observação direta da área estudada. Conclui-se que a interdisciplinaridade é fator chave para a 
gestão que visa um planejamento urbano-ambiental integrado, e por mais que a cidade de Porto 
Velho não disponha de um plano de bacia para as bacias urbanas, estas estão respaldadas pelo 
Comitê de Bacias que atua com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a fim de se 
ter a sua manutenção. 
 

PALAVRAS - CHAVE: Planejamento; bacia Hidrográfica; sistema urbano; Porto Velho. 
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ABSTRACT 
 
The article brings in its approach to reflect on the importance of urban and environmental planning 
and river basin as an important management unit aiming at the implementation of targeted programs 
and policies for their maintenance, given the high degree of anthropic interference centers urban. As 
a result of these changes, several negative points are triggered, for example, contamination of water 
resources and reduction of vegetation around the streams. This discussion shows the importance the 
integration of management tools for urban territory, highlighting the urban basins. The scope of 
work is guided to the basin of Igarapé Tancredo Neves Zone East of the city of Porto Velho, the 
high socio-spatial mobility flow in the environment of this basin has generated processes that affect 
the entire relationship between the social and natural space, leaving visible environmental problems 
in their midst as houses built next to the channels, contamination and retilinização these, reduction 
of PPAs and other problems. The methodology used to complete this work was based on narrative 
theoretical framework on the issue addressed as well as direct observation of the studied area. The 
conclusion is that interdisciplinarity is a key factor for the management aimed at integrated urban 
and environmental planning, and more than the city of Porto Velho does not have a basin plan for 
urban basins, these are backed by the Watershed Committee that It works with the State Department 
of Environmental Development, in order to have their maintenance. 
 
KEY - WORDS: Planning; hydrographic basin; urban system; Porto Velho. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O cenário atual das grandes cidades brasileiras se configura pelo alto processo de 

urbanização, o que em contrapartida vem afetando o meio natural desse sistema, principalmente as 

bacias urbanas, temática abordada nesta discussão, considerada um dos principais recursos deste 

meio. Neste sentido a visão ambiental voltada para esse ambiente vem se ampliando nas discussões 

que debatem o planejamento urbano-ambiental das cidades, principalmente por ser considerada uma 

importante unidade de gestão apta para a introdução de planejamentos e políticas voltadas para a 

sua manutenção e conservação, haja vista as grandes interferências antrópicas. Assim devido à 

representatividade que possui não só em cenário nacional a bacia hidrográfica possui um caráter 

importante em sua delimitação para a atuação da gestão e planejamento do território, no sentido das 

implantações de políticas e programas voltados para o seu gerenciamento. 

A legislação em torno dos recursos hídricos embora apresente todos os parâmetros para sua 

manutenção, apresenta grandes dificuldades para serem seguidos quando concentradas no meio 

urbano, pois implica é um maior trabalho de fiscalização para os gestores das cidades, em virtude 

do fluxo de mobilidade sócio-espacial nesse território. Por este motivo o planejamento urbano-

ambiental se torna cada vez mais um grande desafio. É a Política nacional dos recursos hídricos lei 
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nº 9433/1997 que estabelece todas as condições para um bom gerenciamento deste bem, no entanto 

não se pode dizer que é seguida a risca.  

Assim, através de sua análise a bacia hidrográfica é um território que precisa de uma gestão 

operante e satisfatória para sua manutenção tendo nos Planos de Bacia essa expectativa. 

A escolha pela bacia do Igarapé Tancredo Neves deu-se não por abastecer o sistema urbano 

dos bairros em que esta delimitada, mais por fazer parte de uma das áreas mais populosas da cidade 

de Porto Velho que é região leste, atribuindo grande interferência e pressão em sua hidrografia e 

vegetação que estar quase toda suprimida pela ação antrópica, gerando perdas significativas. Outro 

ponto a ser mencionado é que de acordo com alguns levantamentos, poucas ou nenhumas ações 

estão sendo tomadas para que haja uma situação equilibrada entre meio social e natural, levando em 

consideração a ineficácia dos planejamentos para os bairros que compreendem a bacia.  

O trabalho busca trazer uma reflexão de bibliografias que abordam a temática em questão, 

ressaltando a importância do planejamento urbano-ambiental e destacando as bacias como uma 

importante unidade de gestão voltada para esse espaço em questão. 

Destacando alguns impactos e interferências ocasionados pela ação social no meio natural 

desta bacia, assim como uma análise por meio da observação em campo.  

O propósito não é se aprofundar na descrição da legislação, mas destacar a sua importância 

na atuação das bacias hidrográficas considerando a água como um bem renovável.  Este trabalho é 

um recorte de parte da dissertação “Mapeamento e análise dos impactos socioambientais na bacia 

do Igarapé Tancredo Neves zona leste de Porto Velho – RO”, no qual os itens “bacias hidrográficas 

como unidade de gestão, e os impactos socioambientais e Planejamento urbano-ambiental e sua 

importância para a cidade” foram colocados de forma sucinta, ressaltando os aspectos importantes 

desta discussão.  

Salienta-se que a falta de um planejamento e políticas públicas adequadas voltadas para o 

comprimento das legislações das bacias urbanas agrava sua situação, levando ao suprimento total 

das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e aumenta a vulnerabilidade social e ambiental na 

abrangência das mesmas. 

 Nesta dimensão observa-se que a gestão dos recursos hídricos é estruturada através do 

desenvolvimento de planos, metas e ações tendo como finalidade promover o uso consciente dos 

recursos hídricos. Portanto, o objetivo é demonstrar por meio de uma reflexão a importância da 
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bacia hidrográfica em destaque, localizada em ambiente urbano, como uma unidade de gestão 

refletida no planejamento urbano-ambiental. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 
 
 

     A bacia do Igarapé Tancredo Neves, está localizada na Zona Leste da cidade de Porto Velho 

e abrange ao todo 12 bairros onde nem todos compreendem a bacia em sua totalidade. 

Sua área compreende um total de 2293.61 hectares e faz parte das principais bacias da cidade de 

Porto Velho conforme (Figura 01-Mapa de localização), assim como a do Belmont, Igarapé Grande, 

Bate Estaca e Penal. 

    É importante destacar que a cidade de Porto Velho, no que se refere às bacias urbanas, ainda 

não possui Plano de bacia que, é tido como um importante instrumento que visa sua manutenção e 

gerenciamento. No entanto, as bacias que fazem parte do Município e Estado de Rondônia estão 

amparadas pela Política Nacional dos Recursos Hídricos lei nº 9433/1997 que atua no seu 

gerenciamento. 

Temos ainda a Lei estadual nº 255 que estabelece as normas e regras para criação de planos 

de bacias como instrumento primordial na manutenção delas, ou seja, é a resolução do CRH/RO 

nº02 de 2013 que estabelece diretrizes para a formação e o funcionamento de comitês de Bacia 

Hidrográfica. 
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Figura 1 – Mapa de localização da Bacia do Igarapé Tancredo Neves 

Fonte: Mapa elaborado com a base do limite urbano de Porto Velho da SEMPLA, 2010. Autora: Silva, 2015. 
 
 

 

3.  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A pesquisa desenvolvida na bacia do Igarapé Tancredo Neves localizado na Zona Leste da 

área urbana de Porto Velho, visa contribuir com o desenvolvimento da área.  Inicialmente foi 

realizada uma abordagem teórico-metodológica em trabalhos que falam sobre a temática a fim de 

compreendermos melhor todas essas dinâmicas de alteração deste sistema. 

Neste contexto de integração entre o social e o urbano relacionado à mobilidade neste 

ambiente, tem-se como enfoque principal a observação de ocupações irregulares, já que a bacia está 

localizada em uma das áreas mais populosas da cidade, concentrando os mais variados tipos de 

habitações, desde as planejadas até aquelas em condições precárias construídas próximas às 

margens dos canais, produtos da ausência de planejamentos urbanos eficazes direcionados às 

populações de baixa renda. 
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Para tanto a junção dessa literatura com a observação em campo permitiu correlacionar e 

explanar a importância da bacia hidrográfica como uma unidade de gestão, tendo em vista 

evidenciar as interferências na Bacia do Igarapé Tancredo Neves.  

Foram utilizados dados da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEMPLA, assim como 

dados da base cartográfica do estado, correspondente a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental – SEDAM, sendo este do meio físico como a hidrografia, além do software 

SPRING\Livre do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para a manipulação dos dados 

do meio físico da bacia e a imagem de satélite de alta resolução Word View ano 2011, com 

resolução espacial de 60 cm.  

 

 

4. BACIA HIDROGRÁFICA UMA UNIDADE DE GESTÃO 

 

O planejamento de bacias hidrográficas é tido como parte fundamental para que haja um 

bom gerenciamento, no entanto cabe destacar a fragilidade que existe na execução dos planos, outro 

ponto importante para eficácia do planejamento das bacias, é necessário que haja programas de 

monitoramento que forneça informações consideráveis e de grandes relevâncias. Muitas são as 

considerações a quais devem ser levadas em conta quando se trata de uma unidade de gestão, 

começar com as fragilidades não quer dizer que apenas existam pontos negativos no que diz 

respeito à elaboração e aplicação dos planos que são elaborados por meio dos comitês de bacias 

juntamente com demais órgãos responsáveis, mas destacar o que deve ser melhorado, e o caminho 

árduo que vem a ser percorrido. De acordo com Antônio (2010, p. 1): 

 

A partir de 1990, as Bacias Hidrográficas e/ou as Regiões Hidrográficas vem sendo 
utilizada como forma de delimitação para a atuação da Gestão e Planejamento do 
Território, como por exemplo, a criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, que trabalham 
para monitorar e implementar medidas para melhor uso e preservação dos Recursos 
Hídricos. 
  

É possível observar o destaque da grande relevância que estes instrumentos possuem, e a 

tamanha interatividade das bacias, interligando aspectos naturais e sociais, ou seja, a interatividade 

que o social com sua demanda de atividades atribuem ao espaço natural das bacias no sistema 

urbano, e por mais que haja uma eficiente gestão referente às áreas fortemente urbanizadas os 

problemas relacionados aos recursos hídricos que fazem parte dessas delimitações não seriam 
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facilmente resolvidos, no entanto como pode ser observado, a tomada de decisões com iniciativas 

de Planos integrados ao planejamento de uso do solo e gestão de recursos hídricos apresentariam 

avanços na proteção desse sistema de águas do espaço urbano.  

Segundo Santos (2004, p. 40), em sua análise através da pontuação de outros autores que 

tratam sobre o porquê das bacias como unidade de planejamento, mostra que: 

 
O critério de bacia hidrográfica é comumente usado porque constitui um sistema natural 
bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de terras topograficamente drenadas 
por um curso d’água e seus afluentes, onde as interações, pelo menos físicas, são integradas 
e, assim, mais facilmente interpretadas. Esta unidade territorial e entendida como uma caixa 
preta, onde os fenômenos e interações podem ser interpretados, a priori, pelo input e output. 
Neste sentido, são tratadas como unidades geográficas, onde os recursos naturais se 
integram. Além disso, constitui-se numa unidade espacial de fácil reconhecimento e 
caracterização. Sendo assim é um limite nítido para ordenação territorial, considerando que 
não há área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia hidrográfica e, 
quando o problema central é água, a solução deve estar estreitamente ligada ao seu manejo 
e manutenção. 
 

 Isso mostra o porquê às bacias vêm se tornando cada vez mais importantes e abordadas nos 

estudos e planejamentos ambientais, pois depois de definida sua delimitação, são estudados os 

parâmetros para sua manutenção e preservação. E por permitir estudar tais variações que ocorrem 

em sua dinâmica, torna possível entender e expor as melhores formas de atuação, onde o bom 

planejamento leva em consideração a interdisciplinaridade e integração de informações, assim como 

mostra Bernardi et. al. (2012, apud Bordallo, 1995, p. 163): 

 
Afirma que a utilização da bacia hidrográfica, como unidade de estudo, para a gestão das 
distintas formas de atividade e uso das potencialidades ambientais, tem como finalidade 
projetar, interceder, executar e manusear as melhores formas de apropriação e exploração 
de seus recursos naturais. Com isso, pode proporcionar-se o desenvolvimento econômico e 
social da respectiva população que usufrui do recurso, bem como a sustentabilidade, 
mitigando o impacto negativo na qualidade de vida. 
 

Como é possível observar a visão que ambos os autores possuem mostram a 

interdisciplinaridade que existe no que diz respeito ao estudo de bacias, o que permiti êxitos futuros 

no seu gerenciamento, em contrapartida com muitos desafios a serem enfrentados. Ainda como um 

dos objetivos referentes à gestão dos recursos hídricos, Carneiro, Cardoso e Azevedo (2006, p.5) 

mostram: 

A gestão de recursos hídricos em bacias predominantemente urbanas tem como principais 
objetos de planejamento o controle de inundações, o uso da água para fins econômicos em 
geral, o abastecimento urbano, a coleta e tratamento das águas servidas, o lazer e a 
preservação ambiental. Dessas formas de uso urbano da água, a drenagem e o controle de 
inundações destacam-se como os maiores desafios para o gerenciamento, sobretudo pelos 
altos custos sociais e econômicos envolvidos. 
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Portanto a atuação dos comitês de bacias em conjunto com os gestores e demais órgãos 

responsáveis, tem através do planejamento dos recursos hídricos uma fonte importante que pode 

minimizar a atuação negativa dos atores sociais sobre esse bem natural que é tão importante para a 

manutenção da vida no planeta, e isto podemos observar em meio à pontuação de importantes 

autores como Leal (2012, p.69): 

 
O planejamento de recursos hídricos constitui um instrumento fundamental para o 
gerenciamento da água e da bacia hidrográfica, uma vez que pode induzir ou restringir o 
uso e ocupação do solo e a implantação de planos de desenvolvimento econômico em sua 
área de abrangência, pelo disciplinamento e controle do acesso e uso da água. Nesse 
sentido, gerenciar águas e bacias hidrográficas exige que se considerem diversos processos 
naturais e sociais interligados, com abordagem holística e sistêmica, visando compatibilizar 
o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas com a garantia de disponibilidade de 
água para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e ambiental.  
  

É possível observar diante de tais afirmações o quão importante é a bacia hidrográfica como 

uma unidade de gestão, que possibilita através de planos ter um desenvolvimento sustentável 

garantindo a sociedade um uso positivo deste bem. 

 

5. PLANEJAMENTO URBANO-AMBIENTAL, UMA REFLEXÃO SOBRE A BACIA 

URBANA DO IGARAPÉ TANCREDO NEVES NA CIDADE PORTO VELHO. 

 

A degradação dos ambientes naturais do sistema urbano pela pressão populacional afeta este 

meio como um todo. A ausência de planejamentos ambientais eficazes vem agravando em alguns 

pontos a situação dessas áreas, ocasionando com maior proporcionalidade a vulnerabilidade social e 

ambiental neste meio. Centralizando essa discussão para a cidade de Porto Velho localizado no 

Estado de Rondônia região norte do Brasil, possui um ecossistema rico em diversidade, e apresenta 

também grande pressão demográfica, onde a maior parte de sua população se concentra na área 

urbana, característica essa dos vários processos migratórios pelo qual o estado passou, sendo que a 

maior parte desse contingente se fixou na cidade, significa dizer que parte do seu ecossistema é 

afetado de maneira negativa, pois o espaço em questão é modificado com tais interferências.  

Ao se verificar a lei complementar do plano diretor, nº311 de 30 de junho de 2008 a cidade 

de Porto Velho encontra-se dividida em 68 (sessenta e oito bairros) e, de acordo com Silva (2014, 

p.13) mostra que: 
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Bairros com os mais variados índices de urbanização, ou seja, uns mais populosos que 
outros, o que constitui e contribui em um desafio para o poder público e sociedade, haja 
vista, a maioria desses bairros terem se desenvolvido sem qualquer tipo de planejamento. 
Este fato foge ao principal objetivo deste instrumento de ordenamento, que pretende 
alcançar dentro deste processo de diferenciação dos espaços urbanos de Porto Velho, um 
crescimento ordenado, assegurando a todos os cidadãos o acesso a uma melhor qualidade 
de vida. 
 

Mediante esta pontuação da autora, verificamos que o plano diretor é visto como o principal 

instrumento de ordenamento territorial, através deles as políticas de gestão territorial são traçadas e 

aplicadas, o que mais uma vez constitui em um desafio mediante o grande fluxo sócio-espacial. 

Referente ao espaço urbano da cidade de Porto Velho, temos a lei nº097/99 que mostra o 

zoneamento urbano conforme o uso da terra, esta traça a divisão do espaço urbano em zonas 

propicias para cada tipo de ocupação e proteção. E juntamente com esta lei encontramos também 

como reportado na lei nº311/08 que menciona as zonas do espaço urbano conforme o plano diretor. 

Diante dessas leis observamos que o zoneamento é tido como uns dos principais 

instrumentos de ordenamento do território, através dele as zonas são definidas de acordo com o grau 

de vulnerabilidade ambiental, e a capacidade de uso, por exemplo, além do mais a estruturação do 

zoneamento ambiental urbano pode ser um instrumento fortemente válido no uso do solo urbano de 

maneira a preserva o ambiental. O que se torna importante para o planejamento urbano da cidade, 

pois os espaços seriam usados de acordo com o que suportam. Nesta visão Fontoura (2013, p.3) 

mostra que “Planejamento urbano é o conjunto de ferramentas que possibilita perceber a realidade, 

a fim de avaliar os caminhos para a construção de programas que visa aprimorar os aspectos de 

qualidade de vida atual e futura da população”.  

O planejamento urbano-ambiental é de importância relevante devido sua integração e 

preocupação em aliar as interfaces do urbano com o ambiental, que seria a concretização de um 

planejamento integrado, o que por vez possibilitaria um desenvolvimento sustentável. Assim 

podemos dizer que com uma gestão participativa de governo e população as ações negativas ao 

meio ambiente e o processo de urbanização acelerado poderiam ser minimizados, o que faz que com 

a partir de tais ações e estudos se tenha a necessidade de um gerenciamento mais cauteloso, para 

que os pontos negativos que já se encontram em tal cenário urbano não se agravem e tomem 

proporções irreversíveis, e isso podemos dizer que se aplicaria a qualquer cidade brasileira, 

inclusive Porto Velho. 

Ao trazer para questionamentos o planejamento urbano-ambiental, embutindo a bacia 

hidrográfica neste ambiente, tem se o foco na preservação dos recursos hídricos, este que vem 
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ganhando destaque em cenário nacional devido a uma escassez drástica não esperada, porém já 

questionada há muito tempo. Entre os instrumentos que permitem uma gestão de integração temos 

os planos diretores e os planos de bacias hidrográficas, sendo possível uma união entre urbano e 

ambiental, haja vista que nas últimas décadas os problemas socioambientais se fortalecem. No 

entanto é importante destacar que não é em todas as cidades que há uma gestão que integra estes 

instrumentos, trabalho este que deve ser instigado em continuas tentativas para que tenhamos 

cidades cada vez mais sustentáveis.  

Embora os planos diretores das cidades estabeleçam toda uma normatização para o espaço 

urbano, é importante que façamos uma análise, pois embora os planos diretores, os comitês de 

bacias e demais instrumentos apresentem os caminhos a serem seguidos, há uma fragilidade no que 

diz respeito aos municípios enquanto formuladores de políticas voltadas para o planejamento e 

gestão das bacias principalmente nas informações contidas em suas determinações. 

O plano diretor de Porto Velho (2008) mostra que uma das principais carências esta na parte 

da infraestrutura urbana e dos serviços públicos, onde o saneamento ambiental é tido como o pior 

problema nele esta embutido o abastecimento de água e esgotamento sanitário, este último foi 

possível observar em campo nos bairros que fazem parte da bacia do Igarapé Tancredo Neves, 

considerado como um dos piores na opinião dos residentes destes bairros, pois em grande parte o 

esgoto é despejado nos canais que compreendem a bacia, ocasionando uma situação de 

insalubridade total. 

A cidade de Porto Velho é composta por cinco bacias sendo elas: Bacia do Igarapé Bate-

Estaca, do Igarapé Grande, da Penal, do Belmont e Tancredo Neves. Esta última do Igarapé 

Tancredo Neves está situada na região Leste da cidade uma das mais populosas, sua delimitação é 

composta por 12 bairros. 

Esta Bacia não possui um caráter de abastecimento, no entanto sua preservação seria de 

grande importância tendo em vista que em alguns pontos como pode ser observado mediante alguns 

levantamentos, em algumas áreas ocorre alagamentos afetando a população da localidade.  

Na visão dessa população e na grande maioria que faz parte da bacia, os reflexos do mau 

planejamento são facilmente observados em prática no dia a dia ficando visível no cenário urbano 

que compreende esta delimitação. Podemos fazer uma reflexão no que diz respeito ao planejamento 

de bacias em Porto Velho, pois o Estado de Rondônia possui há pouco tempo um comitê de Bacia 

que atua conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, e são 
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responsáveis pelas bacias hidrográficas que compreendem o estado. Segundo a antiga secretaria 

titular da SEDAM, Nanci Maria Rodrigues enfatizou em nota no ano de 2013 sobre o comitê de 

bacias hidrográficas: 

“Esse Modelo de gestão integrada dos recursos hídricos por bacia hidrográfica de forma 

compartilhada, participativa e descentralizada, que queremos adotar é um marco 

significativo que exige a construção de uma nova institucionalidade que viabilize a 

implementação dos instrumentos de gestão coerentes com os princípios estabelecidos na 

política Estadual de Recursos Hídricos”.  
 

Portanto podemos observar que tudo está sendo encaminhado de forma a se consolidar 

fortemente. Então como é possível constatar, ainda não existe um plano de bacia para a bacia do 

Tancredo Neves e demais que compreendem o espaço urbano. Torna-se importante destacar que por 

mais que não haja planos de bacias hidrográficas para a cidade de Porto Velho, qualquer ação que 

vise interferência em uma bacia deve ser pedida a Outorga de uso dos recursos hídrico junto aos 

órgãos competentes e ao comitê de Bacia, pois a água é tida como um bem de domínio público. 

Em vista disso o comitê de bacias hidrográficas de Porto Velho juntamente com o Estado 

terão seus funcionamentos seguindo a lei de recursos hídricos e a lei estadual nº 255 que 

estabelecem em seus parâmetros normas e regras para criação de planos de bacias como 

instrumento primordial na manutenção delas, ou seja, é a resolução do CRH/RO nº02 de 2013 que 

estabelece diretrizes para a formação e o funcionamento de comitês de Bacia Hidrográfica. Portanto 

o comitê de bacia tem por finalidade estabelecer fóruns de participação conjunta entre órgãos a fins 

e a sociedade para negociação sobre o uso da água. 

Por mais que não tenhamos um plano de bacia, cabe ressaltar que é um instrumento 

importante para a gestão, através dele é possível estabelecer ações entre outros planos que visam à 

manutenção ambiental deste ambiente. 

Destaca-se, dessa maneira que o planejamento dos recursos hídricos é algo realizado em 

longo prazo e tido como a base para gestão das bacias, e surge a partir dos resultados entre as partes 

de interesse, ou seja, os plano e metas e ações discutidas por eles onde por fim o comitê de bacias 

órgão importante nessas decisões avaliará e decidirá se aprovará ou que foi proposto. Já que esta 

unidade está altamente amparada por lei, Bernardi, et. al. (2012, p.164) relatam que: 

 
A legislação em si trata a bacia hidrográfica como um território de atuação de políticas 
públicas, além de ser unidade básica para instalação de sistemas de gerenciamento de 
recursos hídricos. Isso significa a utilização da bacia hidrográfica como unidade básica de 
gestão. 
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Portanto fica em evidencia que uns dos principais instrumentos atuantes na preservação das 

bacias são os planos de bacias, e o órgão responsável por estabelecer o gerenciamento das mesmas 

são os Comitês de Bacias, que no Estado de Rondônia foi estabelecido recentemente, se o 

compararmos com os demais estados brasileiros. 

 

5.1 Drenagem e Áreas de Preservação Permanente 

 

A bacia do Igarapé Tancredo Neves possui aproximadamente 20, 4 km de drenagem, em sua 

área total, onde o canal principal conta com 6,7 km de extensão, este resultado foi obtido por meio 

da ferramenta operações métrica do SPRING-INPE que permite calcular o quantitativo vetorial 

adensado a base de dados. A rede drenagem foi interpretada através da imagem de satélite World 

Wiew, do ano de 2011 com resolução espacial de 50 cm. Embora esta resolução tenha facilitado à 

interpretação da rede de drenagem foi preciso ir a campo para confirmar a presença de canais 

correspondentes aos bairros Três Marias e JK, confirmando a existência dos mesmos nessas 

localidades, contudo canalizados, o que dificultou na interpretação. 

A maior parte dos canais da bacia se encontra visualmente poluídos com muita quantidade 

de lixos em seu entorno e interior, o que compromete tanto a qualidade da água e do solo, vindo 

muitas vezes a prejudicar a população que reside nas proximidades dos canais. Nenhum canal da 

bacia possui água em boa qualidade, tendo em vista que a maioria se transformou em esgotos 

urbanos, onde aproximadamente 4,5 Km de extensão destes encontra-se retilinizados. 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas de suma importância para o equilíbrio 

ambiental, tanto no que se refere às localizadas nas florestas como as que estão no ambiente 

urbano das cidades. Apresentam um papel de proteção contra a contaminação dos recursos 

hídricos e evitam o assoreamento que compromete a qualidade natural dessas águas. As APPs da 

bacia foram elaboradas de acordo com o código florestal que estabelece faixa de 30m para cursos 

d’água com menos de 10 m de largura. Este tipo de vegetação são altamente amparadas por Lei. 

De acordo com o artigo 4º da lei nº 12. 651 de 25 de maio de 2012 consideram-se Área de 

Preservação Permanente em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei:  

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da 

calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham  

largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 

20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 

 

Preservar ou manter este tipo de vegetação no ambiente urbano torna-se uma tarefa difícil, 

tendo em vista a grande dinâmica socioespacial na cidade, com os mais variados tipos de atividades 

exercidas pela sociedade.  

Destaque a ocupação não planejada que leva grande parte da população principalmente as da 

periferia a deslocarem-se para áreas impróprias vindo a prejudicar tanto o ambiente natural, com a 

remoção dessa vegetação que é essencial para manter a boa qualidade dos cursos d´água, evitando o 

assoreamento, como prejudica também a população que mora perto dos canais já que estas ficam 

sujeitas ao risco, uma vez que a qualidade do local esta comprometida. 

No que se refere à cidade de Porto Velho, deve-se levar em consideração na manutenção 

dessas áreas o estabelecido no código de Meio Ambiente do Município de Porto Velho, na Lei 

complementar n°138 de 28 de dezembro de 2001, em seus artigos: 

 
Art. 114. Nas áreas de preservação permanente é vedado o emprego de fogo, 

o corte de vegetação, a escavação do terreno, a exploração mineral, o 

emprego de agrotóxicos e o lançamento ou deposito de qualquer tipo de 

rejeitos, bem como quaisquer outras capazes de comprometer a boa 

qualidade e/ou a recuperação ambiental. Art.124. Os Fragmentos Florestais 

urbanos receberão especial atenção do Poder Público Municipal e sua 

supressão somente poderá ocorrer, mediante autorização especial do 

COMDEMA. 

 

Parágrafo único. O poder Público Municipal através de lei, poderá estabelecer mecanismos de 

incentivos fiscais visando à contribuição dos fragmentos florestais urbanos. 

As Áreas de Preservação Permanente da bacia foram elaboradas por meio da ‘função mapa 

de distancia’ e com a ferramenta operações métricas foi calculado 94,04 hectares de APP’s 
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desmatadas (Figura 2- Mapa das APPs da bacia) dentro da bacia o que corresponde a um índice 

elevado, explicado principalmente pelo alto índice de ocupação dos bairros que compreendem a 

bacia do igarapé Tancredo Neves, onde existe uma pressão sobre este ambiente comprometendo 

toda esta vegetação. Na bacia restam apenas 30,81 hectares de APP’s ainda preservadas, 

localizadas em parte dos bairros Jardim Santana e Ulisses Guimarães, nas regiões que ainda não 

existe ocupação. Cabe destacar que esta vegetação pode vir a ser suprimida em curto espaço de 

tempo, devido ao alto grau de ocupação que ocorre diariamente no sistema urbano. 

Portanto logo poderá haver uma redução no total das APPs restantes da bacia, e este 

quantitativo de vegetação ainda preservada pode desaparecer. Pode ser associado, também, como 

ponto crucial nesta redução, as fragilidades existentes na fiscalização da legislação tendo em vista 

que as Leis estabelecidas não são cumpridas.  

Assim podemos atribuir de forma geral que a redução das áreas verde da cidade tem seus 

reflexos nos processos de ocupação pelo qual o Estado passou salientando que a maior parte dos 

contingentes populacionais instalara-se na capital de Porto Velho, desencadeando uma expansão 

não planejada no ambiente urbano. 

 
Figura 2 – Mapa das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Igarapé Tancredo Neves 

Fonte: Mapa elaborado com a base do limite urbano de Porto da SEMPLA, 2010. Autora: Silva, 2015. 
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6. CONSIDERAÇÕES 
 

Com o elevado grau de urbanização das cidades a falta de um planejamento ambiental 

adequado seria o ponto alto para a degradação total do meio ambiente que compõe o sistema 

urbano. A partir de tais considerações e as muitas contribuições que os autores mencionados no 

trabalho apresentaram, pode-se confirmar que o planejamento urbano-ambiental é o caminho 

importante a ser seguido para que haja a manutenção dos ecossistemas que se encontram no espaço 

urbano, no entanto existe toda uma complexidade de integração entre os instrumentos de gestão 

territorial, tornando-se este um grande desafio e que merece total atenção.  

Atuar de acordo com os planos diretores no que diz respeito as suas delimitações, é de suma 

importância para a manutenção de uma boa qualidade de vida no espaço urbano, seguir as diretrizes 

expostas na lei estadual de recursos hídricos e atua de acordo com o comitê de bacia juntamente 

com os órgãos responsáveis também é importante, pois minimizaria a degradação dos recursos 

hídricos, e assim proteger este território hídrico.  

A escolha pela bacia do Igarapé Tancredo Neves se deu não por abastecer os bairros que 

fazem parte de sua delimitação, mas por se concentrar em uma das áreas mais populosas da cidade, 

tendo grande interferência em seu meio, como a redução quase por completo de sua vegetação e 

contaminação e poluição de todos os seus canais, fato este observado diariamente no cotidiano da 

população que reside nos bairros que fazem parte da delimitação desta bacia.  

A redução das Áreas de Preservação Permanente assim como a contaminação e poluição dos 

canais da bacia são reflexos da ocupação de forma não planejada em virtude da ausência da gestão 

para os bairros mais afastados da área central da cidade e que fazem parte desta bacia. 

Um ponto a ser destacado é que embora a cidade não disponha de planos de bacias para as 

que compõem o sistema urbano, podemos contar com o Comitê de Bacias que atua com a Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a fim de se ter a manutenção desse ambiente, embora 

estejam em processo de consolidação e que estejamos caminhando em passos lentos devemos 

prosseguir para ter êxito em um possível desenvolvimento sustentável, tendo em vista os avanços a 

serem alcançados, a bacia como uma unidade de gestão é importante, pois através de planejamentos 

adequados existe a possibilidade de sua manutenção de forma equilibrada.  

Um último ponto a ser levado em consideração e de total relevância é destacar que, para que 

hajam planos ou para que os comitês de bacias sejam eficazes em sua atuação, é necessário a 
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participação efetiva da sociedade, destacando que embora essa questão esteja explicita no comitês, 

isso muitas vezes não acontece, e quando se trata de planejamento ambiental aplicado para bacias 

hidrográficas temos a base para a elaboração de planos que visam a manutenção dos recursos 

hídricos.  
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AS INFLUÊNCIAS DO EL NIÑO E LA NIÑA NA OSCILAÇÃO DAS 

TEMPERATURAS MÍNIMAS EM CAMPO MOURÃO-PR. 

 
DANTAS, Adriane Mendes118 

BORSATO, Victor Assunção  119  

RAMOS, Danieli120 

 
RESUMO 
 
Essa pesquisa tem como foco principal buscar as influências que o El Niño e a La Niña causam, 
principalmente na temperatura. Na distribuição das chuvas já se sabe que o fenômeno causa uma 
intensa anomalia, resta saber se as influências se estendem também para a temperatura, 
principalmente para a mínima, a qual causa mais impacto na agricultura, principalmente na estação 
do inverno quando ela pode oscilar próximo ou abaixo de zero grau. Com a finalidade de analisar as 
influencias do El Niño e La Niña na oscilação das temperaturas mínimas absolutas para Campo 
Mourão-PR, a partir dos dados da Estação Climatológica Principal de Campo Mourão (INMET), a 
qual forneceu os dados de temperatura mínima absoluta diária. Também foram pesquisados nos 
institutos meteorológicos nacionais e internacionais os anos que ocorreram o El Niño e La Niña, 
também a intensidade do fenômeno. Foi utilizado as mínimas absolutas dos invernos dos anos de 
1996 a 2015, com  o Excel  foi realizado  a soma das mínimas,  a média e o desvio padrão de todos 
os anos. A variabilidade interanual dos números de dias, cuja temperatura oscilou abaixo de 7°C e 
acima de 16°C, foram analisados em tabelas. Com a análise final foi diagnosticado que a 
variabilidade interanual não segue o ritmo do El Niño e La Niña, porque a massa de ar, polar 
atlântica (mPa) aparece presente em todos os anos mas não recebem influencia dos fenômenos 

Palavras-chave: El Niño; La Niña; Massas de ar; Temperatura Mínima.  
 

 
ABSTRACT 

This research is mainly focused on seeking the influences El Niño and La Niña cause, especially in 
temperature. The distribution of rainfall is already known that the phenomenon causes intense 
anomaly, the question is whether the influences are also extended to the temperature, mainly to the 
minimum, which causes more impact on agriculture, especially in the winter season when it can 
oscillate close or below zero degree. In order to analyze the influence of El Niño and La Niña 
oscillation absolute minimum temperatures in the region of the city of Campo Mourão - PR, from 
the data of the Main Climatological Station UNESPAR-INMET, which provided the data elements 
time on the daily scale. They were also surveyed in meteorological Institutes National and 
international year that occurred the El Niño and La Niña also the intensity of the phenomenon. We 
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victorb@fecilcam.br ou victorborsato.@gmail.com 
120 Graduanda em Geografia, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) danigeografia2012@yahoo.com.br 
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use the absolute minimum of the winters of 1996 to 2015, with Excel was made the sum of the 
minimum, the mean and standard deviation of each year, inter annual variability The counting the 
number of days where the temperature ranged from below 7 ° C and above 16 ° C data were 
analyzed in the table. With the final analysis it was diagnosed that the inter annual variability does 
not follow the pace of the El Niño and La Niña, because mPa air mass appears this every year but 
does not receive the influence of El Niño and La Niña. 
 
Keywords: El Niño; La Niña; Air masses; Minimum temperature. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
2.  

 
Campo Mourão encontra-se nas proximidades do trópico de Capricórnio, devido a isso, ela é 

influenciada por forte transição climática. Além da transição em função da latitude, há também a 

transição estacional, fortemente influenciada pela dinâmica das massas de ar. No verão, atuam 

principalmente os sistemas de baixa pressão e no inverno os de alta. Nas estações intermediárias, 

ora domina sistema de baixa, ora de alta, assim o clima oscila intensamente, podendo ser quente e 

úmido, mais frio, chuvoso ou até tempestuoso (CLIMANÁLISE, 2000). 

Além das características geográficas, o clima do Sul do Brasil também é fortemente 

influenciado por fenômenos de grandes escalas que se manifestam além da região, o El Niño e a La 

Niña influencia nos climas do Brasil e também em outras partes do mundo (CLIMANÁLISE, 

2000). 

Os fenômenos climáticos estão influenciando cada vez mais em nossas vidas. Os 

agricultores estão sujeitos aos impactos dos fenômenos climáticos e para o Sul do Brasil, todas às 

vezes que os Institutos que monitoram o tempo preveem a manifestação do El Niño ou da La Niña é 

motivos de preocupação, face às irregularidades que eles causam no clima  no Brasil e no mundo. 

Por isso, escolheu-se analisar a influência do El Niño e La Niña nas temperaturas mínimas do 

inverno em Campo Mourão. 

Para analisar as temperaturas mínimas foram utilizados dados da Estação Climatológica 

Principal de Campo Mourão (INMET-UNESPAR), a qual registra as temperaturas mínimas na relva 

diariamente. A partir dos registros, contabilizaram-se o número de dias em que as temperaturas 

mínimas oscilaram abaixo de 7,0°C ou acima de 16,0°C. Assim como o número de ondas de frio 

para a estação do inverno, contabilizou-se a mínima e verificou as oscilações por meio da média e 

do desvio padrão.  
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Dessa forma, foram verificadas oscilações para mais ou para menos de 7,0°C e 16,0°C, 

também comparada com anos, climatologicamente normais. Para os dados da temperatura foram 

utilizadas as planilhas do Excel.  

Para os invernos de 1996 a 2015, selecionados para esta pesquisa, analisou-se também a 

participação das massas de ar. Para a intensidade foi considerada a pressão atmosférica, tanto a lida 

nas cartas sinóticas como também as registradas na Estação Climatológica de Campo Mourão. 

Os resultados foram correlacionados às séries dos eventos extremos do El Niño e La Niña 

com as temperaturas mínimas para a estação do inverno.  Os dados das temperaturas mínimas foram 

organizados em planilhas e classificados em ordem crescente para assim se analisar o 

comportamento ou a sua variabilidade interanual. Dessa forma, poder-se eleger alguns anos para 

serem investigadas. A partir dos registros, contabilizou o número de dias cuja temperatura mínima 

oscilou abaixo de 7,0°C e acima de 16,0C° para as estações do inverno. Essas temperaturas foram 

utilizadas para se calcular as médias, cujo valor foi de 12,0°C. Também se calcularam o Desvio 

Padrão (DP), contabilizando os totais de dias em que as temperaturas mínimas oscilaram abaixo de 

7,0°C e acima de 16,0°. O valor do DP foi de 5,15. Esse valor somado à média (12,0) obteve-se o 

DP+, cujo valor foi 17,15 e diminuindo-se da média, o segundo valor DP- 6,85. Parâmetros para 

classificar os anos cujo dias com temperaturas menores de 7,0°C ou acima de 16°C extrapolaram os 

desvios padrão. Esses valores foram utilizados para a elaboração do histograma da série (1996 – 

2015) (Gráfico 1). 

A partir da análise do histograma, selecionaram-se os anos em que o número de dias com 

temperatura abaixo de 7,0°C e acima de 16,0°C extrapolaram a média dos desvios padrão.  

Para os anos em que o número de dias com temperaturas abaixo ou acima dos desvios, 

também foi comparado com as manifestações do El Niño e lá Niña. 

 Foram considerados normais àqueles que a média e os desvios oscilaram próximo do 

habitual, ou seja, dentro da normal climatológica para Campo Mourão. Para os eventos do El Niño 

de da La Niña, utilizou-se os dados das tabelas do NOOA (mostrado no Quadro 01). 

 

2. A INFLUÊNCIA DO EL NIÑO E LA NIÑA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO 

 

O homem, desde os primórdios, busca alternativas para controlar a natureza, e o clima é um 

dos elementos da natureza que mais foge ao controle humano. No entanto, a sociedade vem 
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buscando alternativas, por meio da aplicação de métodos científicos com intuito de estabelecer um  

entendimento sobre a sua dinâmica para então, desenvolver tecnologias que amenizam os impactos, 

quando alguns elementos do tempo desviam-se do habitual, assim como a agricultura de precisão e 

sementes geneticamente modificadas que possibilitem driblar os efeitos indesejáveis do clima, que 

afeta principalmente, a atividade agrícola, a qual ainda é muito dependente do clima (GUERRA, 

2006). 

O comportamento climático é determinado por processos de troca de energia e umidade que 

podem afetar o clima local, regional e global. O clima é um dos elementos da paisagem que mais se 

altera ou oscila. Essas oscilações são diárias, semanais, estacionais, anuais, interanuais, 

consequências das interações entre a superfície da Terra e a atmosfera.  

O evento El Niño e Oscilação Sul (ENOS), por ser de escala zonal, influencia o clima em 

várias partes do globo, ocasionando perturbações nos padrões da precipitação e na temperatura 

(BERLATO e FONTANA, 2003). Na região Sul do Brasil, a fase quente (El Niño) aumenta a 

precipitação pluvial e a fase fria (La Niña) diminui a precipitação.  Esses autores também 

mostraram que nos anos do El Niño há anomalia positiva de chuva (chuva acima do normal 

climatológico) e nos anos de La Niña, ocorrem anomalias negativas (chuva abaixo do normal 

climatológico para o Rio Grande do Sul).  

Segundo Caramori (2010), nos anos de La Niña, além da irregular distribuição das chuvas, 

verifica-se também que as frentes frias passam mais rapidamente pelo Sul do Brasil, por isso se 

espera chuva abaixo da média para esta região. 

Como a chuva é um elemento climático, fundamental para um bom resultado agrícola, o 

evento ENOS interfere na produtividade de cultivos agrícolas. (GUERRA, 2006). 

A magnitude dos eventos varia bastante de caso a caso. O El Niño mais intenso desde a 

existência de "observações" de temperatura da superfície do mar (TSM) ocorreu em 1982-83 e 

1997-98 (OLIVEIRA, 2001). 

O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é um fenômeno que ocorre na região do Oceano Pacífico 

Equatorial. O ENOS, é constituído de dois componentes, um oceânico e outro atmosférico. O 

componente oceânico é caracterizado por anomalias da temperatura das águas da superfície do 

Oceano Pacífico Equatorial junto à costa oeste da América do Sul e é atualmente monitorado 

através da Temperatura da Superfície do Mar (TSM). O componente atmosférico também 
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conhecido como Oscilação Sul (OS) relacionado à correlação inversa existente entre a pressão 

atmosférica no extremo leste e oeste do Pacífico Tropical (SALINI, 2011). 

O fenômeno de El Niño ocorre quando a temperatura da água do mar do Pacífico aumenta 

consequentemente, a evaporação também aumenta, os ventos alísios transportam a umidade para as 

camadas superiores da atmosfera formando nuvens e causando precipitação acima do esperado. A 

chuva esperada para uma região é a média histórica para a mesma. Temos uma circulação térmica 

no sentido leste-oeste com movimentos ascendentes sobre o Pacífico e movimentos descendentes 

sobre as regiões equatoriais do Oceano Índico/Indonésia/Austrália e África/Oceano 

Atlântico/Nordeste do Brasil (OLIVEIRA, 2001). 

Na maioria das vezes, o princípio de um episódio de El Niño se da alguns meses antes do 

Natal, El Niño em espanhol significa “menino Jesus”, os pescadores peruanos lhe deram esse nome 

pelo aparecimento de águas mais quentes do que o normal perto da costa do Peru e Equador, no mês 

de dezembro (SALINE, 2011). 

Em condições normais, ela apresenta uma inclinação para o oeste, ou seja, aproxima-se da 
superfície a leste, na costa da América do Sul, e é mais profunda a oeste, na Indonésia. 
Nessa região do globo as águas superficiais do oceano Pacífico são quentes e por 
consequência o ar é bastante quente e úmido, o que se deve à grande evaporação local 
caracterizando esta região como sendo de baixa pressão, o que cria condições para intensa 
ocorrência de chuvas. E esse ar que ascende na região tropical, no Oceano Pacífico oeste, 
tende a circular na atmosfera e a descer sobre as águas frias do Oceano Pacífico leste 
(região de alta pressão), definindo a Célula de Circulação de Walker. Porém, na região leste 
o que ocorre é o inverso, ou seja, a ausência de nebulosidade e de chuvas significativas. 
(BERLATO; FONTANA, 2003 apud ALMEIDA, 2014, p.17-18). 

 

Nas condições de El Niño os ventos alísios são enfraquecidos e podem até mesmo ter o seu 

sentido invertido figura 1 (ALMEIDA, 2014). 
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Figura 1: Condições El Niño 
Fonte: (ALMEIDA, 2014, p. 19.) 

 

Segundo (ALMEIDA, 2014) a termoclina-121 pode ainda assumir em condições muito 

intensas de El Niño, a forma de uma superfície plana ao longo de todo o Pacífico tropical. 

Em condições de El Niño, a célula de circulação equatorial de Walker se enfraquece e em 
eventos extremos ela pode até mesmo desaparecer, em consequência das mudanças na TSM 
que ocorrem devido a grande extensão do Oceano Pacífico, modificando a circulação 
atmosférico tropical, fazendo com que o ar que subia no Pacífico oeste e descia no Pacífico 
leste, em condições normais, agora passe a subir no Pacífico Central e a descer no Pacífico 
oeste e no norte da América do Sul, reduzindo drasticamente as chuvas nessas regiões. 
(BERLATO; FONTANA, 2003 apud ALMEIDA, 2014, p.17-18). 

 
A La Ninã também de origem espanhola significa “a menina”, é o inverso do El Niño, isso 

porque enquanto o El Niño se manifesta temos o aumento da temperatura do Oceano Pacífico, a La 

Niña ocorre quando há diminuição da temperatura para a mesma região do Pacífico equatorial.  

Ocasionada pelo aumento da força dos ventos alísios, assim aumentando a intensidade dos ventos 

alísios, temos os afloramentos das águas profundas do oceano, sendo essas mais frias e com mais 

nutrientes. Por isso, nessa região, a temperatura da água da superfície do Oceano Pacífico 

permanece mais fria, figura 2 (SALINI, 2011). 

                                                 
121 Termoclina é a variação brusca de temperatura em uma determinada profundidade do mar ou em 
ambientes de água doce: disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Termoclina> 
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Figura 2: Condições La Niña 
Fonte: (ALMEIDA, 2014, p. 20.) 

 

Esse fenômeno ocorre com menor frequência que o El Niño e ainda pode ter intervalos com 

condições não ocorrendo anomalias em função do aquecimento e resfriamento das águas 

superficiais da região do oceano Pacífico. 

Em condições de La Niña a termoclima acentua-se mais inclinada e a oeste, como mostra a 

Figura 3. 

 
(...) em condições muito intensas do fenômeno La Niña tende a ficar muito 
próximo da superfície do Pacífico leste por um longo período de tempo. Como os 
ventos alísios são forte nessas condições, tem-se também o aumento da 
ressurgência na parte leste do Pacífico Equatorial. (BERLATO; FONTANA, 2003 
apud ALMEIDA, 2014, 17-18) 

 
Os impactos observados do El Niño e La Niña na América do Sul, considerando o histórico 

destes eventos durante os últimos 50 anos (MARENGO, 2007). 
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El Niño – Verão                                                La Niña - Verão 

 
Figura 3: Efeitos regionais na América do Sul do El Niño e La Niña, durante o 

verão (DJF) 
Fonte: (MARENGO, 2007, p. 29) 

 
Na região Nordeste-Amazônia a tendência é para secas mais fortes, no norte do Nordeste, 

entre os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e norte da Bahia;  

A região Sul sofre grande influência do El Niño com precipitações abundantes, 

principalmente na primavera, e chuvas intensas de maio a julho. Há um aumento na temperatura 

média do ar durante este período (MARENGO, 2007). 

As outras regiões do Brasil não apresentam um sinal claro de impactos na chuva. Todo o 

país durante o El Niño tende a apresentar temperaturas do ar mais elevadas, seja no verão ou no 

inverno (MARENGO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 



 

650 
 

El Niño – Inverno                                                La Niña - Inverno 

 
Figura 4: Efeitos regionais na América do Sul do El Niño e La Niña, durante o 

inverno (JJA) 
Fonte: (MARENGO, 2007, p. 29) 

 

Para a região Sul, os impactos do El Niño iniciam no inverno e primavera do ano anterior ao 

pico do fenômeno (que acontece no verão), sendo tendencioso à secas ou menos chuvas durante La 

Niña no inverno e primavera. É claro que secas e enchentes podem também ter outras causas além 

do El Niño ou La Niña (MARENGO, 2007). 

Portanto, as anomalias climáticas associadas ao fenômeno El Niño podem ser desastrosas e 

provocar sérios prejuízos socioeconômicos e ambientais. Porém, o El Niño e a La Niña são 

oscilações normais, previsíveis das temperaturas da superfície do mar, nas quais o homem não pode 

interferir. São fenômenos naturais, variações normais do sistema climático da Terra, que existem há 

milhares de anos e continuarão existindo. 

Assim, ocorre a oscilação das temperaturas influenciadas com os fenômenos do El Niño e 

La Niña. A temperatura mínima absoluta é a menor temperatura observada em um dado mês. Essa 

informação climatológica é importante, pois influência o cultivo de determinadas culturas e 

estabelece um perfil para que estas se desenvolvam de maneira satisfatória. A ocorrência de 

fenômenos meteorológicos adversos, especialmente as geadas, causam sérios danos à agricultura. 
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Apesar dos recentes avanços tecnológicos e científicos, o clima é ainda a variável mais 
importante na produção agrícola. O fator climático afeta a agricultura e determina a 
adequação dos suprimentos alimentícios de dois modos principais. Um é através dos azares 
(imprevistos) climáticos para as lavouras e o outro é através do controle exercido pelo 
clima sobre o tipo de agricultura praticável ou viável numa determinada área. Os 
parâmetros climáticos exercem influência sobre todos os estágios da cadeia de produção 
agrícola, incluindo a preparação da terra, semeadura, crescimento dos cultivos, colheita, 
armazenamento, transporte e comercialização (AYOADE, 2012, p.261). 

Ao se verificar que o clima e a agricultura estão intrinsecamente ligados, e principalmente 

correlacionando ao evento ENOS (El Niño-Oscilação Sul) com a produtividade das culturas como 

as que são cultivadas no Estado do Paraná o milho e trigo. Para que se obtenha uma boa 

produtividade, o milho exige distribuição adequada da chuva durante todo o ciclo principalmente 

nas fases de apendoamento e enchimento dos grãos (GUERRA, 2006).   

É possível visualizar na figura 5 o Índice Oceano do Niño e a oscilação da temperatura das 

águas superficiais do pacifico equatorial, com delimitação da intensidade. Quando ela exceder meio 

grau a média é classificada como fraco, para um grau moderado e acima de um e meio, forte. O 

mesmo parâmetro aplica-se para La Niña para a temperatura abaixo da média. 

Nos anos de 1998/1999, 1999/2000, 2007/2008, 2010/2011 a La Niña apresentou um estágio 

forte. E nos anos de 1997/98, 2015/2016 como estágio muito forte para o fenômeno El Niño, e forte 

para os anos 2002/2003 e 2009/2010.  

 

 
Figura 5: Índice Oceânico Niño (ION) 

Fonte: (MARENGO, 2007, p.29) 
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NOAA (2016) apresenta uma tabela com a média mensal das temperaturas das águas do 

Pacífico equatorial. A partir dos dados da temperatura média mensal acima ou abaixo da média 

histórica é possível verificar o período de atuação do El Niño e da la Niña sendo que em vermelho 

são os períodos quentes ( El Niño) e em azul são os períodos frios (La Niña). 

Em 2013 e 2014 tive transição para a condição de neutralidade. O El Niño do ano de 2015 

foi classificado como muito forte e apresentou seu ápice em dezembro de 2015. Este episódio pode 

ser comparado aos de 1997/98.  

Existe, no entanto uma considerável incerteza nas simulações ou evidência física de que 

após um evento de El Niño forte se sucederá uma La Niña igualmente forte, quadro 01 (NOAA, 

2016). 

 

         ANO    J       F      M      A     M      J       J       A       S      O       N      D 

 
Quadro 1:   Temperatura com influência do El Niño e La Niña 
Fonte: National Oceanic and atmospheric Administration (2016) 

 
Não há uma tendência significativa no total de precipitação em função da grande 

variabilidade observada no rendimento nos diferentes eventos de El Niño e La Niña. Entretanto, 

detectou-se certa redução na precipitação em condições de La Niña, no Rio Grande do Sul 

(GUERRA, 2006).  
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A variabilidade na precipitação é determinante no rendimento das culturas agrícolas em 
geral, incluindo o milho e o trigo. Estiagens ocorridas nos períodos críticos (out/nov e 
jan/fev), que correspondem a semeadura e floração e enchimento dos grãos, 
respectivamente, bem como excesso de chuva na fase de colheita, fazendo com que a 
qualidade dos grãos seja inferior (GUERRA, 2006, p.26 ). 

E, contudo as baixas temperaturas também afetam os rendimentos das florações e 

enchimentos dos grãos. 

Dessa forma, foi realizado uma análise das temperaturas mínimas para os invernos na série 

histórica de 1996 a 2015 em Campo Mourão e por meio da organização de um quadro, pode-se 

comparar se houve uma relação direta dos El Niño ou La Niña com os números de dias com 

temperaturas acima ou abaixo do corte, ou seja dos anos de 1996 á 2015. 

 

3.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os fenômenos El Niño e La Niña, segundo a população “mexe com o clima”. Sabe que 

durante o período de manifestação desses dois fenômenos, o clima se altera em diversas partes do 

planeta. No Brasil há aumento das chuvas na região Sul e escassez no Nordeste, isso para a fase El 

Niño. Nas fases da La Niña, a estiagem é mais frequente no Sul e as chuvas se avolumam além da 

média histórica para o Nordeste (BERLATO e FONTANA, 2003). 

Campo Mourão é a cidade polo da mesorregião Centro Ocidental do Paraná, a qual se 

encontra na região Sul do Brasil, dessa forma, durante as manifestações do El Niño as chuvas 

extrapolam a média histórica (BORSATO, 2006). Com relação às temperaturas é possível que haja 

uma relação com esses dois fenômenos, considerando que a dinâmica das massas de ar é alterada 

por eles.  

Os anos em que a média do número de dias cuja temperatura média oscilou abaixo de 7,0°C 

e acima do desvio padrão foram 2000, 2005 e 2011 e os anos 1997, 1998 e 2009 oscilaram abaixo. 

Para a estação do inverno desses anos foi analisado, na escala diária a participação dos sistemas 

atmosféricos para a região de Campo Mourão. Esses anos não coincidem com os anos de El Niño e 

de La Niña (Gráfico 01 e Tabela 02). 
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Gráfico 1: Histograma com os números de dias em que as temperaturas oscilaram abaixo de 7,0°C e 

também acima de 16°C e o desvio padrão. 
0rg. Por: DANTAS, Adriane Mendes (2016) 

 

Da mesma forma, contabilizou se o número de dias em que a temperatura mínima oscilou 

acima de 16,0°C e que extrapolaram a média dos desvios padrão. Acima do desvio padrão foram, 

1998, 2002, 2003 e 2012. Para os meses com números de dias abaixo do desvios padrão foram 

2007, 2008 e 2010. 

Verifica-se que houve uma grande variabilidade interanual, sendo que para os anos de 1997 

e 1998 somente em quatro dias a mínima oscilou abaixo de 7,0°C. Por outro lado, para o ano de 

2005 foram 21 dias com temperatura mínima abaixo de 7,0°C. Com relação às temperaturas 

mínimas acima de 16,0°C computou-se que para o ano de 2008, somente dois dias a mínima oscilou 

acima desse valor. Portanto, no ano de 2012 foram 40 dias, cujas temperaturas mínimas oscilaram 

acima dos 16,0°C. Também se constataram que 2012 foi o ano de inverno mais quente. A média de 

2012 foi de 13,7°C (Tabela 02). 

 

Anos 
Média do 
inverno 

Neutro/ El Niño/ La 
Niña 

Anos < 7°C Anos > 16°C 

1996 11,0 La Niña Fraco // // 

1997 12,5 El Niño Forte abaixo // 

1998 13,1 La Niña Moderado abaixo Acima 

1999 12,1 La Niña Moderado // // 

2000 10,7 La Niña Moderado acima // 

2001 11,5 La Niña Moderado // // 

2002 12,3 La Niña Moderado // Acima 

2003 11,4 La Niña Moderado // Acima 

2004 11,8 El Niño Fraco // // 
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2005 10,6 El Niño Fraco acima // 

2006 11,5 El Niño Fraco // // 

2007 11,1 LA NIÑA/FORTE // Abaixo 

2008 10,2 LA NIÑA/FORTE // Abaixo 

2009 12,6 El Niño Fraco abaixo // 

2010 12,3 El Niño Fraco // Abaixo 

2011 10,9 La Niña acima // 

2012 13,7 NEUTRO // Acima 

2013 11,7 La Niña Fraco // // 

2014 12,1 El Niño // // 

2015 12,0 El Niño // // 

 
Tabela 02: Dados com a relação dos anos estudados, a média das mínimas nos invernos da série, os 

eventos para esses anos (Neutro/ El Niño/ La Niña) e a classificação acima e abaixo dos desvios padrão 
para 7,0° e 16,0°C. 

Org. Por: BORSATO, Victor Assunção (2016) 

 

Observou-se também que a ano de 2012 foi um ano climatologicamente “neutro”, ou seja, 

ele iniciou com a manifestação da La Niña que durou até o mês de abril. Desse mês em diante, as 

temperaturas das águas do Pacífico equatorial se mostraram dentro da média climatológica, ou seja, 

“ano neutro”. 

Foram comparados os anos de El Niño e La Niña com as temperaturas para a estação do 

inverno e verificou-se que 1997 foi um ano de La Niña forte e este foi o primeiro ano da série 

estudado cuja média das mínimas abaixo de 7,0°C oscilaram abaixo do desvio padrão. Para os 

demais anos, não houve uma relação direta. O ano de 1998 foi de La Niña moderado e o ano 2009 

de El Niño fraco (mostrado na tabela 02). Das três estações com um grande número de dias com 

temperaturas abaixo de 7,0°C somente 1997 foi de La Niña forte. 

Para os anos em que o número de dias com temperatura abaixo de 7,0°C e que oscilaram 

acima do DP foram, o ano de 2000, de La Niña moderado, 2005, El Niño fraco e 2011 de La Niña. 

Também não se verifica uma relação da manifestação do El Niño ou da La Niña com as 

temperaturas mínimas em Campo Mourão. 

Compararam-se também os invernos cujos números de dias com temperaturas acima de 

16,0°C extrapolaram os desvios padrão. O ano de 1998 foi o primeiro da série estudada que o 

número de dias extrapolou o desvio padrão mais . Esse foi um ano de La Niña moderado, o segundo 

foi 2002, de El Niño moderado, o terceiro, 2003 foi de El Niño moderado e o último 2012, o qual 



 

656 
 

foi um “ano neutro”. Considerando apenas as temperaturas mínimas que extrapolaram os desvios 

padrão, as estações dos invernos desses anos foram as mais quentes. 

Analisaram-se também os invernos dos anos em que os desvios padrão dos números de dias 

com temperatura acima de 16,0° oscilaram abaixo do desvio padrão. O primeiro foi 2007, esse ano 

foi de La Niña forte, o segundo, 2008, também de La Niña forte, o terceiro, 2012, ano 

climatologicamente “neutro”. 

As análises, considerando o número de dias em que as temperaturas oscilaram abaixo de 

7,0°C e também aqueles que oscilaram acima de 16,0° não estão diretamente relacionados com o El 

Niño e com a La Niña, considerando-se que se esperava um número maior de dias com 

temperaturas abaixo de 7,0°C e um número menor de dias acima de 16,0° para os anos de La Niña.  

Para os invernos classificados, analisam-se a participação das massas de ar segundo 

Pedelaborde (1957). Cujo objetivo principal foi classificar o sistema(s) gêneses ou aqueles que 

predominaram nos estados do tempo para as estações desses anos. 

De forma geral, os resultados foram bastante semelhantes aos verificados para os dias com 

temperaturas abaixo de 7,0° e acima de 16,0°. O tempo de participação dos sistemas atmosféricos 

para Campo Mourão não apresenta uma relação direta. Espera-se que os anos de La Niña sejam 

mais frio, dessa forma, a massa Polar deveriam apresentar um tempo de participação maior. A 

Tabela 03, mostra que para os anos classificados com o maior número de dias com temperatura 

abaixo de 7,0°C, o tempo de participação dos sistemas atmosféricos oscilou próximo da média.  

A Tabela 03 mostra que a participação dos sistemas atmosféricos não altera o tempo de 

participação de um ano com La Ninã de outro, também de El Nino para a região de Campo Mourão. 

Mesmo que os estudos mostram que em anos de La Niña os sistemas frontais avançam mais 

rapidamente pelo Sul do Brasil. Provavelmente as massas Polares que avançam na retaguarda 

perdem as características mais rapidamente também. Foi isso que se verificou nas análises para as 

estações classificadas. Por isso, o tempo de participação das massas de ar para a região de Campo 

Mourão oscilou próximo da média nas estações classificadas e estudadas. 
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Anos SF mPa mTa mTc mEc 7,0°C 16,0°C Neutro/ El Niño/ La Niña 
1997 15,1 42,7 21,4 20,8 0,0 abaixo  EL NIÑO/FORTE 
1998 19,8 42,7 24,5 13,0 0,0 abaixo acima EL NIÑO/FORTE 
2000 16,7 47,4 17,7 18,2 0,0 acima  LA NIÑA/FRACA 
2002 18,8 53,6 12,5 15,1 2,6  acima EL NIÑO/MODERADO 
2003 12,5 65,1 13,5 6,8 2,6  acima EL NIÑO/MODERADO 
2005 17,2 49,5 19,0 14,3 0,0 acima  EL NIÑO/FRACO 
2009 21,5 59,2 5,6 13,2 0,5 abaixo  EL NIÑO/FRACO 
2011 19,8 44,6 18,4 17,2 0,0 acima  NEUTRO 
2012 11,3 42,4 36,0 10,3 0,0  acima NEUTRO 

Média 17,0 49,7 18,7 14,3 0,6 // // // 

Tabela 3: Relação dos anos classificados para as análises das massas de ar e a participação das massas 
de ar nos estados do tempo para a região de Campo Mourão para os anos de El Niño ou La Niña. 

Org. Por: BORSATO, Victor Assunção (2016) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia aplicada aos dados das temperaturas mínimas dos invernos estudados mostra 

que não há relação  das temperaturas mínimas com os eventos El Niño e La Niña. É interessante 

afirmar que não se aplicou técnica estatística, foi uma simples comparação. Esperando-se que para 

os anos de El Niño as temperaturas, principalmente as mínimas se mantivessem acima da média e 

em alguns anos até extrapolassem os desvio padrão. Da mesma forma para os anos de La Niña, 

esperava-se que as temperaturas mínimas fossem oscilar abaixo da média e que para os eventos 

mais intensos até extrapolassem dos desvios padrão. Nas comparações, inclusive disponibilizados 

nas tabelas constata-se que essa relação não é verdadeira. 

Da mesma forma para os sistemas atmosféricos. Esperava-se que para os anos em que as 

temperaturas oscilassem abaixo da média fosse exatamente os anos de La Niña, hipótese não 

confirmada, considerando que o tempo de participação dos sistemas de alta pressão, principalmente 

da massa Polar Atlântica que, durante o período de atuação derruba as temperaturas na região, 

mantiveram o tempo de participação próximo da média. 

Dessa forma, os fenômenos El Niño e La Niña não influenciam, diretamente, as 

temperaturas mínimas para Campo Mourão, considerando os totais de dias abaixo de 7,0°C para as 

estações do inverno. 
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A CIDADE DE CAMPO MOURÃO E OS EVENTOS  

CLIMÁTICOS INTENSOS 

 

BORSATO, Victor da Assunção122 

RAMOS, Danieli de Fatima123  

MASSOQUIM, Nair Gloria124 

 

RESUMO 
 
A cidade de Campo Mourão está posicionada próxima ao trópico de Capricórnio e em uma zona de 
transição climática, por isso, sujeito a fortes irregularidades e também a eventos climáticos 
extremos. Considerando os registros históricos recentes e também os episódios extremos noticiados 
para o estado do Paraná. Considera-se que para desencadear uma tempestade com potencial para ser 
classificada como evento extremo, algumas condições do tempo são propicias. Esse arranjo entre os 
elementos atmosféricos podem ser interpretados pela dinâmica dos sistemas atmosféricos. Por isso, 
os Institutos de meteorologia emitem alerta para determinados dias em que há possibilidade de 
ventos intensos, granizo e descargas atmosféricas. Diferentemente da meteorologia, a climatologia 
preocupa-se, principalmente, com as consequências que esses eventos podem causar à sociedade. 
Dessa forma e por meio dos históricos registrados nas estações climatológicas e também colhidos 
nos meios de comunicação, é possível avaliar a possibilidade de um evento extremo assolar uma 
determinada localidade. Por outro lado, é possível também, estudar a participação dos sistemas 
atmosféricos e verificar quais sistemas atmosféricos propiciaram estados do tempo tempestuosos 
para uma determinada localidade. Fundamentando-se nessas considerações elegeram-se como 
objetivo principal identificar e contabilizar os sistemas atmosféricos gêneses dos principais eventos 
tempestuosos que assolaram localidades no estado do Paraná de 2008 a 2015, em especial para a 
cidade de Campo Mourão e também a estação do ano mais sujeito aos eventos extremos. Estudaram 
8 eventos extremos, os quais causaram danos às edificações e à rede de transmissão de energia em 
diversas localidades do Paraná. A dinâmica das massas de ares e a transição estacional 
desencadeiam, sobre a região, os eventos intensos.  

Palavras-chave: sistemas atmosféricos; ciclogêneses; microbursts.   
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THE CITY OF CAMPO MOURAO AND THE INTENSE WEATHER 
EVENTS 

 
SUMMARY 
 
The city of Campo Mourao is close to the Tropic of Capricorn and in a climate transition zone, 
therefore, subject to strong climate irregularities and also to extreme weather events. Considering 
recent historical records and also the extreme episodes reported to the state of Paraná. It is 
considered that with the potential to trigger a storm to be classified as extreme event, some weather 
conditions are favorable. This arrangement between atmospheric elements can be interpreted by the 
dynamics of atmospheric systems. Therefore, the meteorological institutes issue alerts for certain 
days when there is a possibility of strong winds, hail and lightnings. Unlike the meteorology, the 
climatology is concerned mainly with the consequences of these events to society. Using the 
historical records of climatological stations and also data harvested in the media, it is possible to 
assess the possibility of a new extreme event strikes a particular locality. On the other hand, we can 
also study the role of atmospheric systems and find what atmospheric system propitiated stormy 
weather states for a given location. Based on these considerations, the main objective is to identify 
and account for the genesis of atmospheric systems of the main stormy events that plagued 
locations in the state of Paraná, from 2008 to 2015, particularly to the city of Campo Mourao and 
also the most prone season to extreme events. In total, eight extreme events were studied, which 
caused damage to buildings and power transmission networks in various locations of the State. The 
dynamics of the air masses and the seasonal transition trigger intense events in the region. 
 
Keywords: atmospheric systems; cyclogeneses; microbursts. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A cidade de Campo Mourão está posicionada em uma região de transição climática, próxima 

ao Trópico de Capricórnio e no interior do continente, a posição geográfica (-24º 02’ 44’’ de 

latitude e -52º 22’ 59’’ de longitude). Ao sul tem-se a zona temperada e ao norte a tropical 

(NIMER, 1979). Embora, as mais significativas mudanças no tempo atmosféricas ocorrem também 

em função da sucessão das estações do ano. Assim como em todo o Sul do Brasil. O inverno se 

caracteriza pelo amplo domínio dos sistemas de alta pressão e o verão pelos sistemas continentais e 

de baixa pressão (BORSATO, 2006). Além de outros aspectos geográficos como a presença da 

cordilheira do Andes no oeste, a Amazônia no norte e o Atlântico no leste. Por isso, não somente o 

clima reflete essas interações como também os eventos pontuais, aqueles que eventualmente se 

potencializam para eventos extremos. 

O clima é controlado por elementos geográficos e astronômicos. Sendo que, os astronômicos 

são relativos aos movimentos da Terra e da inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita. A 
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principal consequência é o maior ou menor aquecimento de uma dada região da Terra. O 

aquecimento diferencial está diretamente imbricado na circulação, ou seja, nos ventos. Elemento 

responsável, num primeiro plano, em transportar, por meio das correntes de ventos regulares ou 

não, umidade dos oceanos para o interior dos continentes. Podendo desencadear as tempestades.   

Os “controles” climáticos, denominados de elementos geográficos são as massas líquidas 

(oceanos e mares), as massas continentais, principalmente as homogêneas como a Amazônia e as 

áreas montanhosas. Os oceanos são as principais fontes de vapores que, através dos ventos são 

transportados para o interior dos continentes. As áreas continentais como a Amazônia é 

fundamental para a climatologia das chuvas no Centro Sul do Brasil. Jatos de Baixo Nível 

transportam ar umedecido pela dinâmica convectiva da região amazônica. Por fim, a Cordilheira 

dos Antes (MARENGO, 2002). Barreira Natural à circulação geral da atmosférica, principalmente 

para os ventos de baixo nível. Dessa forma, ela é decisiva na configuração dos Jatos de Baixo Nível 

e também na existência de uma zona de baixa pressão que se estabelece na Região do Grande 

Chaco, o qual “atrai” os sistemas frontais do sul e também os anticiclones Polares. 

As interações que se estabelecem entre os controles geográficos e astronômicos potencializa 

uma faixa ao sul do Trópico de Capricórnio à eventos extremos, combinados ou conectados aos 

sistemas frontais ou isoladamente como os Complexos Convectivos de Mesoescalas que 

frequentemente se desenvolvem no Paraguai e avançam para leste e atuam, principalmente nas 

regiões Oeste e Noroeste do estado do Paraná. 

 Frequentemente veiculas nos meios de comunicação, que uma localidade ou várias foram 

assoladas por vendavais, às vezes acompanhados de granizo. Há inclusive, notícias de tornados, 

como o noticiado pela Gazeta do Povo em 22/04/2015 (OLINDA, 2015) “Tornado é fenômeno 

comum no Sul do Brasil. Apesar de assustador, evento climático como o que atingiu Xanxerê (SC) 

na segunda-feira faz parte da climatologia do Centro-Sul do país”. A Gazeta do Povo também 

noticiou que em 29/10/2008 a queda de torres de transmissão de energia e também que as cidades 

de Foz do Iguaçu, Cascavel, Dois Vizinhos, Quedas do Iguaçu, Medianeira, Marquinho, Santa 

Maria do Oeste, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Maringá, Loanda, Santa Cruz do Monte Castelo, 

Paranavaí, Sarandi, Marialva e Campo Mourão foram atingidos por vendavais (YANO, 2008). 

 Para um período de 8 anos (2008 a 2015) foram verificado que somente para o ano de 2012 

não foi encontrado notícias de vendavais com danos à transmissão de energia e às edificações. 
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 Essas constatações mostram que a região de Campo Mourão está em uma zona ou faixa 

onde as tempestades, principalmente aquelas acompanhadas de rajadas de ventos com queda de 

granizo são frequentes. 

 Fundamentando-se nessas evidências estabeleceram-se como objetivo estudar os estados do 

tempo para os períodos de eventos intensos, cujo foco é verificar o sistema atmosférico gêneses dos 

episódios extremos.  

 Os resultados mostram que as estações de transição como o outono e a primavera são os 

períodos de mais registros e na caracterização dos estados do tempo para cada episódio estudado, 

verificou-se que para essas duas estações, a dinâmica das massas de ares que atuam no Centro Sul 

do Brasil estão se ajustando às características da próxima estação. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Notícias a respeito das condições climáticas e as previsões divulgadas diariamente pela 

mídia são motivos de grandes preocupações entre as cooperativas e seus filiados (agricultores). 

Quaisquer alterações na distribuição das chuvas podem causar alteração no rendimento dos cultivos 

ou no calendário agrícola. Com as recentes divulgações do aquecimento global e de mudanças 

climáticas globais, o tema clima tem despertado mais interesse e preocupação. Por outro lado, para 

os moradores das cidades, as condições do tempo não geram “grandes” preocupações. Certamente, 

a grande maioria não sabe que um evento extremo pode causar danos às edificações, arborização e 

possíveis perdas humanas. Por isso, o clima pode ser considerado um dos mais importantes 

componentes do meio ambiente.  

O clima pode ser considerado o resultado de um processo complexo envolvendo a 

atmosfera, o oceano, a superfície sólida, a neve e o gelo, apresentando enorme variabilidade no 

espaço e no tempo (CONTI, 2000). Em uma mesma área, os elementos do clima se mostram 

variados ao longo dos anos, apresentando também, uma grande variabilidade interanual, 

principalmente na pluviosidade. Num intervalo de tempo menor, em períodos de dias, não se 

conceitua como clima e sim como tempo: “a sucessão habitual dos tipos de tempo”. O clima é mais 

amplo, são necessários 30 anos para se ter as principais características, ele é assim definido: “o 
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ambiente atmosférico constituído pela série de estados da atmosfera sobre um lugar em sua 

sucessão habitual” (SORRE, 1951, p. 14). 

O homem moderno é afetado pelo tempo e pelo clima, da mesma forma que seus 

antepassados [...] (AYOADE, 1986). Os desafios colocados aos meteorologistas e aos 

climatologistas estão situados principalmente nas áreas agrícolas, na aviação e principalmente na 

cidade, considerando sua vulnerabilidade. Os desafios também surgem com a necessidade de 

proteger o homem e sua propriedade contra efeitos dos eventos climáticos atmosféricos, 

principalmente os extremos. 

Nos dias atuais, as observações climáticas são executadas a partir das estações 

climatológicas, de navios sondas, de boias equipadas com sensores e também através de satélites, 

equipados com aparelhos que mensuram a pressão atmosférica, o volume de chuva, a temperatura e 

em vários estratos da atmosfera, entre outros. Alguns dos resultados mensurados ajudam na 

compreensão da dinâmica climática, como também a disponibilização das imagens de satélites e das 

cartas sinóticas que, são fundamentais para interpretar a dinâmica das massas de ar, sendo estas, 

disponíveis em sites de Institutos e Universidades que estudam o tempo e do clima.  

O objeto de estudo da climatologia o estudo cientifico do clima, tratando dos padrões de 

comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície 

terrestre e durante um longo tempo (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). Esse conceito 

mostra que há ligação da climatologia com a abordagem geográfica. A climatologia é um dos ramos 

da geografia (particularmente da geografia física) que tem um campo bastante amplo podendo fazer 

subdivisões fundamentadas nos tópicos ou nas escalas dos fenômenos atmosférico, sendo elas a 

climatologia regional, sinótica, física, dinâmica, aplicada, histórica entre outras. 

Deve-se dar mais ênfase à Climatologia Dinâmica, pois é ela quem enfatiza os movimentos 

atmosféricos em várias escalas, particularmente na circulação geral da atmosfera. Segundo Borsato 

(2006). No lugar de separar os elementos do tempo como é feito na visão tradicional do clima, este 

paradigma tem como principio essencial os tipos de tempo (atuação de sucessivos sistemas 

atmosféricos) e considerando que cada tipo de tempo é analisado em seus elementos constitutivos.  

Poveda et al (2006) estudaram o clima da América do sul e América Central baseados nas 

precipitações pluviométricas e nas características marcantes da circulação atmosfera, tomadas em 

diferentes escalas do tempo, eles conhecem a complexidade das interações entre os diversos 
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elementos climáticos, os quais, por meio da circulação atmosférica se combinam e interagem em 

diferentes escalas de grandezas espacial e temporal. 

Para Caracristi (2002), a climatologia dinâmica baseia-se na teoria das massas de ar e nos 

fenômenos frontogenéticos, o que resultam novos métodos de análises. A compreensão dos 

processos da gênese do clima revela a dinamicidade atmosférica e impõe um caráter explicativo às 

análises, passando, estas, de meramente quantitativa para fundamentalmente qualitativa. 

As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam condições internas de 

temperatura, pressão e umidade relativamente homogenia, influenciadas pela região onde são 

formadas. O local de formação das massas de ar é denominado de região de origem, sendo neste 

local que a massa de ar adquire suas características de temperatura, pressão e umidade, ao se 

deslocarem elas vão perdendo suas características iniciais e sua dinâmica é sucessivamente, 

enquanto uma avança a outra recua. Assim o tipo de tempo é consequência das características das 

massas de ar que estejam atuando naquela região (VAREJÃO – SILVA, 2000). 

Borsato e Mendonça (2014) caracterizaram as massas de ar atuante na região Centro-Sul do 

Brasil e na América do sul, sendo que: a massa Polar atlântica (mPa) é um sistema de alta pressão, 

no verão sua participação nos tipos de tempo é mais frequente no Sul do Brasil, mas tendo uma 

maior atuação na época da primavera do que no verão.  

A massa Tropical atlântica (mTa) origina-se no centro de altas pressões subtropicais do 

atlântico e sua forma mais expressiva dá-se no verão quando, atraída pelas baixas pressão que se 

formam sobre o continente. Atua o ano todo nos climas do Brasil.  

A massa Tropical continental (mTc) forma-se na região central da América do Sul, é uma 

massas de ar quente e de pouca umidade. No Brasil, ela atua no Centro Oeste e no oeste das regiões 

Sul e Sudeste. Com o envelhecimento da mPa e o seu deslocamento para o interior do Atlântico ela 

se amplia e causa dias ensolarados e de tempo secos e quentes.  

A massa Equatorial continental (mEc) é a mais importante no aspecto umidade, pois a baixa 

pressão e as elevadas temperaturas favorecem a intensificação das correntes convectivas e as 

precipitações e também a elevação da taxa de umidade. Essa massa de ar influencia no clima da 

região Centro Sul do Brasil, mais intensamente nos períodos de primavera/verão e, esporadicamente 

nos períodos de outono/inverno. 

Os sistemas produtores de tempo são sistemas de circulação acompanhandos por padrões e 

tipos caracterísiticos de tempo (AYOADE, 1986). Os sistemas produtores são as diversas massas de 
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ares que atuam em uma determinada região. Elas se ampliam, migram e se modificam no espaço e 

no tempo. Por isso, geram os “estados do tempo”. O estado do tempo, no dia-a-dia em um 

determinado local, é consequência das características do ar prevalecente, ou seja, da massa de ar ou 

da interação com outras massas de ares. 

Os tipos de tempo, sobre o domínio de uma massa de ar, fria ou quente, úmida ou seca, 

dependem da temperatura, da umidade relativa e da sua estrutura. Estes elementos serão alterados 

pelas condições locais, mas tendem a manter as características originais daquela massa de ar. 

Quando uma massa de ar se afasta da sua região de origem, as suas características serão 

modificadas, mas as mudanças resultantes nos tipos de tempo são graduais no espaço e no tempo. 

Quando uma massa de ar dá lugar a outra em uma região, apresentando caracterísiticas opostas de 

pressão, o tempo pode mudar abruptamente, às vezes com ventos violentos, como acontece na 

passagem dos sistemas frontais no Sul do Brasil.  

As massas de ar podem ser definidas como um corpo de ar com milhares de quilômetros de 

diâmetro e com caracterísiticas uniformes. Elas se configuram como grandes células de ar na 

troposfera, por isso, na circulação secundária. Dentro dessas células, há uma uniformidade na 

temperatura na umidade relativa, e uma gradativa variação na pressão a partir de um centro 

ciclônico ou anticiclônico: umas são semi-fixas, outras migratórias. Elas também se caracterizam 

pelos movimentos horizontais e verticais. Os sistemas de baixa pressão, para o hemisfério sul, 

apresentam movimentos horizontais e convergentes que circulam no entorno do centro de baixa e 

no sentido horário. Na vertical, os movimentos são ascendentes, por isso a presença de 

nebulosidade é a principal característica. Para as células de alta pressão, também denominadas de 

anticiclonais, os ventos horizontais circundam os centros de alta pressão e são divergentes na 

superfície. Para o hemisfério sul, o sentido é o anti-horário. Na vertical, o movimento é 

descendente, por isso a atmosfera apresenta estabilidade. 

O Sul do Brasil também é uma região de frontogêneses, ou seja: em determinadas 

condições, há sobre a região a evolução da ciclogênese. “Ciclogênese125 é o processo de 

abaixamento da pressão atmosférica de superfície com consequente formação de circulação 

ciclônica” (CAMARGO e FREDIANI, 2004). Segundo o autor, na América do Sul e Atlântico Sul 

(até 30°W), metade das ciclogêneses acontecem ao norte de 35°S. A maior frequência de 

ciclogênese ocorre sobre o oceano no verão e sobre o continente no inverno. 
                                                 
125CICLOGÊNESE - O processo que cria um novo sistema de baixa pressão, ou ciclone, ou intensifica um sistema 
preexistente. É também o primeiro aparecimento de uma Cavada Equatorial "through". (INMET) 
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Apesar da grande extensão territorial do Brasil, ele não figura como palco da gênese de 

qualquer sistema que atua no clima do país (Figura 01). Todos os sistemas produtores do tempo no 

Brasil têm seus centros de origem além do território brasileiro. Três no oceano Atlântico - a massa 

Tropical continental, a massa Equatorial Atlântica e a massa Polar atlântica - e duas no interior do 

continente - a massa Tropical continental e a massa Equatorial continental. O contato entre as 

massas Polar e tropical gera os Sistemas frontais. 

A zona frontal é uma ampla faixa onde os ventos são convergentes, o ar mais quente ascende 

e se desestabiliza. Por isso, nessa zona, as chuvas são frequentes. Na retaguarda do sistema avança a 

massa Polar atlântica, que no verão raramente ultrapassa a latitude do trópico de Capricórnio no 

interior do continente, pelo oceano, pode atingir latitudes inferiores à do trópico. No inverno, as 

frentes podem avançar até latitude inferior a –15º e pelo interior do continente. À medida que o 

sistema frontal se propaga, avançando para o norte, diminui a sua velocidade e a superfície frontal 

fica menos inclinada, as nuvens menos desenvolvidas e mais estáveis: 

As frentes no hemisfério sul geralmente se estendem na direção noroeste-sudeste. 
Ao longo delas formam-se ciclones, que se deslocam segundo a mesma direção, no 
seio dos quais existe acentuada mudança do vento, chuva forte, nuvens baixas e 
escuras, visibilidade reduzida, forte turbulência e possibilidade de formação de 
granizo e trovoadas. São seguidas por chuvas finas e contínuas, para finalmente, 
sob o domínio do anticiclone polar, o céu se tornar limpo com declínio acentuado 
da temperatura (NIMER, 1966, p. 236). 

Na retaguarda dos Sistemas Frontais avança a massa Polar atlântica, sistema anticiclônico. 

Ela é uma massa de ar de alta pressão e geradora de estabilidade atmosférica. No verão, sua 

participação nos tipos de tempo é pouco frequente para o interior do Brasil. Nessa estação, ela 

avança pelo interior do Atlântico e, depois da linha do trópico, é geralmente assimilada pela massa 

Tropical atlântica. É comum, durante a sua trajetória, cristas126 avançarem para o interior da região 

Sul do Brasil e causarem dias ensolarados com pouco reflexo na temperatura. No inverno, ela 

avança em dois ramos principais. Um deles, pelo interior do continente. Dependendo das condições, 

intensidade e dos bloqueios oferecidos pelos outros sistemas atmosféricos, ele poderá chegar ao sul 

da Amazônia e causar o fenômeno da friagem (SERRA e RATISBONNA, 1945). O ramo que 

avança pelo litoral associa-se com a mTa, que atua em grandes extensões do litoral brasileiro, do 

Sul ao Nordeste do Brasil:  
                                                 
126 Área alongada de alta pressão atmosférica, associada a uma área de máxima circulação anticiclônica. É o oposto de 
Cavado (REDEMET, 2002 sp), disponível em http://www.redemet.aer.mil.br/glossario.php? 
letra=c&tipo_consulta=termos, consultado em 28/09/2012. 
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Pelo interior, isto é, pelo seu ramo continental, o avanço da FPA também varia 
latitudinalmente conforme a época do ano. 
Durante o inverno, quando as condições da FC são mais acentuadas, os avanços 
tornam-se mais vigorosos, atingindo comumente o norte de Mato Grosso (lat. 
8ºS), podendo, não raro, alcançar o alto Amazonas, provocando, em casos 
excepcionais de grande intensidade a chamada friagem. Esta consiste numa 
invasão, durante o inverno, de vigoroso anticiclone frio de massa polar, cuja 
trajetória ultrapassa praticamente o equador (NIMER, 1979, p. 16). 

 
Figura 1 - Posição média dos centros de ações dos sistemas atmosféricos que atuam no clima do Brasil. Adaptado do 
mapa de clima do Brasil do IBGE (IBGE < http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_clima.pdf> 
Organização – autor 

  

Os episódios de ventos intensos e chuvas com queda de granizo ocorrem preferencialmente 

na zona frontal. Levantamentos preliminares mostram que nas estações intermediárias, outono e 

primavera, são as duas estações com mais registros. Segundo estudos das Furnas Centrais Elétricas, 

152 torres de transmissões foram tombadas com vendavais no estado do Paraná (OLIVEIRA, 

2007), as grandes maiorias ocorreram na estação da primavera. 
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A maior incidência das quedas de torre nesse sistema, totalizando dezoito 
ocorrências e quarenta e cinco estruturas, iniciando em jun/82, com duas quedas 
não provocadas por vento em set/98 e jan/04, com sua última ocorrência em set/06, 
conforme detalhe a tabela 2, abaixo. 
Pelo histórico se observa que os períodos de maior incidência coincidentemente 
também são os meses de junho, setembro e outubro, e acrescentando-se o mês de 
novembro, e que os ciclos de reincidência se deram nos anos de 1982, 1990, 1994, 
1997/98 e 2005/06, ou seja, uma média de intervalo entre ocorrências de cinco 
anos e meio. 
Das ocorrências de queda por vento, 68% das torres caídas eram do tipo estaiada e 
os outros 32% de torres autoportante de quatro pernas, sendo que a proporção 
destas ao longo das LTs é de 70% de estaiadas. 
O vento máximo de projeto dessas estruturas era de 150Km/h, ou seja, 41,67m/s, 
tendo sido elevada em 1999 para 182Km/h (50,56m/s), devido à instalação de 
reforço estrutural na maior parte das estruturas do sistema (OLIVEIRA, 2007 p. 3). 

  
 As torres cortam o estado do Paraná no sentido sudoeste nordeste e por essa razão, qualquer 

episódio de ventos extremos que ocorram em sua extensão podem danificar as torres. Por outro 

lado, as cidades são verdadeiras ilhas no território e por essa razão a frequência em que um episódio 

de vento extremo atinja uma cidade é proporcionalmente menor. Porém, não se pode descartar a 

possibilidade de ventos nessa magnitude possa assolar a cidade de Campo Mourão. 

 

2.3  OBJETIVOS/ METODOLOGIA 

 

 O presente artigo é um recorte do estudo da “Vulnerabilidade de Campo Mourão aos 

eventos climáticos extremos”. A pesquisa encontra-se em fase conclusivas e para esse recorte, 

analisaram-se os “arranjos” atmosféricos que desencadearam 8 episódios tempestuosos no Estado 

do Paraná de 2008 a 2015.  Para esse artigo se analisaram as cartas sinóticas da Marinha do Brasil e 

as imagens de satélite Goes (CPTEC-INPE) para interpretar o sistema ou sistemas atmosféricos que 

potencializaram as tempestades no estado do Paraná. 

As cartas sinóticas de superfície e as imagens de satélite retratam ou mostram por meio das 

convenções meteorológicas as condições e os estados do tempo para uma região em um dado 

momento. Os elementos do tempo convencionados nas cartas, ou imaginados, dão subsídios para se 

identificar o sistema atmosférico que atua naquela região. As sucessões das cartas e das imagens de 

satélite mostram a evolução dos sistemas para uma dada região.  

Por meio da leitura das cartas e das imagens de satélite é possível interpretar o estado do 

tempo a partir das características dos sistemas atuantes e dos estágios em que eles habitualmente 

apresentam para cada trecho ou região analisada. 
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O principal elemento do tempo representados nas cartas são as isóbaras. Além dos campos 

barométricos, alta ou baixa pressão, os demais elementos são representados em determinados 

pontos das cartas. Por meio das isóbaras tem-se a direção e velocidade aproximada dos ventos, 

principalmente do vento geostrófico, assim é possível identificar também as massas de ares. 

Os sistemas atmosféricos foram quantificados a partir da leitura e interpretação das cartas 

sinóticas da Marinha do Brasil. Metodologia proposta por Pédelaborde (1970), e nas técnicas 

desenvolvidas por Borsato (2006). Para auxiliar nas interpretações utilizaram-se as imagens de 

satélite goes, canal infravermelho. 

Por meio da leitura e interpretação das cartas sinóticas e imagens, contabilizaram a 

participação dos sistemas no período definido. Os sistemas atmosféricos foram: Sistema Frontal 

(SF), massa Tropical continental (mTc), massa Tropical atlântica (mTa), massa Polar atlântica 

(mPa), massa Equatorial continental (mEc) e massa Equatorial atlântica (VIANELLO 2000; 

VAREJÃO-SILVA 2000; FERREIRA 1989; BISCARO 2007). O período de análise limitou-se a 

três dias antecedente evento extremo e até dois após. Dessa forma foi possível analisar o 

desenvolvimento do sistema atmosférico a partir de sua gênese e, principalmente a passagem ou 

atuação para o Estado do Paraná. 

Os resultados foram organizados em planilhas do Excel® onde também se fez o computo 

das participações dos sistemas que atuaram no estado do Paraná com ênfase para a região de  

Campo Mourão. 

Fez se um breve levantamento pelo site de busca www.google.com.br para o período de 

2008 a 2015, pesquisando somente os meios cujas notícias pudessem ser resgatadas. Foram 8 

notícias com grandes repercussões e em todas elas, além dos danos às edificações ocorreram quedas 

de torres de transmissão de Energia. 

Para cada uma dessas notícias estudaram a evolução dos estados do tempo para o Paraná, 

extrapolando, para algumas informações, para o Sul do Brasil e países vizinhos. Considerando que a 

configuração dos sistemas atmosféricos são extremamente dinâmicos e suas evoluções dependem 

da organização e dos movimentos dos sistemas ou subsistemas atmosféricos que os contrastam. 

O estado do Paraná é frequentemente assolado por tempestades que veem acompanhadas de 

rajadas de ventos e granizo. Contabilizando os eventos noticiados, a região oeste do Paraná é mais 

incidente.  
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Por uma questão de brevidade não é possível discorrer sobre a evolução dos oitos episódios. 

Para esse artigo, escolheram-se três, o primeiro foi registrado em 29/10/2008, o segundo em 

07/10/2010 e o terceiro em 23/09/2013.  

Para discorrer sobre o episódio tempestuoso do dia 29 de outubro de 2008, iniciaremos pela 

manchete da Gazeta do Povo. 

 

2.4  RESULTADOS OBTIDOS 

 

 “Torres de transmissão derrubadas pelo vento devem ser substituídas até sexta-feira”. 

(YANO, 2008) <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/torres-de-transmissao-

derrubadas-pelo-vento-devem-ser-substituidas-ate-sexta-feira-b9bl4i8hx8lcrs7wsegdr8mku> 

Segundo a mesma reportagem, diversas cidades do Paraná foram atingidas pelos temporais 

nesse dia; Foz do Iguaçu, Cascavel, Dois Vizinhos, Quedas do Iguaçu, Medianeira, Marquinho, 

Santa Maria do Oeste, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Maringá, Loanda, Santa Cruz do Monte Castelo, 

Paranavaí, Sarandi, Marialva, Campo Mourão, Jandaia, Apucarana, Umuarama, Londrina, Bela 

Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Ibiporã, Guaraniaçu, Ouro Verde do Oeste, Rolândia, Itaguajé, 

Palmital, Inajá e Cafelândia. 

Como os temporais ocorrem no dia 29 de outubro, analisaram-se as cartas sinóticas dos dias 

26, 27, 28, 29, 30 e 31 do mês. 

No dia 26 havia um sistema frontal no Rio Grande do Sul e um centro de baixa pressão 

sobre partes do Estado do Paraná (Oeste e Noroeste) Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e de 

Minas Gerais e uma massa Polar envelhecida sobre o Atlântico (Sudeste do Brasil). Esse sistema de 

baixa pressão escoou para o Atlântico e desencadeou um ciclogênese que no dia 27 já se encontrava 

no Atlântico e o ramo frontal no Sudeste. Verificou-se que a baixa pressão continental (baixa do 

Choco), apresentava uma grande extensão norte/sul, prolongando-se deste 40° até 10° de latitude e 

abrangendo porções no oeste do território brasileiro e países vizinhos.  

As análises da carta do dia 28 mostram que o ciclogênese se afastou da costa do Sudeste e ar 

polar avançou pelo litoral das regiões Sul e partes do Sudeste. No interior do Brasil prevaleciam as 

baixas pressões, semelhante a configuração do dia 27. A pressão em Campo Mourão oscilou em 

1012 hPa. 
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Para o dia 29, dia tempestuoso no estado do Paraná verificam-se que as baixas pressões se 

ampliaram com deslocamento para leste, por isso, a pressão em Campo Mourão oscilou em 1008 

hPa. Veem-se nas cartas sinóticas duas linhas de instabilidades no Sul do Brasil. Observou-se 

também, um frente fria no litoral da Argentina e em 40°S e injeção de ar transpondo a Cordilheira 

do Andes ao sul de 40°.  

Para compreender a gêneses das tempestades foi necessário analisar a carta do dia 30. O ar 

frio que avançava ao sul de 40° configurou-se com um anticiclone e avançou pelo interior do 

continente. A frente fria que se encontrava no litoral da Argentina avançou e conectou-se à baixa 

pressão que escoou para o Atlântico na configuração de um ciclogênese. O ramo frontal transitou-se 

sobre o norte do Paraná e o núcleo de baixa deslocou-se para o Atlântico. 

Esse rápido avanço de ares polares e a evolução da ciclogênese sobre o Paraná causaram o 

desenvolvimento de nebulosidade intensa com a presença de cumulunimbus que causaram chuvas 

intensas com rajadas de ventos, as quais se generalizaram por uma vasta área que se estenderam do 

oeste ao extremo norte do Paraná. Essa tipologia de nuvens apresenta grande desenvolvimento 

vertical e podem desencadear os microbusrts.  

Fujita subdividiu os escoamentos descendentes de um downburst em 
macroescoamentos (macrobursts) e microescoamentos (microbursts). Os 
macroescoamentos estendem-se por áreas superiores a 4 km de diâmetro 
(mesoescala) e seus ventos duram de 5 a 30 15 minutos podendo chegar a uma 
velocidade máxima de 216 km/h. Os microescoamentos estendem-se por áreas 
inferiores a 4 km de diâmetro e seus ventos duram de 5 a 15 minutos podendo 
atingir uma velocidade máxima de 270 km/h (FUJITA, 1985) (NETO, 2012 p.14-
15). 

No Brasil, a meteorologia não tem pesquisado a dinâmica das grandes células convectivas 

com potencial para desencadear dos microbursts (micro explosões). Esse fenômeno é trágico para a 

aviação. Como o tráfico aéreo é baixo na região, o interesse é relegado a segundo plano. 

Para o dia 31 verifica-se que a massa Polar avançou até o Sul de São Paulo, por isso a 

pressão oscilou em 1016 hPa em Campo Mourão. O núcleo de baixa pressão do ciclone avançou 

para o interior do Atlântico Sul e dissipou-se no interior do Atlântico. 

As tempestades que assolaram diversas localidades no estado do Paraná foi consequência do 

sistema frontal a partir da evolução do ciclogênese sobre o Sul do Brasil. 

O segundo episódio tempestuoso selecionado para ser analisado e discorrido neste trabalho 

foi registrado no dia 14 de outubro de 2009 e noticiado pelo jornal Gazeta do Povo com a seguinte 
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manchete:  “Tempestade deixa 1,8 mil desabrigados no Paraná Defesa Civil diz que 32 municípios 

do estado registraram estragos devido a vendavais e granizo. Uma pessoa morreu” 

(WURMEISTER, 2009). 

 A reportagem informara também que foram 32 municípios atingidos por vendáveis e em 

alguns, queda de granizo. A tempestade foi registrada na noite de quarta-feira, dia 14 de outubro e 

para analisar a evolução dos sistemas atmosféricos que desencadearam as tempestades, analisaram-

se as cartas sinóticas e a imagens de satélite dos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro. 

No dia 12, havia um sistema frontal, conectado a uma baixa pressão sobre o estado do 

Paraná. Dessa forma, o Paraná estava sob a atuação de um sistema frontal. Em Campo Mourão, a 

pressão oscilava em 1006 hPa. Na retaguarda desse sistema frontal avançava uma mPa com 1022 

hPa. No dia 13 o sistema frontal já se encontrava sobre o oceano Atlântico e a partir do litoral do 

Paraná. A mPa continuava avançando sobre o Uruguai e Rio Grande do Sul. Na região do Grande 

Chaco a Baixa pressão atmosférica ressurge e nesse dia oscila 1004 hPa. Também se observa na 

carta desse dia, um sistema frontal se aproximando do estuário Platino e correntes de ares polares 

avançando pelo cone sul continental. 

No dia 14, dia tempestuoso no Estado do Paraná, verifica-se que o sistema frontal avançou e 

afastou-se da costa. Por outro lado, a baixa do Chaco se ampliou e uma linha de instabilidade 

seguindo um sistema de cavado a partir do centro ciclônico no extremo sul do Rio Grande do Sul. 

Para o Paraná, verifica-se que a baixa pressão se aproxima, embora a isóbara da carta das 12 h, 

mostra que a pressão em Campo Mourão oscilava em 1012 hPa com um forte gradiente para 

sudoeste.  

Para compreender melhor as tempestades, analisou-se a carta do dia 15. Verifica-se que a 

baixa se conectou ao sistema frontal que avançou pelo estado do Paraná e o ar polar avançou pelo 

interior do continente. Para o norte do Paraná, a pressão ainda foi baixa 1009 hPa em Campo 

Mourão. Para o dia 16 verifica-se que o sistema frontal deslocou-se para o Atlântico assim como o 

ar Polar. Para o interior do Paraná, continuou prevalecendo os sistemas de baixa pressão. Crista da 

mPa atuaram a partir do litoral da região Sul, por isso, a pressão atmosférica em Campo Mourão 

oscilou em 1016 hPa. 
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A Gazeta do Povo noticiaram também que: 

Em menos de dois meses, ocorreram oito sequências de vendavais em todo o 
estado do Paraná, segundo levantamento da Defesa Civil. As ocorrências, relativas 
ao período de 1º de setembro e 15 de outubro, deixaram prejuízos para 63 
municípios (WURMEISTER, 2009 s.p.) 

As tempestades que se abateram sobre o estado do Paraná foi consequência do sistema de 

baixa pressão que escoou pela zona frontal e evoluiu para um ciclogênese. 

As tempestades que assolaram o estado do Paraná no dia 23 de setembro de 2013, foi 

manchete de diversos jornais de grande circulação no Paraná. Para o G1 Paraná: “Chuva destelhou 

mais de 200 casas em Londrina, segundo os Bombeiros, segunda a mesma reportagem cinco torres 

de transmissão de energia foram derrubadas” (SAVIANI, 2013). O portal de notícia acrescenta que 

a velocidade do vento foi superior a 107 Km/h. 

Para analisar a evolução dos sistemas atmosféricos que causaram os temporais no Paraná, 

estudaram as cartas sinóticas e as imagens de satélite “Goes” do CPTEC-INPE para os dias 19, 20, 

21, 22, 23, 24 e 25. 

 No dia 19, uma massa Polar atlântica encontrava sobre a região Sul do Brasil. Por isso, a 

pressão oscilava em 1021 hPa para Campo Mourão. Para o dia 20, verificou-se que o anticiclone 

Polar escoou para o litoral da região Sul e a baixa continental (baixa do Chaco) além de se 

estabelecer, intensificou-se e a pressão na região central do ciclone oscilou em 1006 hPa, por isso, a 

pressão teve queda também  para Campo Mourão, nesse dia, oscilou em 1016 hPa. Nesse mesmo 

dia, um sistema frontal avançava pelo litoral da Argentina. Na carta desse dia ele foi plotado na 

latitude de 40°. Para o dia 21, o sistema frontal conectou-se ao sistema de baixa, configurando um 

ciclogênese, além do avanço rápido do sistema frontal que para esse dia já se encontrava no norte 

do Rio Grande do Sul. O centro de baixa do interior do continente deslocou-se a para leste a partir 

do Grande Chaco, onde a pressão oscilava em 1002 hPa. A carta mostra também, por meio das 

isóbaras que correntes de ventos sopravam em todo o cone sul de sudoeste para nordeste. Essas 

correntes, dada à alta latitude de onde veem, são de ar frio. 

 No dia 22, dia tempestuoso no norte do Paraná, verifica-se que o ciclogênese se desprendeu 

do núcleo de baixa pressão do Chaco e ao sul, as correntes de ares de sudoeste apresentam 

vorticidade anti-horária, cuja pressão na porção central oscilou em 1038 hPa. Ou seja, para uma 

distância latitudinal de 20° o gradiente de pressão foi de 32 hPa (núcleo de baixa 1006 hPa - núcleo 

de alta 1038 hPa). Esse centro de baixa pressão encontrava-se no oeste do Paraná com 
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deslocamento para leste. Como o anticiclone polar avançou pelo interior e intenso, o centro de baixa 

deslocou-se para o Atlântico sem evoluir para um ciclogênese clássico. Com o avanço do 

anticiclone, as instabilidades se afastaram do Paraná e o tempo voltou a estável a partir do dia 23. 

 As tempestades registradas no norte do Paraná foi consequência do sistema de baixa pressão 

e do elevado gradiente de pressão, consequência do anticiclone Polar que avançou pelo interior do 

continente. O recorte da imagem de satélite goes 13 realce do dia 22/09/2013 as 17 horas, mostra 

núcleos convectivos sobre o Paraná. Esses complexos convectivos de Mesoescalas podem dar 

origem às tempestades e até “microexplosões” (microbusts) (Figura 02). 

 

 
Figura 02 – recorte da imagem de satélite goes 13 realce do cptec-inpe  do dia 22/09/2013  

mostra núcleos convectivos de mesoescalas sobre o estado do Paraná. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A dinâmica das massas de ar aponta que uma faixa ao sul, partindo do trópico de 

Capricórnio para o sul é sujeita a eventos extremos. Os registros mostram que é muito raro o ano 

que essa região não seja assolada por eventos de magnitude que extrapola o habitual e quase 

sempre, além das rajadas de ventos, há precipitação de granizo e rajadas de ventos.  

 A próxima etapa da pesquisa é calcular por meio de parâmetros estatísticos o período de 

recorrência para eventos extremos para a cidade de Campo Mourão.  

 Considerando os oitos episódios estudados, verificou-se que para 80%, as tempestades 

foram consequência de um sistema de baixa pressão que evoluiu para um ciclone extratropical sobre 

o Sul do Brasil. A Figura 3 mostra todas as etapas para o ciclo completo, por isso, é denominado de 

ciclogênese. Denominada pela meteorologia de onda frontal. 

  

 

Figura 3 – Sequência esquemática da evolução de uma ciclogênese. A sequência mostra a onda o ar quente 
quando tende a separar do ar frio, o ar frio força o ar quente a se elevar e com a elevação inicia-se um 
processo de convergência em baixos níveis desencadeando a circulação ciclônica. 
Fonte - Camargo e Frediani, 2004 (modificado). 
 

A segunda observação importante foi que os episódios intensos ocorrem, na maioria das 

vezes nas estações intermediárias, ou seja, no outono e na primavera, sendo que 80% ocorrem na 

primavera. Nessa estação, as massas Polares ainda avançam intensificadas, por outro lado, com o 
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deslocamento do Sol para o hemisfério sul da Terra, o aquecimento continental é intensificado, por 

isso, a pressão tender-se-á a baixar, gerando um elevado gradiente de pressão para essa faixa 

próxima do trópico de Capricórnio. Esse amplo gradiente de pressão que se estabelece entre a baixa 

pressão do Chaco e os ares polares ao sul desencadeiam as tempestades. É evidente que a Corrente 

de Jato de Baixo Nível também contribui. Como não foi considerado nessa pesquisa, não podemos 

considera-la.  

 Na zona frontal há também o desenvolvimento de células convectivas profundas, nuvens de 

comulunimbus de grande desenvolvimento vertical que ao atingir a Corrente de Jato Subtropical 

aumenta a chance de granizo e também os microbursts.  
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO COMO SUBSÍDIO PARA COMPREENDER AS 

MUDANÇAS DO USO E COBERTURA DA TERRA 

 
ABRANTES, Angélica Scheffer da Motta127 

PIROLI, Edson Luís 128  

 
RESUMO 
 
Introdução: A produção do espaço será abordada na perspectiva da relação sociedade-natureza, pois 
parte-se do princípio que o homem modifica, produz o espaço através da produção da natureza, a 
qual é realizada pelo trabalho, ou seja, os elementos da natureza são transformados e modificados 
pelo trabalho empenhado pelo homem. Nesse sentido, as alterações sofridas no espaço são 
materializadas no uso da terra, cujas mudanças nesses usos tem implicação direta nos cursos 
hídricos, seja na qualidade, como na quantidade de água disponível para seus diversos usos. Isso é 
reflexo da ocupação do solo sem considerar as características do ambiente, na monocultura e, em 
áreas urbanas, na impermeabilização de extensões consideráveis. Objetivo: analisar as mudanças no 
uso e cobertura da terra dos anos de 1995 e 2005, no município de Jacarezinho/PR, sob a ótica da 
produção do espaço. Procedimentos metodológicos: Para atingir o objetivo proposto, foram 
elaborados banco de dados e mapas temáticos de uso e cobertura da terra, a partir de produtos do 
sensoriamento remoto e das técnicas do geoprocessamento. Sendo assim, estes materiais foram 
produzidos através da classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat 5 sensor TM, por 
método de verossimilhança, dos anos 1995 e 2005, do município em estudo, no SIG ArcGis 10. 
Resultados e discussão: As classes de uso e cobertura da terra identificadas foram: água continental, 
cultura temporária, área florestal, silvicultura, pastagem, área urbana e vias de transporte. Através 
da comparação dos mapas e das informações geradas dos dois períodos em estudo, observou-se a 
ampliação de todos os usos, exceto da cultura temporária. Por fim, conclui-se que as técnicas de 
geoprocessamento utilizadas foram eficazes para o mapeamento dos usos e cobertura da terra e para 
as análises das mudanças ocorridas nos períodos em estudo. 
Palavras-chave: Produção do espaço; uso da terra; geoprocessamento.  
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The production of space will be approached from the perspective of the relationship 
between society and nature, because it is assumed that the man changes, produces the space through 
the production of nature, which is performed by the work, or the elements of nature they are 
transformed and modified the work committed to man. In this sense, changes in space are 
materialized in land use, which changes in these uses has direct implications on water courses, both 
in quality and quantity of water available for its various uses. This is the land use reflection without 
considering the characteristics of the environment in monoculture and in urban areas, the 
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waterproofing considerable extensions. Objective: To analyze the changes in land use and cover the 
years 1995 and 2005, in the municipality of Jacarezinho / PR, from the perspective of production 
space. Methodological procedures: To achieve the proposed objective, were developed database and 
thematic maps of land use and land cover, from remote sensing products and GIS techniques. Thus, 
these materials were produced by supervised classification of Landsat 5 TM sensor satellite images 
for likelihood method, the years 1995 and 2005, the municipality studied in GIS ArcGIS 10. Results 
and discussion: The classes and land cover were identified: continental water, temporary culture, 
forestry, forestry, grazing, urban areas and transport routes. By comparing the maps and the 
information generated from the two periods under study, there was the expansion of all uses except 
temporary culture. Finally, it is concluded that the geoprocessing techniques used were effective for 
mapping of uses and land cover and the analysis of changes in the periods studied. 
Keywords: space production; land use; geoprocessing. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O trabalho realizado pelo homem é o meio para a apropriação e, consequente, transformação 

da natureza, a qual resulta na produção do espaço. E, assim, a sociedade ao produzir o espaço, 

produz também a sociedade, pois um se realiza no outro, através do outro. Sendo assim, a produção 

do espaço será abordada neste artigo, em linhas gerais, como resultado da relação sociedade-

natureza, pois se entende que esse espaço seja construído por intermédio das demandas da 

sociedade, os quais são materializados no uso da terra.  

O uso da terra geralmente é associado às atividades conduzidas pelo homem relacionadas a 

uma extensão de terra ou a um ecossistema. Deste modo, ressalta-se a necessidade de seu 

monitoramento, principalmente, devido ao fato das mudanças no uso da terra ao longo de um 

período histórico, que podem vir a refletir na qualidade e, também, quantidade dos recursos naturais 

disponíveis, como por exemplo, na disponibilidade de água para seus diversos usos. Vale destacar, 

que as mencionadas alterações resultam da ocupação do solo sem considerar as características do 

ambiente.  

A referida problemática versa sobre a questão ambiental que deve ser compreendida como 

um produto da sociedade sobre a natureza. Portanto, de acordo com Rodrigues (1988, p. 08), a 

questão ambiental “diz respeito não apenas a problemas relacionados com a natureza, mas as 

problemáticas da ação social”. Assim, os problemas ambientais gerados a partir das mudanças 

abruptas de uso e cobertura da terra de uma determinada área dizem respeito às formas como a 

sociedade se apropria da natureza. 



 

681 
 

Uma importante técnica que auxilia o monitoramento dos problemas ambientais (no que diz 

respeito a este trabalho: as consequências ocorridas devido às mudanças no uso e cobertura da terra 

de uma determinada área) é o geoprocessamento atrelado aos produtos do sensoriamento remoto. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho consiste em analisar as mudanças no uso e 

cobertura da terra dos anos de 1995 e 2005, no município de Jacarezinho/PR, sob a ótica da 

produção do espaço. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 A produção do espaço como subsídio para compreender as mudanças do uso e 
cobertura da terra 

 

A produção do espaço será abordada na perspectiva da relação sociedade-natureza, pois 

parte-se do princípio que o homem modifica, produz o espaço através da produção da natureza, a 

qual é realizada pelo trabalho, ou seja, os elementos da natureza (relevo, clima, solos, vegetação 

etc) são transformados e modificados pelo trabalho empenhado pelo homem, ou seja, de acordo 

com Casseti (1991), a natureza se transforma pelo trabalho do homem, e se adapta às suas 

necessidades, que é determinada pela cultura e organização social. 

Antes de dar início a discussão de produção do espaço, julga-se necessário explanar sobre a 

produção da natureza, visto que, segundo Smith (1988), a produção do espaço é resultado da 

produção da natureza. Sendo assim, entende-se a natureza, como substrato material da vida diária e, 

portanto, não há separação entre “aspectos sociais e naturais” (SMITH, 1988; RODRIGUES, 1988). 

Contudo, com o progresso de acumulação do capital e a expansão do desenvolvimento econômico, 

esse substrato torna-se cada vez mais o produto social (SMITH, 1988). Destarte,  

quando essa aparência imediata é colocada no contexto histórico, o 
desenvolvimento da paisagem material apresenta-se como um processo de 
produção da natureza. Os resultados diferenciados dessa produção da natureza são 
os sintomas materiais do desenvolvimento desigual. No nível mais abstrato, 
todavia, é na produção da natureza que se fundem e se unem os valores-de-uso e os 
valores-de-troca (SMITH, 1988, p. 67). 

 

Carlos (2011, p. 63), se aproxima de Smith (1988), ao afirmar que o:  
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espaço como produção emerge da relação do homem com a natureza, processo pelo 
qual o homem se produz como ser genérico numa natureza apropriada e que é 
condição de sua produção.  Nesse processo, a natureza vai assumindo inicialmente 
a condição da realização da vida no planeta, meio através do qual o trabalho se 
realiza, até assumir a condição de criação humana (...) no processo de humanização 
da humanidade. (CARLOS, 2011, p. 63), 

 
Nesse contexto, o homem ao transformar a natureza, ele ao mesmo tempo muda a sua 

própria natureza, pois a relação sociedade-natureza é um processo de produção da natureza, e 

consequente, produção do espaço, o qual é mediado pelo trabalho desempenhado pelo homem. Isto 

é, o homem se apropria e transforma as riquezas da natureza em meios da civilização histórica para 

a sociedade (CASSETI, 1991). Sendo assim, entende-se que o trabalho é o processo entre a natureza 

e homem, ou seja, é o mediador das relações homem-natureza, a qual é compreendida como uma 

relação de trabalho.  

No capitalismo, a produção do espaço se insere na lógica da produção capitalista que 

transforma toda a produção em mercadoria (CARLOS, 2011). Nesse contexto, conforme Carlos 

(2011, p. 61), a produção do espaço como mercadoria “produz uma contradição entre valor de troca 

e valor de uso, como consequência do movimento da história que transformou o espaço em 

mercadoria”. 

Corrêa (2011, p. 43) compreende a produção do espaço como “consequência da ação de 

agentes sociais concretos e históricos dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, 

portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da 

sociedade”. Nesse sentido, de acordo com o mesmo autor, os referidos agentes sociais da produção 

do espaço estão inseridos na temporalidade e na espacialidade de cada formação socioespacial do 

capitalismo, os quais materializam os processos sociais na forma de ambientes construídos, como 

por exemplo: a rede urbana e o espaço intraurbano (CORREA 1989; 2011).  

Carlos (2011, p. 53) se aproxima dessa definição ao afirmar que:  

a sociedade ao produzir-se, faz num espaço determinado, como condição de sua 
existência, mas através dessa ação, ela também produz, consequentemente, um 
espaço que lhe é próprio e que, portanto, tem uma dimensão histórica com 
especificidades ao longo do tempo e nas diferentes escala e lugares do globo.  

 
É preciso considerar, segundo a autora, a reprodução da sociedade, em sua totalidade, que 

ocorre através da produção/reprodução do espaço, o qual é realizado em um tempo determinado – 

num momento histórico definido. Destarte, é estabelecida uma relação dialética sociedade-espaço, 
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pois um se realiza no outro e através do outro (CARLOS, 2011). Nessa perspectiva, a produção do 

espaço ganha um conteúdo social, constituindo-se historicamente.  

Para Lefebvre (2000), a produção do espaço é compreendida como condição da reprodução 

da vida social. Deste modo, a partir da ação dos agentes, “o espaço é produzido, impregnado de 

materialidade (...), mas também pleno de significado diversos com aquele associado a estética, 

status, etnicidade e sacralidade” (CORREA, 2011, p. 44). 

Em consonância com os autores supracitados, Carlos (2011, p. 62), aponta que: 

A noção de produção traz questões importantes: seu sentido revela os conteúdos do 
processo produtivo, os sujeitos produtores, os agentes da produção material do 
espaço, as finalidades que orientam essa produção no conjunto de determinada 
sociedade, bem como as formas como é apropriada (...). Se ela (a produção) tem 
por conteúdo as relações sociais, tem também uma localização no espaço. Dessa 
forma, há produção do espaço e produção das atividades no espaço, portanto, as 
atividades humanas se localizam diferencialmente no espaço, criando uma 
morfologia. 

 
As referidas atividades humanas, segundo Sposito (2011), se expressam através da 

diferenciação socioespacial, cuja é marca das cidades desde os primórdios da urbanização. Destarte, 

“não há cidades sem divisão social do trabalho, o que pressupõe sempre uma divisão territorial do 

trabalho. Essa divisão estabelece-se diferentemente, no decorrer do longo processo de urbanização” 

(SPOSITO, 2011, p. 124). Destaca-se, portanto, que o processo de produção do espaço, fundado nas 

relações de trabalho entre a sociedade e a natureza, coloca-se como uma relação que deve ser 

entendida em suas várias determinações: econômica, política, social, ideológica, cultural e filosófica 

(CARLOS, 2008). 

Por fim, a produção do espaço no capitalismo, analisado a partir da Geografia, o 

compreende como condição, meio e produto da reprodução da sociedade definindo-o como 

processo em constituição (CARLOS, 2011; 2008). Vale destacar, que o espaço produzido pelo 

capital fundamenta-se na apropriação privada, sendo assim, ele se produz a partir da contradição 

entre sua produção socializada e a apropriação individual. Segundo Carlos (2008, p. 22), “essa 

contradição aparece no uso do solo, pois para viver o indivíduo ocupa determinada parcela do 

espaço”. 

Nesse sentido, as mudanças ocorridas no uso da terra têm implicações diretas nos cursos 

hídricos, seja na qualidade, seja na quantidade de água disponível para seus diversos usos. Isso é 

reflexo da ocupação do solo sem considerar as características do ambiente. Por conseguinte, 



 

684 
 

compromete a qualidade microbiológica da areia, a qual está intimamente ligada com as formas de 

ocupação do espaço, cujo é reflexo da sociedade.  

Quando se versa sobre as formas de uso e ocupação das diferentes partes da superfície da 

Terra, é importante salientar que estas foram implementadas sem levar em conta o planejamento 

racional, e nesse sentido, corre-se o risco de falhar em dois aspectos, de acordo com Rodriguez et. 

al (2011, p. 8):  

na ocupação motivada pela sobrevivência, em condições de pobreza e 
mendicidade, em que as populações estão obrigadas a implementar determinadas 
atividades, de forma obrigatória, em situações de risco ou muito complicadas (...); 
na ocupação motivada pela obtenção de lucros em curto prazo, associando espaços 
aos interesses de exploração imediata e de facilidades tecnológicas (...).[grifo 

nosso] 
 

Nesse contexto, a afirmação apresentada poderia ser compreendida na definição de uso do 

solo como produto da condição geral do processo de produção da humanidade, que impõe uma 

determinada configuração do espaço urbano, isto é, o espaço urbano é constituído por diferentes 

usos da terra, onde cada um deles pode ser visto como uma forma espacial (CARLOS, 2011; 

CORREA, 1989). 

O uso da terra, dentre as várias definições existentes, é geralmente associado às atividades 

conduzidas pelo homem relacionadas a uma extensão de terra ou a um ecossistema. De acordo com 

o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013, p. 35), o referido uso é “considerado como uma 

série de operações desenvolvidas pelos homens, com a intenção de obter produtos e benefícios, 

através do uso dos recursos da terra, ou seja, a atividade do homem que se acha diretamente 

relacionada a terra”. 

Segundo o referido material, o uso da terra está relacionado à função socioeconômica da 

superfície básica, isto é, agricultura, habitação e proteção ambiental. De tal modo, entende-se a 

necessidade do monitoramento do seu uso através de produtos do sensoriamento remoto e técnicas 

de geoprocessamento. 

No que tange aos estudos geoespaciais, Politano et. al. (1980) afirmam que o conhecimento 

da ocupação do solo quanto à sua natureza, localização, forma de ocorrência e mudanças ocorridas 

em determinados períodos, são de grande valia para a programação de atividades que visam ao 

desenvolvimento agrícola, econômico e social de uma região. O levantamento de uso da terra, de 

acordo com Pereira et. al. (1989), pode ser obtido a partir da utilização de dados multiespectrais 

fornecidos por satélites de sensoriamento remoto, associados a técnicas de interpretação de 
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imagens, que de acordo com Florenzano (2008), é o ato de interpretar imagens e dar significado aos 

objetos nela representados e identificados.  

Assim, os dados de sensoriamento remoto como fotografias aéreas e imagens de satélite, 

podem ser correlacionados com a cobertura da terra e usados para mapear o tema (ABRANTES, 

2014). Entretanto, como o sensor remoto não registra a atividade diretamente, mas características da 

superfície da terra que retratam o revestimento do solo, as atividades de uso da terra correlacionadas 

à cobertura precisam ser interpretadas a partir de modelos, tonalidades, texturas, formas, arranjos 

espaciais das atividades e localização no terreno (IBGE, 2013).  

Para utilizar os aludidos produtos do sensoriamento remoto, faz-se uso do 

geoprocessamento, definido por Piroli (2010, p. 05) como o “ramo da ciência que estuda o 

processamento de informações georreferenciadas utilizando aplicativos, equipamentos, dados de 

diversas fontes e profissionais especializados”. Esses vários elementos devem admitir manipular, 

avaliar e gerar produtos relacionados, principalmente, à localização de informações sobre a 

superfície terrestre. 

Nesse sentido, as técnicas do geoprocessamento aliadas aos produtos do sensoriamento 

remoto fornecem um fundamental arcabouço para o monitoramento das mudanças do uso e 

cobertura da terra, proporcionando uma base de dados relevante para compreensão das causas e 

consequências de tais alterações, tanto para os ecossistemas como seus reflexos nas atividades 

antrópicas. 

 
2.2 Caracterização física da área de estudo 
 

A área de estudo compreende o município de Jacarezinho, localizado na porção norte do 

Estado do Paraná (Figura 1), chamada também de Norte Pioneiro, devido a sua colonização por 

mineiros no início do século XIX, atraídos pela fertilidade do solo para o cultivo do café 

(CERNEV, 1997; CMNP, 1975). 
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Figura 1. Mapa de localização do município de Jacarezinho/PR. Elaboração: Abrantes (2016). 

 

O clima do município, segundo a classificação de Koppen, é tipo Cfa ou clima subtropical, 

com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C e temperatura média no mês mais quente 

acima de 22°C, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das 

chuvas nos meses de verão (PARANÁ, 2016). A precipitação anual média é 1.342mm, ocorrendo 

uma precipitação média nos meses mais chuvosos de 193 mm e no mês mais seco de 48mm.  

As formações geológicas do município, de acordo com o Mapa Geológico do estado do 

Paraná (PARANÁ, 2006), são: Rio do Rastro (arenitos) e Corumbataí (arenitos e argilitos), 

Pirambóia (arenito), Botucatu (arenito), Serra Geral (basalto), sedimentos de deposição fluvial, 

além de corpos de arenito intertrapps e duas falhas preenchidas por diques. 

Geomorfologicamente, o município de Jacarezinho/PR está sobre a unidade morfoestrutural 

Bacia Sedimentar do Paraná, e sobre a unidade morfoescultural Terceiro Planalto Paranaense. 

Sendo assim, as suas subunidades morfoesculturais são: Planalto do Médio Paranapanema, Planalto 

de Londrina e Planalto Foz de Areia. 
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Devido ao relevo da região juntamente com o material parental e os demais fatores de 

formação, os solos identificados, de acordo com o Mapa Pedológico do estado do Paraná, foram 

Latossolos, Nitossolos, Argissolos, Gleissolos e Neossolos (BHERING et al, 2007). 

No que se refere, à hidrografia, o município está inserido na vertente paranaense da bacia 

hidrográfica do rio Paranapanema, que pertence à região hidrográfica do rio Paraná. 

 
2.3 Procedimentos metodológicos 
 

Para atingir o objetivo proposto, foram elaborados banco de dados e mapas temáticos de uso 

e cobertura da terra, a partir de produtos do sensoriamento remoto e das técnicas do 

geoprocessamento.  

Sendo assim, o procedimento adotado foi: adquirir as cartas topográficas (municípios de 

Jacarezinho/PR, Ourinhos/SP, Ipaussu/SP, Joaquim Távora/PR, Cambará/PR e Santo Antônio da 

Platina/PR) e imagens do sensor TM do satélite Landsat 5 datadas de 12/03/1995 e 05/04/2005. No 

SIG ArcGis 10 foi realizado o georreferenciamento das cartas, adotando-se a projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) e como sistema de referência o Datum Sirgas 2000. É importante 

mencionar que o ato de georreferenciar compreende a transformação geométrica que relaciona 

coordenada de imagem (linha, coluna) com coordenada de um sistema de referência.  

A georreferência foi calculada através da definição de pontos de controle no terreno, isto 

permite o cálculo da relação entre os dois sistemas de coordenadas, os referidos pontos devem ser 

reconhecíveis tanto na imagem a ser georreferenciada quanto no mapa ou carta que contém o 

sistema de coordenadas a ser usado. A partir das cartas georreferenciadas pelos pontos de controle 

no terreno, foi feita a georreferência das imagens de satélite pelo mesmo método. Para elaboração 

do mapa de uso da terra de 1995 e 2005, foi georreferenciada uma cena de cada ano do satélite 

Landsat5 correspondente a área de estudo. Com este material em mãos, foi traçado um polígono do 

limite municipal de Jacarezinho/PR. 

A próxima etapa foi a classificação supervisionada, que foi feita a partir da associação de 

pixels da imagem a um conjunto de rótulos que descrevam a característica real predominante de 

cada pixel (vegetação, água, solo, etc.). Sendo assim, a classificação do raster foi feita pela 

classificação supervisionada, a qual é elaborada a partir da intervenção do profissional, usando sua 

capacidade interpretativa. As áreas de treinamento foram delimitadas de acordo com os usos 

identificados na imagem, importante frisar, que as áreas urbanas não foram computadas devido aos 
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seus diferentes níveis de reflectância, por isso, foram criados polígonos, os quais foram sobrepostos 

a imagem gerada após classificação, para que a delimitação fique mais próxima da área real.  

Após identificados os usos na imagem, criaram-se as assinaturas e depois foi aplicado o 

método da máxima verossimilhança no SIG ArcGis. Neste método, os valores de reflectância de 

uma área de treinamento são descritas por uma função de densidade de probabilidade, baseada na 

estatística Bayesiana. Por fim os usos, foram reclassificadas de acordo com as classes descritas no 

Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013).  

De acordo com o manual mencionado (IBGE, 2013), a nomenclatura para o Levantamento 

do Uso e da Cobertura da Terra utilizada, foi organizada segundo três níveis hierárquicos, 

comportando desdobramentos para níveis de maior detalhe dependendo da escala de trabalho. 

Devido a extensão da área de estudo, optou-se em trabalhar com as subclasses (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Definições da nomenclatura utilizada na classificação 
Classe Subclasse Definição 

Área antrópica 
não agrícola 

Área 
urbanizada 

Áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), 
às vilas (sedes distritais) e às áreas urbanas isoladas 
conforme classificação do IBGE.  

Área antrópica 
agrícola 

Cultura 
temporária 

Cultivo de plantas de curta ou média duração, 
geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, 
que após a produção deixam o terreno disponível 
para novo plantio.  

Área antrópica 
agrícola 

Pastagem 

Área destinada ao pastoreio do gado, formada 
mediante plantio de forragens perenes ou 
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais. 
Nestas áreas, o solo está coberto por vegetação de 
gramíneas e/ou leguminosas, cuja altura pode variar 
de alguns decímetros a alguns metros.  

Silvicultura 

Atividade ligada a ações de composição, trato e 
cultivo de povoamentos florestais, assegurando 
proteção, estruturando e conservando a floresta como 
fornecedora de matéria-prima para a indústria 
madeireira, de papel e celulose ou para o consumo 
familiar. A silvicultura também desempenha papel 
de agente protetor, benfeitor e embelezador da 
paisagem. 

 
 
 
 
 
 



 

689 
 

Quadro 1. Definições da nomenclatura utilizada na classificação (Continuação) 

Área de 
vegetação natural 

Área 
florestal 

Formações arbóreas com porte superior a 5 m, 
incluindo-se aí as fisionomias da Floresta Densa, da 
Floresta Aberta, da Floresta Estacional, além da 
Floresta Ombrófila Mista e das áreas de mangues. Os 
usos das áreas florestais geralmente estão associados 
às áreas especiais (unidades de conservação, terras 
indígenas), ao extrativismo vegetal, à extração 
madeireira, dentre outros. 

Água 
Água 

continental 

Corpos d’água naturais e artificiais que não são de 
origem marinha, tais como: rios, canais, lagos e 
lagoas de água doce, represas, açudes, etc. 
Fonte: IBGE (2013). 

 

A última etapa realizada na elaboração dos mapas foi a edição do layout dos mesmos. Além 

dos produtos cartográficos, foi gerado também um banco de dados com as áreas em hectares de 

cada uma das subclasses mencionadas, o qual possibilitou a geração de gráficos e tabelas visando 

comparar as alterações sofridas nos usos no intervalo de tempo em estudo. 

 
2.4 Resultados e discussão 
 

Os mapas gerados a partir da classificação supervisionada permitiram identificar seis classes 

de uso e cobertura da terra: água continental, cultura temporária, área florestal, silvicultura, 

pastagem, área urbana e vias de transporte (Figura 2 e 3).  
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Figura 2. Mapa de cobertura e uso da terra do município de Jacarezinho/PR (1995). Elaboração: Abrantes, 2016. 

 

 
Figura 3. Mapa de cobertura e uso da terra do município de Jacarezinho/PR (2005). Elaboração: Abrantes, 2016. 
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A área florestal compreende as formações arbóreas, as quais aparecem, em sua maioria, ao 

longo dos cursos hídricos, ou seja, como matas ciliares, ou em áreas de declividade acentuada. 

Conforme o Código Florestal (BRASIL, 2012), a reserva mínima de florestas nas propriedades deve 

ser de 20%. Assim, nota-se uma desconformidade, pois o índice encontrado no município foi de 

5,03%, em 1995, e 6,21%, no ano de 2005. 

Por meio da comparação dos mapas e das informações geradas dos dois períodos em estudo 

(Tabela 1), observou-se a ampliação de todos os usos, exceto da cultura temporária cuja área 

reduziu 11,95%. 

 

Tabela 1. Usos da terra constatados nos anos de 1995 e 2005 

Classes de uso da terra 

Área em relação ao município 

1995 2005 Redução (R) ou 
ampliação (A) 

ha % ha % % 
Água continental 142,90 0,24 246,99 0,41 0,17 (A) 
Cultura 
temporária 

38.438,15 63,72 31.233,80 51,77 11,95 (R) 

Área florestal 3.033,10 5,03 3.745,01 6,21 1,18 (A) 
Silvicultura 1.113,40 1,85 3.708,49 6,15 4,30 (A) 
Pastagem 17.598,59 29,16 21.391,85 35,46 6,30 (A) 
Total 60.326,14 100,00 60.326,14 100,00 - 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As imagens obtidas pelo sensor TM do Landsat 5 permitem o mapeamento do uso e da 

cobertura da terra no município de Jacarezinho/PR e fornecem, por meio de técnicas do 

geoprocessamento, um banco de dados para a classificação supervisionada do uso da terra e para 

futuros planejamentos e gerenciamento das atividades regionais. 

Constata-se também que o município em estudo não está em conformidade com o Código 

Florestal, pois esse estabelece ao menos 20% de floresta nativa por propriedade, para o bioma no 

qual o município está inserido. Ademais, observa-se a substituição da vegetação original ao 

decorrer do processo histórico de ocupação do município, fato este que reflete os processos sociais 

representativos da sociedade a qual o usufrui. 
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Por fim, conclui-se que as técnicas de geoprocessamento utilizadas foram eficazes para o 

mapeamento dos usos e da cobertura da terra e para as análises das mudanças ocorridas nos 

períodos em estudo. 
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EVENTOS DE SECAS INTENSAS NA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO 

PARA A SÉRIE DE 2005 A 2014 

 
 

HNEDA, Nielly129 

BORSATO, Victor da Assunção130 

 
RESUMO 
 
A chuva é um dos mais importantes elementos do tempo, principalmente para uma região de 
agricultura intensa, por isso, um período longo de estiagem reflete na produção do campo. Estudou-
se por meio da metodologia “índice de porcentagem normal”, o índice de seca para Campo Mourão 
no período de 2005 a 2014, totalizando 120 meses, desse total 6 foram classificados como 
extremamente secos, sendo três agostos, um fevereiro, um maio e um junho. Para esses meses 
contabilizou a participação dos sistemas atmosféricos para a região, cujo objetivo foi investigar os 
sistemas atmosféricos gêneses, constatou-se que agosto é historicamente o mês mais seco, e o 
estudo das massas de ar apontaram que, os sistemas de alta pressão foram determinantes para a 
estiagem. Para fevereiro e maio, mesmo não sendo objeto de investigação constatou-se que a 
estiagem foi consequência da manifestação da La Niña, fenômeno que ocorre nas águas do oceano 
Pacífico equatorial e que desencadeia anomalias climáticas em diversas partes do mundo, sendo o 
Sul do Brasil uma dessas. Campo Mourão encontra-se próximo do Trópico de Capricórnio, numa 
região de transição climática, onde as chuvas, quantidade e distribuição, são influenciadas pelo 
fenômeno do El Niño e pela La Niña. Os períodos mais secos são esporádicos, considerando que 
dos 120 meses observados, somente 6 foram classificados como extremamente secos. 
 
Palavras-chave: Sistemas Atmosféricos; Climatologia das Chuvas;Estacionalidade.  
 
 

EVENTOS DE SEQUÍA INTENSA EN REGIÓN MOURÃO CAMPO DE LA 
SERIE 2005 2014 

 
RESUMEN  

La precipitaciónes uno de los elementos más importantes de tiempo, especialmente para una región 
de agricultura intensiva, por lo que un largo período de sequíahace que el campo de La producción. 
Fue estudiada utilizando la metodología de "tasa de porcentaje normal", el índice de sequía para 
Campo Mourao em el período 2005-2014, un total de 120 meses de este total 6 fueron clasificados 
como extremadamente seco, tres agostos, 1 de febrero, 1 de mayo y junio. Para estos meses 
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registrado la participación de los sistemas atmosféricos em la región, cuyo objetivo es investigar si 
los sistemas atmosféricos génesis, se encontró que los que agosto es históricamente el mes más 
seco, y elestudio de las masas de aire, señaló que los sistemas de alta presión el los jugaro nun papel 
decisivo em La estación seca. Para febrero y mayo, aunque no está sujeto a investigación se 
comprobó que la sequía fue el resultado de La manifestación de La Niña, un fenómeno que se 
produce em las aguas del océano Pacífico ecuatorial y disparo anomalías climáticas en diferentes 
partes del mundo, y el sur de Brasil uno de estos. Campo Mourao se encuentra cerca del Trópico de 
Capricornio, en una zona de transición climática, donde La cantidad y distribución de las 
precipitaciones están influenciados por el fenómeno de El Niño y La Niña. Los períodos más secos 
son esporádicos, mientras que los 120 meses observados, solo el 6 fueron clasificados como 
extremadamente seco.  

Palabras clave: sistemas atmosféricos; Climatología de la lluvia; La estacionalidad. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A região de Campo Mourão é essencialmente agrícola e o sistema agrícola, embora 

moderno, não prática o emprego de técnicas de irrigação. Por isso, todas as atividades dependem 

das condições do tempo atmosférico. Em casos de estiagens prolongadas, a produtividade agrícola é 

comprometida e consequentemente toda a cadeia produtiva. Mesmo sabendo que todos os 

elementos do tempo são fundamentais para o pleno desenvolvimento dos cultivares, tem-se a ideia 

de que somente a chuva tem importância. 

A agronomia avalia diversos elementos que implicam no desenvolvimento dos cultivares, 

tais como a temperatura, a umidade relativa e principalmente o grau dia que é a quantidade de luz 

que um cultivar necessita durante as fases, da germinação ao amadurecimento, mas todos 

concordam, a chuva é fundamental. 

Como a região de Campo Mourão encontra-se em uma faixa de transição climática, entre o 

clima tropical ao norte da linha do Trópico de Capricórnio e temperado ao sul. Não somente a 

temperatura apresenta uma grande amplitude anual, as chuvas também se apresentam irregulares. 

No verão, as chuvas são essencialmente convectivas e bem distribuídas. Para o inverno, prevalecem 

as chuvas frontais e não raros períodos de estiagens, muitas vezes, superando trinta dias. Souza 

(2012) estudou a Caracterização Bioclimática de Campo Mourão e concluiu que há meses secos 

principalmente na estação do inverno, também constatou que o ano de 2005 foi atípico, pois, a 

estiagem foi verificada no mês de fevereiro.  
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Calderon e Borsato (2013) estudaram a climatologia das chuvas, considerando os resultados 

do extrato do Balanço Hídrico cujos resultados apontaram que para a região de Campo Mourão, 

estiagens podem ocorrer em qualquer mês do ano, embora seja habitual nos meses de inverno.  

Para essa pesquisa utilizaram-se como metodologia, o Índice de Porcentagem Normal 

(FERNANDES, 2009), considerando a chuva do mês e as “normais climatológicas”, também se 

apoiou nos extratos do Balanço Hídrico de Calderon e Borsato (2012). 

Aplicou-se aos dados climatológicos, especificamente para a chuva mensal à equação do 

Índice de Porcentagem Normal. Apurou-se que para a série histórica 2005 a 2014 foram 

classificados seis meses extremamente secos.  

Para os meses classificados como seco estudaram-se por meio da leitura das cartas sinóticas, 

os sistemas atmosféricos que atuaram na região, cujo objetivo foi verificar o sistema genético ou 

quantificar a participação das massas de ar mais responsáveis pela estabilidade.  

 Este trabalho teve também como objetivo, pormeio do Índice de Porcentagem Normal, 

pesquisar o índice de seca para Campo Mourão. Considerando, a exemplo dos extratos do Balanço 

Hídrico que o período de estiagens é mais frequente no inverno e raramente extrapolam o habitual. 

Por outro lado, além da cidade encontrar-se sobre uma região de transição climática, durante as 

fases do El Niño e La Niña, a distribuição das chuvas é alterada. 

 Os resultados mostraram que a região de Campo Mourão apresenta irregularidades na 

distribuição das chuvas para quaisquer estações do ano, sendo o inverno mais seco. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Fundamentação Teórica  
 

O clima pode ser considerado um dos mais importantes componentes do meio ambiente. Ele 

é o resultado de um processo complexo envolvendo a atmosfera, o oceano, a superfície sólida, a 

neve e o gelo, apresentando enorme variabilidade no espaço e no tempo (CONTI, 2000). Em uma 

mesma área os elementos do clima se mostram variados ao longo dos anos, apresentando também, 

uma grande variabilidade interanual, principalmente na pluviosidade. No tempo menor, em 

intervalos de dias não se fala do clima a e sim do tempo que é definido: “a sucessão habitual dos 

tipos de tempo”. 
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O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição centrale importante no amplo campo da 

ciência ambiental. Para Ayoade (1986), é de grande importância estudar o clima, pois ele influencia 

diretamente no desenvolvimento das plantas, no comportamento dos animais (incluindo o homem). 

Também no o solo e nas rochas através do intemperismo. 

Nos dias atuais, as observações climáticas são feitas a partir das estações climatológicas, 

com aparelhos que medem a pressão atmosférica, os milímetros de chuva, a temperatura, a 

velocidade do vento, entre outros. Esses dados registrados são fundamentais na compreensão da 

dinâmica climática. Embora se disponibilize, quase em tempo real a imagens de satélites, também 

se confeccionam cartas sinóticas que são fundamentais para se entender e acompanhar a dinâmica 

das massas de ar. 

A climatologia constitui o estudo científico do clima, tratando dos padrões de 

comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície 

terrestre, durante um longo tempo (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). Esse conceito 

demonstra a ligação da climatologia com a abordagem geográfica. A climatologia é um dos ramos 

da geografia, particularmente da geografia física, que tem um campo bastante amplo, podendo fazer 

subdivisões baseadas nos tópicos ou nas escalas dos fenômenos atmosféricos, sendo elas a 

climatologia regional, sinótica, física, dinâmica, aplicada, histórica entre outras. 

Deve-se dar mais ênfase à climatologia dinâmica, pois é ela quem enfatiza os movimentos 

atmosféricos em várias escalas, particularmente na circulação geral da atmosfera (BORSATO, 

2006).  

Segundo Ayoade (1986), o homem moderno é afetado pelo tempo e pelo clima, da mesma 

forma que seus antepassados, os desafios colocados aos meteorologistas e climatólogos estão 

situados principalmente na agricultura e na aviação. Os desafios também surgem com a necessidade 

de proteger o homem e sua propriedade contra efeitos dos eventos climáticos atmosféricos, 

principalmente os extremos. 

Para Mendonça (1994), a cidade é o exemplo mais evidente da modificação do clima local, 

devido a introdução de formas artificiais, como as edificações, a concentração de equipamentos e 

pessoas, a impermeabilização do solo, a canalização de córregos, dentre outras. 

Uma das grandes modificações causadas pelo ambiente urbano é a drástica substituição das 

áreas verdes que, tanto na área urbana quanto nas áreas circunvizinhas às cidades, exercem enorme 

influência no clima local, regional e global (LOMBARDO, 1985; MONTEIRO, 2003). 
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As cidades possuem especificidades climáticas que devem ser consideradas e estas variam 

de intensidade de acordo com suas próprias características, podendo destacar a menor quantidade de 

água disponível para evaporar (AMORIM, 2000). 

Monteiro (1976) considera o clima urbano como um sistema, denominado Sistema Clima 

Urbano, composto de subsistemas, que se articulam segundo canais de percepção climática. A 

cidade gera um clima próprio, o clima urbano, que é o resultado da interferência de todos os fatores 

que se processam sobre a camada de limite urbano, agindo no sentido de alterar o clima em escala 

local (SOUZA, 2010). Os efeitos mais diretos são percebidos pela população através de 

manifestações capazes de desorganizar a vida da cidade e deteriorar a qualidade de vida de seus 

habitantes. 

O principal aspecto do clima urbano para observação e estudo, devido às suas amplas 

implicações, são os eventos extremos. Os fatores antropogênicos concorrem para a produção do 

estresse térmico em determinadas manchas urbanas, aumentando, assim, a temperatura e até a 

intensidade das chuvas. Desta forma, nos estudos de clima urbano, deve-se considerar o uso e a 

ocupação do solo, associados à geomorfologia e suas feições resultantes. A cidade deve estar 

inserida em seu entorno, articulando-se o urbano e o rural ao invés de ser estudada por si só 

(SOUZA, 2010).Também é necessário considerar que as condições climáticas de uma área urbana 

extensa e de construção densa são totalmente distintas daquelas dos espaços abertos circundantes, 

podendo haver diferenças de temperatura do ar, de velocidade do vento, de umidade relativa do ar e 

de pureza do ar (LOMBARDO, 1985). 

Os longos períodos de estiagens, denominada popularmente como secas são consideradas 

fenômenos naturais severos e se classificam como o de maior ocorrência no mundo, intensamente 

influenciadas pelas características fisiográficas locais, tais como, rocha, solo, topografia, vegetação 

e condições meteorológicas. Quando estes fenômenos intensos ocorrem em locais de ocupação 

intensa, resulta em danos (materiais e humanos) e prejuízos (socioeconômicos), são consideradas 

desastres naturais. Segundo Castro (1998), o desastre é definido como resultado de eventos 

adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos 

humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.  

Para Azevedo e Silva (1995) a seca é um fenômeno meteorológico 

complexo,frequentemente agravadas pela ação humana, corresponde a uma característica 

temporária do clima de uma região, provocada pela ocorrência de precipitações pluviométricas 
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abaixo do normal, por um certo período de tempo, o que não deve ser confundido com aridez que é 

uma característica permanente do clima, resultante de normais pluviométricas muito baixas. 

A seca é um fenômeno natural desastroso, que causa impacto significativonas esferas 

socioeconômicas, agrícolas e ambientais. Difere de outros desastres naturais por se processar de 

forma lenta e ter início e fim de difícil determinação. Por ser um processo lento, frequentemente a 

seca não atrai a atenção das comunidades, persistindo seu impacto mesmo depois do término do 

evento. As secas normalmente atingem uma vasta extensão espacial e temporal (MOLINA; LIMA, 

1999). 

Existem diversas maneiras de se definir seca, dependendo principalmente da temática da 

abordagem. Essas abordagens podem ser relacionadas a precipitação, agricultura, hidrologia e a 

socioeconômica. Sendo assim, vários autoresdefiniram quatro tipos de secas: meteorológica, 

agrícola, hidrológica e socioeconômica (FERNANDES et al, 2009).  

A seca meteorológica é expressa apenas com base no grau de secura e na duração do período 

seco comparados a algum estado “normal”, ou seja, é caracterizada pelo déficit da precipitação em 

relação ao valor normal. Caracteriza-se pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a 

precipitação e a evaporação, a qual depende de outros elementos como a velocidade do vento, 

temperatura, umidade do ar e insolação, sendo especificas de uma região, em virtude de as 

condições que conduzem à falta de precipitação variarem consideravelmente de região para região 

(PIRES, 2003). 

A seca hidrológica, para Pires (2003) está relacionada com a redução dos níveis médios de 

água em reservatórios de superfície e subterrâneos por um determinado período de tempo, podendo 

ser de dias, semanas, meses ou anos sucessivos. Esse tipo de seca traz consequências como a 

redução de abastecimento de água nos centros urbanos, industriais, nos sistemas de irrigação e na 

produção de energia elétrica. 

A seca agrícola está basicamente associada à disponibilidade de água no solo para suportar o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, pois a combinação da seca meteorológica e hidrológica 

estão diretamente ligadas aos impactos na agricultura. A umidade deficiente no solo pode afetar a 

germinação, o crescimento e o desenvolvimento dos cultivares, conduzindo à redução do 

rendimento final. A seca agrícola geralmente manifesta-se após a seca meteorológica, mas antes da 

seca hidrológica (PIRES, 2003). 
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A seca socioeconômica está relacionada com os impactos da seca sobre as atividades 

humanas, incluindo os impactos diretos e indiretos, na produção agrícola e outras atividades 

econômicas. Ocorre quando o déficit de água induz a falta de bens ou serviços (energia elétrica, 

alimentos, entre outros) devido a um volume de água inadequado, resultante de uma má distribuição 

das chuvas, de um aumento no consumo, ou ainda de um mau gerenciamento dos recursos hídricos. 

 Para qualquer que seja a seca, elas estão condicionadas ao clima ou ao tempo meteorológico, 

são a primeira consequência do clima, especialmente das chuvas, distribuição temporal e espacial. 

Essa distribuição das chuvas está condicionada à dinâmica das massas de ar, que para Varejão - 

Silva (2000) são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e 

umidade relativamente homogenias, influenciadas pela região onde são formadas, áreas de origens.  

É na área denominada região de origem que a massa de ar adquire suas características de 

temperatura, pressão e umidade, ao se deslocarem elas vão perdendo suas características iniciais. 

Assim o tipo de tempo é consequência das características das massas de ar que estejam atuando 

naquela região (VAREJÃO – SILVA, 2000). 

Borsato (2011) e Mendonça (2007) caracterizaram as massas de ar atuantes na região Centro 

Sul do Brasil e na América do Sul, sendo que a principal massa de ar é a massa Polar atlântica 

(mPa), considerando o tempo de atuação. Também atuam nessa região as massas de ar Tropical 

continental, a Tropical Atlântica, a Equatorial continental e os sistemas frontais. 

A massa Tropical continental (mTc) tem seu centro de origem na região central da América 

do Sul, Grande Chaco.  É uma massa de ar quente e de pouca umidade. No Brasil, ela atua no 

Centro-Oeste e no oeste das regiões Sul e Sudeste. Com o envelhecimento da mPa e o seu 

deslocamento para o interior do Atlântico ela se amplia e causa dias ensolarados e de tempo secos e 

quentes (BORSATO, 2011). 

Padilha (2008) considera que a ampliação e avanço da mTc a partir do oeste da região 

central do Brasil se dá pelo envelhecimento (modificação) da massa Tropical atlântica:  

Quando não existe nenhuma frente ou sistema transiente atuando na região central do país, 
há o predomínio da massa de ar tropical marítima, devido à penetração da Alta Subtropical 
do Oceano Atlântico Sul (ASAS) sobre o continente sulamericano (Nimer, 1979; Bastos e 
Ferreira, 2000). Esta massa de ar, ao permanecer sobre o continente durante alguns dias, 
torna-se seca e transforma-se em uma massa de ar tropical continental (PADILHA, 2008, p. 
28). 
 

A massa Equatorial continental (mEc) é a massa de ar mais importante no aspecto umidade, 

pois a baixa pressão e as elevadas temperaturas favorecem a intensificação das correntes 

convectivas, precipitações e elevada taxa de umidade. Essas massas de ar vão influenciar no clima 
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da região Centro Sul do Brasil, mais intensamente nos períodos de primavera/verão e, 

esporadicamente nos períodos de outono/inverno.(BORSATO, 2011). 

Outro sistema que atua intensamente na produção dos tipos de tempo no Brasil é a massa 

Tropical atlântica (mTa). Ela tem sua origem na Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que se 

localiza entre as coordenadas –10º e –20º de longitude e –20º e –40º de latitude (FRANCA, 2009). 

Frequentemente, cristas avançam para o interior do continente, principalmente a partir do litoral do 

Nordeste e Sudeste do Brasil. Raramente, suas características se manifestam no oeste das regiões 

Centro Oeste e Sul do Brasil. É um sistema anticiclonal e a umidade se limita à camada de contato 

com o mar, que fornece vapor. 

 

Alta do Atlântico Sul – Durante todo o ano nas regiões tropicais e temperadas do Brasil, à 
excessão do oeste da Amazônia e do Centro Oeste  do Brasil, sopram ventos de SE a NE, 
oriundos das altas pressões subtropicais, ou seja, do anticiclone semifixo do Atlântico sul.  
Êste anticiclone, que constitui a massa de ar tropical marítima, possui geralmente 
temperaturas elevadas, ou amenas, fornecidas pela intensa radiação solar e telúrica das 
latitudes tropicais e forte umidade específica, fornecida pela intensa evaporação marítima. 
Entretanto, em virtude de sua constante subsidência superior e consequente inversão de 
temperatura, sua umidade é limitada à camada superficial, o que lhe dá um caráter de 
homogeneidade e estabilidade (...) (NIMER, 1972, p. 10). 
 
 

Todas as massas de ar que atuam nos climas do Brasil atuam também no Sul, exceto a massa 

Equatorial atlântica que se limita ao norte do Nordeste do Brasil. Também deve se considerar além 

das massas de ar a circulação em níveis médio e alto nível Troposfera. 

A circulação atmosférica de latitudes médias em médios e altos níveis é caracterizada por 

um escoamento zonal de oeste, que favorece o deslocamento para leste de sistemas sinóticos, como 

frentes frias e ciclones. No entanto, esta circulação é interrompida pela formação em larga escala de 

um anticiclone anômalo semi-estacionário, em torno de 60S (MENDESet al., 2005), que persiste 

por vários dias, produzindo um brusco desvio dos sistemas transientes e causando impactos na 

precipitação e temperatura, como secas na região bloqueada e enchentes no lado polar e equatorial 

(KNOX e HAY, 1984). 

O fenômeno atmosférico designado por bloqueio corresponde à formação de um anticiclone 

quase estacionário de grande diâmetro. Uma das condições para ocorrência do bloqueio é a divisão 

do escoamento de oeste em dois ramos, o que ocasiona o rompimento do padrão zonal do vento 

(CASARIN, 1982). Desta forma, ocorre um escoamento mais meridional onde os sistemas como 

ciclones e anticiclones são deslocados de sua trajetória.  
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O bloqueio, através de sua característica de permanência por um período de vários dias 

sobre uma região, pode causar condições de tempo bom na região onde se forma e de mau tempo 

em outras áreas (CASARIN, 1982). Na América do Sul, a estação de maior ocorrência de bloqueios 

é o outono e estes podem perdurar por até 10 dias (CASARIN, 1982). Oliveira e Saraiva (2000) 

estudaram os efeitos de um bloqueio atmosférico ocorrido no inverno de 1995 no Estado do Rio 

Grande do Sul relacionado a precipitações intensas, pois a alta estacionou-se no Norte deste Estado 

enquanto que as baixas estacionaram-se ao sul do mesmo. Eles verificaram que as maiores 

anomalias no campo da precipitação ocorreram no mês de julho, sendo que, nos municípios de Rio 

Grande e Pelotas, a taxa de precipitação esteve acima da normal em 485,2 mm e 510 mm 

respectivamente. 

Da Silva e Lindzen (1993), mostraram que a formação de bloqueio está associada com 

amplificação de ondas estacionárias no HN. Essas ondas são geradas por efeitos da orografia e 

contraste térmico entre o continente e o oceano. Nas latitudes médias do HS, as 

assimetriasorográficas são mais reduzidas do que no HN, encontrando-se apenas no sul da América 

do Sul e no sul da Nova Zelândia. 

Para Mendes et al (2005) a variabilidade interanual dos eventos de bloqueios é examinada 

com respeito aos anos de El Niño e La Niña, sendo possível verificar que o total de eventos de 

bloqueios e de dias bloqueados em anos de El Niño foi maior do que em anos de La Niña. 

A característica do bloqueio atmosférico em barrar a circulação de transientes na atmosfera e 

seu caráter persistente exerce forte influência em regiões vizinhas e remotas causando padrões 

anômalos por longos períodos. Diversos autores ressaltam a importância de uma melhor 

compreensão do fenômeno de bloqueio e dos processos de sua formação, manutenção e dissipação 

pois devido ao seu caráter persistente, desta forma durante os períodos de bloqueio a previsibilidade 

das regiões afetadas pelo sistema é aumentada. E uma melhor previsão consequentemente 

representa benefícios em vários setores como agrícola, industrial, energético, transporte e outros e 

ainda aos modelos de previsão de poluentes. 

A região Sul do Brasil, especialmente a faixa próxima do trópico de Capricórnio é 

frequentemente sujeita aos bloqueios, principalmente nos períodos em que a ASAS se aproxima da 

costa Brasileira (OLIVEIRA, 2011).  Essa condição pode causar períodos de estiagens na região de 

Campo Mourão. 
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2.2 Material e métodos  
 

O recorte temporal para a aplicação das metodologias foi de 10 anos.  Período histórico de 

2005 a 2014 para os dados da Estação Climatológica Principal de Campo Mourão 

(UNESPSAR/INMET). 

Os cálculos do Balanço hídrico agrológico consideram, o volume de chuva acumulado, a 

temperatura, a quantidade de horas de brilho solar e também as características do solo por meio de 

sua capacidade de armazenamento de água. Para os cálculos dos Índices de Porcentagem Normal 

consideram-se somente o volume de chuva e a equação é obtida considerando a chuva do mês e as 

“normais climatológicas”.  

Para se obter o Índice de Porcentagem Normal, o cálculo é feito dividindo a precipitação 

atual pela precipitação normal (considerando-se as normais climatológicas) e multiplicado por 100, 

para obter o resultado em porcentagem, conforme mostra a equação 1. Esse índice pode ser 

calculado em diversas escalas de tempo, como semanas, décadas, meses, sazonal e anual. Para essa 

pesquisa adotou-se a escala mensal. Tem como grandes vantagens a simplicidade e a facilidade de 

determinação e a existência de dados disponíveis na maioria das estações.  

 x 100                                                                            eq. 1 

sendo: 

P = porcentagem da precipitação normal (%); 

Prp (atual) = precipitação medida em um dado local ou estação (mm);  

Prp (normal)= precipitação normal do local ou estação considerada (mm). 

 

Tabela 1 - Classificação do Índice de Porcentagem Normal. 

   PN                                                   Classificação  
≥ 100% a 90%                       Extremamente úmido  
70% a 89,9%                        Umidade alta  
 50% a 69,9%                     Umidade moderada  
 30% a 49,9%                         Umidade baixa 
10% a 29,9%                           Umidade inicial  
-9,9% ≤ 0 ≤ 9,9%                    Normal  
-10% a 29,9%                    Seca inicial  
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-30% a 49,9%                    Seca suave  
-50% a 69,9%                Seca moderada  
-70% a 89,9%                     Seca severa  
-90% a ≤ -100%                 Seca extrema 

Fonte:Embrapa, 2009. 
 

As chuvas registradas na série histórica foram submetidas ao cálculo da equação 1, e os anos 

mais secos foram classificados segundo a Tabela 1. Para esse (s) ano(s) foram analisados a 

dinâmica dos sistemas atmosféricos atuantes na região (PÉDELABORDE, 1957). 

Os sistemas atmosféricos foram quantificados a partir da leitura e interpretação das cartas 

sinóticas da Marinha do Brasil e nas imagens de satélite no canal infravermelho, disponibilizado 

pelo CPTE-INPE.  

Os sistemas atmosféricos considerados foram aqueles que atuaram na região, ou seja: 

Sistema Frontal (SF), massa Tropical continental (mTc), massa Tropical atlântica (mTa), massa 

Polar atlântica (mPa), massa Equatorial continental (mEc) (VIANELLO 2000; VAREJÃO-SILVA, 

2000; FERREIRA, 1989; BISCARO, 2007). 

Para o registro desses sistemas atmosféricos, foram elaboradas tabelas em planilha do Excel 

com os períodos de secas mais intensas que ocorreram no município de Campo Mourão. 

Os resultados foram analisados e avaliados para se obter a estação e os meses do ano mais 

sujeitos aos episódios de secas e a severidade das secas. Também o sistema ou sistemas gêneses da 

estiagem. 

 

2.3 Resultados e Discussões  
 

Dos 10 anos analisados (2005 - 2014), totalizam 120 meses. Desse total, 6 foram 

classificados como extremamente secos, segundo o Índice de Porcentagem Normal (FERNANDES, 

2009). 

Os meses extremamente secos, segundo a metodologia adotada para essa classificação 

receberam, para a série 5,4 mm na média. Para o total de meses classificados a chuva acumulada foi 

de apenas 32,6 mm, sendo que, um deles, fevereiro de 2005, não recebeu precipitação. 

Dos seis meses extremamente secos, três foram meses de agostos, 2010, 2012 e 2013. Os 

outros três foram fevereiro de 2005, junho de 2007, e maio de 2011 (Figura 01). Excetuando os 
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meses de agosto, fevereiro, maio e junho são habitualmente normais, oscilando até extremamente 

úmido (Quadro 1, Tabela 2). 

Para os seis meses classificados como extremamente secos para Campo Mourão estudaram a 

participação dos sistemas atmosféricos na escala diária, iniciando pelo mês de fevereiro de 2005. 

 

Quadro de Cores 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Janeiro                     
Fevereiro                     
Março                     
Abril                     
Maio                     
Junho                     
Julho                     
Agosto                     
Setembro                     
Outubro                     
Novembro                     
Dezembro                     

Quadro 01: Classificação Índice de Porcentagem Normal 
 

Tabela 02 - Índice de Porcentagem Normal 

PN Classificação  PN Classificação 
≥ 100% a 90% Extremamente úmido  -10% a -29,9% Seca inicial   
70% a 89,9% Umidade alta  -30% a -49,9% Seca suave   
50% a 69,9% Umidade moderada  -50% a -69,9% Seca moderada   
30% a 49,9% Umidade baixa  -70% a -89,9% Seca severa   
10% a 29,9% Umidade inicial  > -90% Seca extrema   
9,9% a -9,9% Normal  

Org. por: Hneda, 2016 

 

2.3.1 Análise para o mês de fevereiro de 2005: 
 

O primeiro mês registrado como extremamente seco foi fevereiro de 2005, com zero mm de 

precipitação, e o sistema atmosférico que mais tempo atuou na região foi a massa Tropical 

continental com 50% do tempo cronológico, sendo que, ao longo desse mês, duas vezes essa massa 

de ar atuou na região. A primeira participação iniciou no dia 09 e findou no dia 23, e para o segundo 
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episódio, ocorreu do dia 26 à 28, a região de Campo Mourão esteve sobre a confluência da massa 

Tropical continental com a Equatorial continental. 

Essa massa de ar se caracteriza por apresentar baixa umidade relativa e elevada temperatura. 

Durante a sua participação não foi registrado chuva para Campo Mourão. Segundo Borsato (2014), 

durante os dias em que esse sistema atua na região as temperaturas são elevadas e a umidade do ar 

oscila abaixo de 60%. 

Segundo os meteorologistas, a sequência de dias secos para o Sul do Brasil pode ser 

consequência de Bloqueios atmosféricos131 (OLIVEIRA, 2011). 

A massa Polar atlântica é um sistema que, para a estação do verão, avança pelo Atlântico sul 

e raramente crista avança para o interior da região Sul e pode dominar o estado do tempo por vários 

dias consecutivos. Para esse fevereiro uma massa Polar avançou a partir do dia 02 e atuou até o dia 

08. Como é uma massa de ar que gera estabilidade não se registrou precipitação para esse período 

em Campo Mourão. Somando-se esse período e mais a participação do dia 28, quando ela voltou a 

atuar no Sul do Brasil, totalizou-se 23,2%. 

Os Sistemas Frontais  que para a estação do inverno propicia condições para a ocorrência de 

chuvas. Nesse fevereiro foram três sistemas frontais que avançaram a partir do Sul do Brasil e seu 

eixo principal, avançou pelo atlântico, apenas bordejaram o interior do Paraná, não propiciando 

condições para a ocorrência de chuvas. As participações dos sistemas frontais no mês totalizaram 

10,7% do tempo cronológico  

A Massa Equatorial Continental é um sistema de baixa pressão e elevada umidade relativa, 

por isso, durante o período de atuação, os episódios de chuvas convectivas são bastante comuns, 

para o mês em questão a participação da massa Equatorial continental foi de apenas 12,5% e se 

ocorreram chuvas foram isoladas e não foram registradas nos pluviômetros na Estação 

Climatológica Principal de Campo Mourão. 

Por fim, a massa Tropical atlântica que atuou em apenas 3,6% no tempo cronológico. Esse 

sistema atmosférico quando atuam no interior do continente pode ocorrer episódios de chuvas 

bastante isolada e para a estação mais quente. 

                                                 
131

Bloqueio é uma anomalia de alta pressão persistente em altos níveis em latitudes mais elevadas que o normal (que seria o cinturão 
de anticiclones em torno de 30º de latitude). A presença deste anticiclone faz com que o escoamento zonal de oeste de altas latitudes 
desvie do sistema de alta pressão gerando uma circulação na direção meridional (Universidade de São Paulo – USP Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG Departamento de Ciências Atmosféricas – ACA Meteorologia Sinótica 
Bloqueios Atmosféricos) – disponível em <http://www.master.iag.usp.br/static/downloads/apostilas/aula20_Bloqueios.pdf> 
consultado em 26/06/2015. 
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A secura extrema para o mês foi consequência da dinâmica das massas de ar, principalmente 

pela ampla atuação da massa Tropical continental e também da massa Polar atlântica. 

 

2.3.2 Análise para o mês de maio de 2011: 

 

Maio é um mês que se caracteriza por ser de transição estacional, por isso, há alternância 

entre as massas de ar de baixa e alta pressão. Como o volume de chuva foi baixo ele foi classificado 

como extremamente seco. 

Verifica-se que o mês em questão foi atípico considerando o predomínio da atuação da 

massa Polar atlântica que atua em média 58,0% para o mês (BORSATO, 2006), para esse maio a 

participação da massa Polar atlântica foi de 72,6%.  

O segundo sistema de alta pressão foi a massa Tropical atlântica com 17,7%, essa massa de 

ar se caracteriza por proporcionar dias ensolarados com baixa umidade, principalmente para o 

interior do continente (BORSATO, 2006). 

A soma desses dois sistemas, causadores de estabilidade atmosférica totalizam 90,3%. A 

principal consequência dessa ampla participação foi a baixíssima pluviosidade 9,1 mm que 

ocorreram durante a passagem dos sistemas frontais, cuja participação no estado do tempo 

totalizaram 6,5%. 

O sistema com a menor participação foi a Tropical continental com apenas 3,2%. Esse 

sistema embora seja de pressão baixa, raramente propicia condições de tempo para ocorrem chuvas 

para o período de sua atuação. Para o mês em questão não foram registradas chuvas para a região de 

Campo Mourão. 

 

2.3.3 Análise para o mês de junho de 2007: 

 
Junho se caracteriza pela mudança de estação, como a maior parcela do mês é outono as 

chuvas são regulares embora, a média histórica para Campo Mourão é de 124,4 mm (INMET, 2016) 

para o mês em questão o acumulado foi de apenas 0,9 mm, portanto, classificado como 

extremamente seco. 

Analisou-se a participação dos sistemas atmosféricos nos estados do tempo e verificou-se 

que a massa de ar que mais tempo cronológico atuou foi a massa Polar atlântica com 58,3%. Como 

a mPa é um sistema de alta pressão e baixa umidade, durante esse tempo não foi registrado chuva. 
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O segundo sistema com mais participação foi a massa Tropical continental com 23,3%, 

também não foram registradas chuvas durante o período de atuação, características comuns durante 

a sua atuação na região. 

O Sistema Frontal atuou em apenas 8,3% do tempo cronológico, em cinco passagens. Para a 

maioria dos episódios, o seu eixo principal avançou pelo atlântico, com pouco reflexo na região. 

Para ocorrer chuva frontal a região no frontdeve conter elevada taxa de umidade relativa. Para os 

episódios analisados os sistemas frontais avançaram sob ares da massa Tropical continental, por 

isso, menos úmido. 

A massa Tropical atlântica cujo centro de ação encontra-se do atlântico e raramente se 

manifesta no interior do Centro Sul do Brasil. Ela carrega pouca umidade considerando-se que o seu 

centro de origem é anticiclonal. A participação para a região de Campo Mourão foi de apenas 

10,0%. 

A secura do mês foi consequência da ampla participação da massa Polar atlântica e da 

Tropical continental, principalmente.  

 

2.3.4 Análise para o mês de agosto de 2010: 

 
Agosto se caracteriza por ser o mês mais seco para a região, a média histórica para o mês é 

de 74,4 mm ao ano (INMET, 2016), neste ano o registro da precipitação acumulada foi de apenas 

8,1 mm, sendo, portanto, classificado como extremamente seco para a metodologia utilizada. 

Ao analisar a participação dos sistemas atmosféricos nos estados do tempo foi possível 

verificar que a massa Polar atlântica foi a que mais atuou, 51,6% do tempocronológico, seguido 

pela massa Tropical continental com 17,7%. Essas duas massas de ar são geradoras de estabilidade 

atmosférica. 

A terceira massa de ar, considerando o tempo de atuação foi a Tropical atlântica com 17,7%. 

Para a estação do inverno o anticiclone aproximasse do continente e inclinasse para o oeste em 

altitude gerando estabilidade em quase todo o Centro Sul do Brasil. (BASTOS E FERREIRA, 

2000). 

O Sistema frontal atuou em seis dias, totalizando 12,9% do tempo cronológico. Os 

principiais eventos de chuvas para agosto ocorrem durante a passagem dos Sistemas Frontais. 

Embora para ela gerar precipitação é necessário que haja umidade suficiente na atmosfera. Para o 
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mês de agosto, período em que a umidade relativa é baixa, frequentemente ocorrem a passagem dos 

sistemas frontais sem precipitação.  

As temperaturas baixas do inverno nessa região estão relacionadas à ação direta de 
poderoso anticiclone polar, sucedendo à passagem de frentes frias (KF). Estas ao 
transporem a Cordilheira dos Andes, produzem, na zona frontal, uma advecção do 
ar tropical. O interior da Região Centro-Oeste, que estava sob calmarias, passa a 
apresentar ventos NE e NW resultando na imediata elevação das temperaturas 
máximas. Sob tal aumento de temperatura a umidade cai a valores muito baixos 
(38% em 1916) e, com a chegada da frente sobre o lugar, o céu fica tomado por 
nuvens de convecção dinâmica (cumulus e cumulonimbus), ocorrendo trovoadas e 
chuvas. Estas últimas são, no entanto, pouco intensas devido aos seguintes fatos: 
pequenas convergência para afrente; pouca velocidade dos ventos; e, ainda, porque 
o ar tropical em ascensão sobre a rampa frontal, e o ar frio da massa polar, possuem 
nesta época do ano menos umidade específica. (NIMER, 1972, 11-12) 

 

2.3.5 Análise para o mês de agosto de 2012: 

 

Dos 10 anos estudados, três agostos foram classificados como extremamente seco, o de 2012 

foi o segundo deles e o sistema que mais contribuiu foi a massa Polar atlântica com 74,2%, seguido 

pela massa Tropical atlântica com 8,1%. Além da estabilidade atmosférica a alta pressão pode gerar 

inversão térmica com dias de alta concentração de poluentes no primeiro quilômetro da atmosfera 

(FRANCA, 2009). 

Outro sistema que para a estação do inverno gera estabilidade é a massa Tropical continental 

que para esse mês atuou em apenas 3,2%.  

 O único episódio de chuva registrado foi na passagem do quinto sistema frontal, totalizando 

4,1 mm. Para os quatro sistemas frontais anteriores, seus eixos principais avançaram pelo oceano ou 

a umidade atmosférica para a região não foi suficiente para gerar precipitação. A participação dos 

sistemas frontais no estado do tempo foi 14,5%. 

 

2.3.6 Análise para o mês de agosto de 2013: 

 

O terceiro agosto classificado como seco recebeu 10,4 mm, os quais foram registrados em 

três sistemas frontais distintos. No dia 11 foi registrado 1,0 mm, 6,0 no dia 14 e 3,4 no dia 27. 

Também foi observado a passagem de um sistema frontal, nos dias 03 e 04, sem registro de chuva 

para a Estação Climatológica Principal de Campo Mourão. A participação no estado do tempo foi 

19,4%. 



 

710 
 

Sistematicamente o sistema atmosférico que mais contribui com a estabilidade atmosférica 

foi a massa Polar atlântica que atuou em 46,8%. O segundo sistema que mais contribuiu foia massa 

Tropical atlântica com 25,8%. A massa Tropical continental atuou em 8,1% mesmo sendo um 

sistema de baixa pressão os episódios de chuvas são raros para a estação do inverno considerando 

que a umidade relativa é baixa para a estação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Foram analisados seis meses secos, sendo que desse total três foram agosto, os demais 

foram; fevereiro, maio e junho. Considerando as normais climatológicas para Campo Mourão, 

agosto é o mês mais seco, e com relação aos demais, verificaram que a ampla participação da massa 

Polar atlântica foi o sistema que proporcionaram a sequência de dias ensolarados e secos, exceto 

para o mês de fevereiro. 

 Contrapondo os demais meses, fevereiro foi o único que o sistema atmosférico que mais 

atuou foi a massa Tropical continental. Ela apresenta baixa umidade relativa e episódios de chuva 

isolados, o que explica a baixa precipitação nesses meses para Campo Mourão. Essa ampla 

participação pode ter sido consequência do bloqueio atmosférico. 

 Maio de 2011 foi um mês seco e um ano de manifestação do fenômeno La Niña. Embora 

não foi objetivo da pesquisa relacionar os eventos de seca com o El Niño ou La Niña. Verifica-se 

que e 2011 foi ano de La Niña. Para os anos de La Niña, as chuvas se escasseiam no Sul do Brasil 

(BERLATO E FONTANA, 2003). Junho de 2007, a exemplo do mês de maio de 2011, também foi 

de manifestação da La Niña.  

 Com relação à participação dos sistemas atmosféricos, a massa Polar atlântica atuou em 

58,3%, mas o que mais chamou a atenção foi a baixíssima participação dos Sistemas frontais, 8,3%. 

SegundoBorsato (2006), a participação média é de 15 a 20%. Essa baixa participação também pode 

ser justificada pelos bloqueios atmosféricos. 

 Para agosto, mês habitualmente seco para a região, os sistemas atmosféricos que prevalecem 

foram os de alta pressão que totalizaram 74,7% da participação nos estados do tempo para os três 

meses classificados como extremamente secos. 

 A metodologia, aplicada aos dados para Campo Mourão, apresentaram resultados que 

retratam a climatologia das chuvas para a região. As chuvas distribuem-se regularmente ao longo do 
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ano e interanualmente também e a ocorrência de meses extremamente secos estão relacionados à 

estacionalidade e aos eventos como a La Niña. 
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IMPACTO AMBIENTAL PROPORCIONADO PELO LIXÃO DE IRETAMA- PR. 

 
RIBEIRO, Tatiana Ferri132 

SOARES, Karina Aparecida 133  

 
 

RESUMO 
 

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a falta de água potável e de esgotamento 
sanitário é responsável por 80% das doenças e 65% das internações hospitalares. Além disso, 90% 
dos esgotos domésticos e industriais são despejados sem qualquer tratamento nos mananciais de 
água. Na maioria das vezes os lixões encontram-se situados às margens de rios e lagoas, sendo 
outro foco de problema por proporcionar a contaminação da água subterrânea e superficial. Desta 
forma, objetiva-se realizar uma pesquisa sobre os impactos ambientais existente no lixão municipal 
de Iretama - Pr., utilizando como metodologia a matriz Pressão-Estado-Impacto-Resposta, e a 
aplicação do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos, desenvolvido pela CETESB, e 
consequentemente a comparação dos dados levantados. Espera-se com o presente estudo 
compreender o perfil atual do município, e quais as respostas que estão sendo fornecida perante os 
problemas ambientais oriundos da disposição irregular dos resíduos sólidos urbanos. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; Gestão Pública; Políticas 

Ambientais; Pequenos Municípios.  

 
SUMMARY 

According to data from the Ministry of Environment, the lack of drinking water and sewage 
accounts for 80% of illnesses and 65% of hospital admissions. In addition, 90% of domestic and 
industrial waste water is discharged without any treatment in the springs of water. Most of the time 
the dumps are located on the banks of rivers and lakes, and the other problem of focus for providing 
contamination of groundwater and surface water. Thus, the objective is to conduct a research on the 
existing environmental impacts in the municipal garbage dump of Iretama - Pr., Using as 
methodology the Pressure-State-Impact-Response matrix, and the application of Quality Waste 
Landfills Index, developed by Cetesb, and consequently the comparison of the collected data. It is 
hoped that this study to understand the current profile of the city, and what answers are being 
provided before the environmental problems arising from the irregular disposal of urban solid waste 
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Municipalities. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
A forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no Brasil encontra-se como um dos 

principais pontos de debates no congresso nacional. Como resultado destas discussões, no ano de 

2010 ocorre à promulgação da lei 10.305, denominada de Política Nacional de Resíduos sólidos, 

apresentando modelos a serem seguidos em escala nacional, estadual e municipal. No entanto, 

mesmo com as leis ambientais vigentes, muitos municípios continuam encontrando problema 

quanto à forma de manejo e disposição final dos resíduos, fator este contribuinte para que em 

inúmeras cidades brasileiras, o lixão permaneça sendo a principal forma de disposição final. 

Porém, esta prática contribui para inúmeros problemas, tanto em escala local quanto 

regional. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (OMS), saneamento básico, vem a ser todas as 

ações socioeconômica com o objetivo de promover a qualidade ambiental, sobre o meio, 

proporcionando ao homem bem estar tanto físico quanto mental. 

De acordo com Hamanda (2011), em meados da década de 70, inúmeros países 

desenvolvidos voltaram seus olhares sobre o meio ambiente, principalmente para os resíduos 

sólidos urbanos, surgem à necessidade da elaboração de projetos de engenharia voltados à 

construção e operação de aterros sanitários e incineradores pautados sobre a tecnologia presente na 

época.  

No entanto, não se compreendia ao certo a quantidade de gastos gerados com disposição dos 

resíduos sólidos, não existia a prática de gerenciar a tipologia e a quantidade dos resíduos gerados 

em determinado lugar. Hamanda (2011, p.08), argumenta que apenas “na ultima década que surgiu 

um painel de qualidade nos Estados Unidos, assim como um painel nacional de dados em outros 

países desenvolvidos da Europa e do sudeste da Ásia”. 

Um exemplo seria a “União Européia, com a promulgação da diretriz 91/156, que soma aos 

objetivos da antiga 75/442. Um dos objetivos é o de que os países da união teriam de ser 

autossuficiente com a gestão de seus resíduos.” (HAMANDA, 2011, p.08).  

Já países como Berlim, Singapura, apresentam como legislação um ciclo fechado, voltados 

aos materiais e a disposição final dos resíduos sólidos. Desta forma, nestes países a forma de gestão 
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dos resíduos envolve diversas diretrizes voltadas, desde a triagem, a coleta seletiva, e ao seu devido 

tratamento, recuperação de resíduos destinados à incineração, além da recuperação da energia 

gerada nos incineradores. (HAMANDA, 2011). 

Por meio das tendências de redução e gerenciamento dos resíduos, são desenvolvidos 

“medidas preventivas, de reciclagem e reutilização, e ainda segue as normas legislativas da União 

Européia” (HAMANDA, 2011, p. 10).  

Outro aspecto importante, visível na União Européia, é que estes países cobram de seus 

estados membros a elaboração de planos de gestão, aspecto este semelhante ao solicitado no Brasil 

por meio da Lei nº 12. 305/2010, que solicita o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Assim, muitos países da União Européia, estão buscando atualmente novas medidas técnicas 

em prol do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, atualmente a maior parte dos países não 

utilizam mais os aterros como pontos de disposição final das matérias, aplicando a técnica da 

incineração, que além de proporcionar uma resolução mais eficiente para os resíduos, gera energia 

elétrica e térmica, evitando que os gases dos materiais sejam lançados a atmosfera. (BNDES, 2012, 

p.14). 

Loureiro (2005) apresenta um grande avanço nos processos de fiscalização ambiental, 

através do desenvolvimento e implantação da “Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), teve 

origem, como atividade sistematizada e institucionalizada, com o National Enviromental Policy Act 

(NEPA), promulgado em 1969, nos Estados Unidos (LOUREIRO, 2005, p.50)”.  

Loureiro (2005) argumenta que a incorporação da AIA, tornou-se mais visível apenas após a 

Conferência de Estocolmo no ano de 1972, momento em que outros países passaram a utilizá-lo. 

Desta forma, torna-se possível compreender que nos países desenvolvidos, já ocorre à 

compreensão voltada à necessidade de se preservar o meio ambiente, através de técnicas adequadas 

de gestão de resíduos sólidos urbanos, visto que sua gestão adequada além de favorecer o meio 

ambiente, proporciona a diminuição dos gastos com limpeza pública.  

No município de Iretama localizado na região Centro-Oeste do estado do Paraná, este 

problema não é diferente, o mesmo não possui, um sistema de coleta seletiva eficaz e a maior parte 

dos resíduos gerados em área urbana, são destinados há um lixão a céu aberto. 

Desta forma, este trabalho busca realizar uma apresentação a cerca dos impactos ambientais 

proporcionados pela disposição irregular de resíduos sólidos urbanos, assim como ações que vem 
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sendo tomadas pelo órgão municipal através de pressões oriundas tanto da população quanto de 

legislações Federais / Estaduais, visando adequações, do município nas leis ambientais.  

Assim utilizou-se como metodologia de análise a matriz de Pressão-Estado-Impacto-Resposta (P-E-

I-R), desenvolvido por Pnuma no ano de 1995, e posteriormente adequado pelo Projeto Geo 

Cidades, e o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, metodologia está desenvolvida pela 

CETESB, promovendo desta forma um cruzamento de dados.  

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

O município de Iretama localiza-se na região Centro-Oeste do Estado do Paraná, 

Microrregião Geográfica de Campo Mourão, contendo como limites os municípios de Barbosa 

Ferraz e Godoy Moreira ao norte, Roncador ao sul, Nova Tebas a leste e Luiziana a oeste 

(RIBEIRO, 2013), conta com número populacional de aproximadamente 10.773 habitantes de 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O município (Figura 01) encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí, tendo 

como rios principais: Rio Tormentinho, Chupador, Laranjeiras, Formoso, Muquilão e Rio das 

Lontras. Situa-se no Terceiro Planalto Paranaense, com altitude de 590 metros acima do nível do 

mar, com clima subtropical úmido mesotérmico, e latitudes de 24º 25’ Sul e longitude de 52º 06’. 

Conta ainda com relevo acidentado e vegetação de transição da Floresta Semidecidual e da 

Floresta de Araucária. Atualmente sua economia encontra-se pautada basicamente no setor agrícola.  
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Figura 01: Área de localização do Município de Iretama. 
Fonte: Ribeiro 2013, apud SEDU/PARANACIDADE, 2013. 

 

A presente pesquisa dividiu-se em quatro etapas: inicialmente ocorreu o levantamento de 

fontes bibliográficas em prol de melhor análise sobre a temática. O segundo passo foi à investigação 

de qual o melhor instrumento a ser utilizado como parâmetro de avaliação dos impactos ambientais. 

Neste momento optou-se por utilizar o indicador, ou matriz P-E-I-R, que avalia a Pressão, Estado, 

Impacto e a Resposta dada perante as circunstâncias.  

Esta metodologia foi elaborada, pelo Projeto GEO Cidades, derivado do Projeto GEO 

(Global Environment Outlook), iniciado pelo Pnuma, no ano de 1995, ao qual busca analisar a 

existência de um vínculo lógico, entre diversos componentes, procurando avaliar o estado do meio 

ambiente, os fatores que encontram-se exercendo a pressão sobre os recursos naturais, a causa do 

estado atual de determinada área/meio ambiente, os impactos deste efeito de degradação sobre o 

meio e as reações/respostas, que são geradas em prol do enfrentamento do problema ambiental na 

localidade (CONCEIÇÃO & DORNELES, 2008).   

 

          Pressão                           Estado                        Impacto                        Resposta 
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Desta forma, esta estrutura propicia a compreensão sobre os problemas urbano-ambientais, 

através da identificação e caracterização de indicadores ambientais e a suas relações com os 

diferentes recursos naturais envolvidos, configurando desta forma a chamada Matriz PEIR (GEO, 

2004).  

Retrata ainda que a metodologia do PEIR busca avaliar os problemas ambientais, oriundos 

das atividades humanas, visto que estas exercem pressão sobre o meio ambiente, afetando a 

qualidade e quantidade de recursos naturais, ou seu estado. Desta forma, os impactos seriam os 

efeitos da degradação ambiental, e as respostas viriam a ser a reação da sociedade perante a situação 

ambiental (IBAMA, 2016).  

Em meio ao exposto formulou-se a tabela (01), a partir de variáveis encontradas no 

município de Iretama, ao qual buscou salientar características de degradação ambiental e as 

respostas que estão sendo elencadas.  

 

DIMENSÕES INDICADORES 

Pressão  Proliferação de doenças; 
Lixão; 

Estado Fauna; 
Flora; 
Recursos hídricos; 
Solo; 
Ar. 

Impacto Degradação da Fauna e flora; 
Contaminação dos recursos hídricos; 
Contaminação do solo; 
Lixo a céu aberto; 
Presença de catadores; 
Livre entrada de humanos e animais; 
Proliferação de doenças. 
Desvalorização do terreno próximo ao lixão; 

Resposta 
 

Plano Diretor; 
Aquisição de terreno para construção de Aterro Sanitário; 
Pagamento de Autos de infração; 
Implantação da Lei nº 019/2016 que institui o Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
Elaboração de projeto de construção de Aterro Sanitário; 
 

Tabela 01: Dimensões e Indicadores do Modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta Aplicado à 
Caracterização do Lixão de Iretama 

Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 
Fonte: CESTESB, 2006.  
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 Após o levantamento e esclarecimento das informações ocorreu à aplicação do Índice de 

Qualidade Aterro de Resíduos (IQR), método desenvolvido pela Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental (CETESB) no ano de 1998, como ferramenta de avaliação das condições 

operacionais in loco.   

A tabela do IQR foi localizada através de consulta ao endereço eletrônico da CETESB, 

posteriormente ocorreu à impressão das tabelas com o propósito de facilitar a avaliação dos dados 

no campo. A aplicação do IQR ocorreu a partir de visitas técnicas na área de estudo.  

Após a aplicação ocorreu ainda à comparação dos dados obtidos com a metodologia 

Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), com o método de Índice de Qualidade de Aterro de 

Resíduos em prol da avaliação da área de disposição final dos resíduos e as respostas que está sendo 

tomada por meio do órgão municipal. 

Partindo deste pressuposto, o presente estudo apresenta-se com caráter descritivo, 

exploratório, e quanto aos meios, é avaliado como um estudo de caso. Visto que busca analisar 

perante as informações disponíveis modelos favoráveis ou não há degradação ambiental. Para 

avaliação dos elementos que compõe a matriz Pressão-Estado-Impacto-Resposta, torna-se 

necessário que sejam respondidas algumas questões como elencado por Unep e Consórcio Parceria 

(21, 2009) e posteriormente enfatizado por Ariza e Neto (2010, p. 133), que se refere: 

 

• Por que isto está acontecendo? (Pressão) 

• O que esta acontecendo com o meio ambiente? (Estado) 

• Qual é o impacto? (Impacto) 

• O que estamos fazendo? (Resposta) 

• O que acontecerá se não agirmos agora? (Perspectivas Futuras) 

• O que podemos fazer para reverter à situação atual? 

 

Ariza e Neto (2010, p. 133) ressaltam que para a “tomada de decisão é importante ter 

conhecimento dos fatores de cada um dos elementos da matriz” possibilitando desta forma avaliar e 

adaptar as respostas em prol dos problemas encontrados, bem como sugerir possíveis ações em prol 

da qualidade do meio. 
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Partindo deste pressuposto Almeida (2009, p. 37), argumenta que a pressão “surge com a 

interferência antrópica no meio ambiente que afeta ou transforma um sistema ambiental causando 

problemas perceptíveis. É uma característica do resultado de uma ação humana”. 

Desta forma, verifica-se como pressão populacional o aumento dos índices de geração de 

resíduos, falta de políticas públicas eficazes que sejam capazes no gerenciamento dos resíduos, 

visto que a forma de disposição final dos resíduos encontra-se sendo depositados sobre o solo 

(lixão).  

Segundo dados do Departamento do Meio Ambiente (2016), o lixão possui cerca de 

aproximadamente um alqueire e encontra-se em operação, desde o ano de 1994, e desde então na 

área nunca ocorreu à implantação de nenhum projeto ambiental, em prol da minimização dos 

impactos gerados. Desta forma, todos os dias são depositados sobre o local um total de 

aproximadamente 4,5 toneladas de resíduos sólidos.  

Outra pressão exercida encontra-se no fato do aumento das incidências de dengue e 

consequentemente zika vírus. De acordo com dados da Vigilância Sanitária (2016) em Iretama, 

ocorreu um aumento gradativo, dos casos de dengue, visto que no ano de 2013 foram constatados 

cerca de 32 notificações de casos suspeitos de dengue, sendo destes 05 confirmados, no ano de 2014 

os índices de notificações subiram para 77, sendo 06 casos confirmados, no ano de 2015 os índices 

de notificações foram para 62 com um total de 10 casos confirmados, em 2016 este índice atingiu 

48 pessoas, sendo 10 casos confirmados e dois  com suspeita de zika vírus. 

Este fator encontra como grande contribuinte a disposição irregular de resíduos sólidos e 

demonstra uma deficiência no programa de coleta dos resíduos urbanos. De acordo com dados do 

Ministério das Cidades durante o ano de 2015 o município de Iretama, gerou um total de 427 

toneladas de resíduos, sendo estes encaminhados para o lixão. O gráfico (01), abaixo apresenta a 

quantidade de resíduos e a tipologia destes, segundo dados do Sistema Nacional de Informação 

sobre Saneamento (SNIS) para o ano de 2015. 
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Gráfico 01: Quantidade de resíduos e sua tipologia – Munícipio de Iretama 
Fonte: Ministério das Cidades – SNIS (2016) 

 

No que se refere ao indicativo estado, Carvalho (2008, p. 03) relata que este seria “os 

indicadores que expressam as condições do meio ambiente tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos. O objetivo final da política é melhorar esses indicadores”. 

Desta forma, compreende-se que os indicadores da área de disposição do lixão seria a 

avaliação da qualidade do ar, contaminação dos recursos hídricos, contaminação do solo, 

proliferação de vetores.  

Almeida (2009) relata que os lixões a céu aberto, apresentam alto índice de contaminação 

humana, solo, dos recursos hídricos e do ar, além de contribuir para o empobrecimento da qualidade 

produtiva do solo e desvalorização dos terrenos próximos ao vazadouro.  

Já o impacto seria caracterizado segundo Ariza e Neto (2010, p. 135), “os efeitos produzidos 

sobre o estado do ambiente em aspectos como o próprio meio ambiente, o ambiente construído, a 

economia urbana local, a qualidade de vida e a saúde humana”.  

Neste caso, os impactos estariam englobados a degradação da fauna e flora, a intensa 

contaminação dos recursos hídricos devido à geração do líquido lixiviado, que por não receberem 

nenhum tipo de tratamento, entram em contato com os recursos hídricos.  

Contaminação do solo, devido à grande quantidade e variedade dos materiais depositados 

entrando em contato intenso com o solo. Presença de lixo exposto, proporcionando a entrada de 

animais e pessoas que buscam alimentos.  
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Intensa proliferação de doenças ocasionada tanto pela exposição no local, quanto pelo 

consumo de água contaminada e desvalorização do terreno próximo ao lixão.  

O gráfico (02) abaixo apresenta as condições operacionais do Lixão de Iretama, através de 

informações obtidas pelo site do SNIS, no relatório anual das cidades. Desta forma, as informações 

foram respondidas pelo gestor municipal responsável pelo meio ambiente, através de perguntas 

fechadas, estruturadas em sim ou não. 
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Gráfico 02: Informações sobre as características das unidades de processamento por disposição do solo 
no Município de Iretama 

Fonte: Ministério das Cidades – SNIS (2016) 
 

Carvalho (2008, p.03) relata que a resposta seria “os indicadores de resposta que mostram a 

reação da sociedade às mudanças das condições ambientais”. Desta forma a resposta busca tomar 

medidas, em prol da minimização da pressão ambiental, para que desta maneira ocorra à melhora da 

qualidade ambiental. Atualmente verifica-se que a principal resposta obtida com relação à forma de 

disposição final dos resíduos sólidos encontra-se na esfera jurídica.  

São inúmeras as normativas que visão a preservação do meio ambiente e consequentemente 

a disposição adequada dos resíduos sólidos. No Estado do Paraná, no ano de 1999, foi sancionada a 

lei nº 12.493 que previa desde sua promulgação o fechamento das áreas de disposição inadequada 

dos resíduos sólidos, no entanto, desde então o município de Iretama, não buscou adequação juntos 

as normativas legais. 
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Consequentemente são inúmeros os autos de infração gerados pela prática errônea no 

tratamento dos resíduos sólidos. De acordo com dados do Instituto Ambiental do Paraná, do ano de 

2002 a 2014 foram aplicados cerca de dez autos de infração, e todos se tratavam de disposição 

irregular de resíduos sólidos urbanos.  

Atualmente, o Ministério Público do Estado do Paraná, encontra-se atuando em prol do 

cumprimento por parte das autoridades municipais de Termos de Ajuste de Conduta, firmado entre 

as partes. Neste o Ministério Público realizava um acordo entre o município, para que este tomasse 

medidas em prol da gestão e recuperação da área degradada.   

Estas ações atuam em conjunto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, 

promulgado pela Lei nº 12. 305 que estabelece a implantação de Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

Partindo-se para as normativas municipais em prol da gestão dos resíduos sólidos, verificou-

se a inexistência de leis que tratem exclusivamente da temática. Torna-se necessário salientar que o 

município não apresenta a existência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

e que a promulgação da lei municipal nº 019/2016, até então não encontra-se sendo cobrada pelo 

órgão municipal. 

 Desta forma, por o município não apresentar um planejamento prévio com relação à gestão 

dos resíduos, muitos materiais/comerciais que necessitariam de tratamento diferenciado, são 

encaminhados para coleta convencional, e posteriormente dispostos de forma irregular, aumentando 

os gastos com coleta e consequentemente atenuando os impactos ambientais.  

De acordo com informações fornecidas pela prefeitura municipal no exercício financeiro do 

ano de 2015, foi arrecadado o valor total de R$ 25.077.790,23 e desse montante o município gastou 

com limpeza pública um valor de R$ 43.657,11, alcançando o índice de 0, 0017% do orçamento do 

município. 

Atualmente, o município encontra-se com a Licença de Instalação de um aterro sanitário 

(Figura 01), assim as ações em conjunto do Ministério Público, Órgão Ambiental e Legislações 

estão atuando como norteador para assim gerar o fim da degradação ambiental proporcionado pelos 

lixões.  
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Figura 01: Vista parcial do Aterro Sanitário Municipal 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

 

No entanto, torna-se necessário salientar algumas medidas que poderiam ser adotadas pelos 

gestores municipais, perante a gestão dos resíduos. Uma seria a implantação de programas de coleta 

seletiva, capaz de proporcionar o atendimento do município como um todo, verificando as áreas 

com maior incidência de resíduos e assim buscando medidas que se encaixem no perfil de cada 

local, otimizando a coleta.  

Outra medida necessária seria a recuperação da área degradada pela disposição irregular dos 

resíduos, esta ação atualmente não se encontra sendo projetada pelo município visto que muitas 

vezes as pessoas encontram-se preocupadas com multas e sanções impostas pelos órgãos 

fiscalizatórios e ao construir outros pontos de depósito os antigos são esquecidos. 

 Ao realizar a aplicação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), sobre a área de 

disposição de resíduos sólidos do município de Iretama – Pr., foi possível observar que inúmeros 

pontos da área de disposição encontram-se inviáveis para continuar sendo utilizado. 

 Ao analisar a área de disposição final dos resíduos sólidos do município de Iretama, torna-se 

possível notar a grande quantidade de nascentes, córregos e ribeirões, tornando-se notável a 

profundidade do solo. 

Desta forma, ao observar o subitem capacidade e suporte do solo, foi possível notar que a 

área, apresenta grande fragilidade, visto que o local encontra-se em operação desde o ano de 1993. 
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Assim, no local não há disponibilidade de solo para recobrimento dos resíduos, sendo sempre 

necessária a busca de terras em outras localidades do município (Figura 02). 

 

 

Figura 02: Vista parcial da área do lixão 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

 

Observa-se ainda, que a área de disposição, localiza-se próximo a unidades habitacionais, 

locais voltados a agricultura.  

 Silva (2009) ressaltou em seus estudos no município de Peabiru, referentes à distância de 

áreas habitacionais, definindo que de acordo com as Normas Técnicas (ABNT) 8419/1992, a 

distância mínima da área de disposição de resíduos urbanos seria de 500 metros, de residências 

como: casas, chácaras, sítios, fazendas.  

Estando desta forma a distância de disposição final em desconformidade com as normas 

técnicas existentes. A (Figura 03) apresenta uma plantação de café, localizada a uma distância 

inferior a 200 metros da área de disposição de resíduos. 
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Figura 03: Apresenta ao fundo uma plantação de café 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

 

 No que se refere às condições do sistema viário, pode-se compreender, que a área encontra-

se em condição irregular. Para chegar à área de disposição, o caminhão segue um percurso de 

estrada de asfalto, propriamente dita BR.  

Assim os caminhões trafegam por essa estrada, sem cobertura, facilitando que materiais 

caiam no meio do caminho, proporcionando acidentes. Ainda para chegar ao local de disposição, o 

caminhão percorre cerca de aproximadamente 150 metros da BR, em estrada de chão, esta estrada 

durante os dias de chuva impossibilita a entrada de caminhão, visto que a mesma não sofre 

manutenção. 

Outro problema presente no local é a falta de cortina vegetal, que além de possibilitar 

auxílio e proteção à área, inibe a poluição visual. Assim, por dos resíduos serem depositados 

próximos a BR, os condutores de veículos conseguem visualizar a situação da área, mesmo sem 

adentrar no local. 

No que se refere à legalidade do terreno, o mesmo encontra-se irregular, tanto referente às 

questões ambientais, quanto voltadas à propriedade do terreno por parte da prefeitura, visto que no 

ano de 1993 ocorreu a apropriação da área e até então, o município, enfrenta um processo judicial, 

quanto à ocupação indevida da propriedade alheia.  
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Assim, no local não existe nenhum tipo de licenciamento ambiental, sendo os materiais 

apenas depositados sobre o solo sem nenhuma forma de tratamento prévio. A tabela (02) abaixo 

apresenta a avaliação do IQR, referente às características do local de disposição de resíduos. 

 
SUB-ITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS 
Capacidade de suporte do solo Adequada  5 0 

Inadequada 0 
Proximidade de núcleos habitacionais Longe >500m 5 0 

Próximo 0 
Proximidade do lençol freático Maior 3m 4 2 

De 1 a 3m 2 

De 0 a 1m 0 
Permeabilidade do solo Baixa 5 5 

Média 2 

Alta 0 
Disponibilidade de material para recobrimento Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Nenhuma 0 
Condições do sistema viário, trânsito e acesso Boas 3 0 

Regulares 2 
Ruins 0 

Isolamento visual da vizinhança Bom 4 0 
Ruim  0 

Legalização da localidade Local permitido 5 0 
Local proibido  0 

Subtotal Máximo = 7 

Tabela 02: Características do local de acordo dos dados do IQR 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

Fonte: CETESB, 2006 
 

No que se refere à infraestrutura da área do lixão de Iretama, é possível dizer que não se 

aplica nenhum tipo de infraestrutura básica sobre o local. Na área, não existe cercamento, assim 

qualquer pessoa, pode adentrar, depositar e coletar resíduos.  

Nota-se na (Figura 04) a existência no local de big bags, apresentando que é comum a coleta 

de materiais sobre o local, e que não existe nenhum tipo de fiscalização para inibir a entrada dessas 

pessoas. 
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Figura 04: Presença de Big Bags apresentando a presença de catadores no local 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

 

No que se refere à existência de valas, observa-se a sua não existência, sendo desta forma os 

materiais depositados sobre o solo, sem nenhuma forma de proteção, como apresenta a (Figura 05). 

 

 

Figura 05: Lixo depositado sobre o solo sem tratamento 
Org. por: RIBEIRO, T.F (2016) 
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Desta forma, torna-se inexistente a drenagem das águas superficiais, além da coleta e 

tratamento do líquido lixiviado (chorume), decorrente da decomposição dos materiais, dificultando 

assim o acesso à frente de trabalho. A tabela (03) apresenta o resultado da aplicação do Índice de 

qualidade de Aterro sobre a área de estudo. 

 
SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

Cercamento da área Sim 2 0 

Não 0 

Vida útil das valas Suficiente 6 0 

Insuficiente 0 

Dimensões das valas Adequadas  6 0 

Inadequadas 0 

Drenagem das águas pluviais definitivas Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Drenagem das águas pluviais provisórias Suficiente 2 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Acesso à frente de trabalho Bom 3 0 

Ruim 0 

Atendimento a estipulações de projetos Sim 2 0 

Parcialmente 1 

Não 0 

Subtotal Máximo = 0 

Tabela 03: Aplicação do subitem do IQR sobre a infraestrutura da área 
Org. por: RIBEIRO, T.F. (2016) 

Fonte: CETESB, 2006 
 

No que se refere aos aspectos gerais da área de disposição dos resíduos, foi possível 

classifica-la como sendo ruim, visto que no local não existe nenhum tipo de proteção ao meio 

ambiente, encontrando-se inexistente qualquer forma seguimento as legislações ambientais voltadas 

a forma correta de disposição de resíduos urbanos. 
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No que se refere à criação de animais sobre o local, foi possível observar que na área não há 

existência de bois, porcos, no entanto, é intensa a quantidade que cachorros que busca a área para se 

alimentar. 

Notou-se ainda grande quantidade de moscas, e presença de urubus, devido à presença de 

animais mortos, restos de alimentos e ossos oriundos de açougues, proporcionando o agravamento 

do mau cheiro. 

Outro problema presente está na presença de catadores de materiais recicláveis, que ainda 

buscam a área para recolher materiais. Desta forma, estas pessoas encontram-se expostas a 

contaminação, devido à grande variedade de materiais que são depositados todos os dias sobre o 

local, e por estas adentrarem área sem nenhuma forma de proteção (Tabela 04).  

SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 
Aspecto geral  Bom 4 0 

Ruim 0 
Ocorrência de Lixo descoberto Não 4 0 

Sim 0 
Recobrimento do Lixo Adequado  4 0 

Inadequado 1 
Inexistente 0 

Presença de urubus ou gaivotas Não 1 0 

Sim 0 
Presença de moscas em grande 
quantidade 

Não 2 0 

Sim 0 

Presença de catadores Não 3 0 
Sim 0 

Criação de animais (porcos, bois) Não 3 3 

Sim 0 
Descarga de resíduos de serviço de 
saúde 

Não 4 4 

Sim 0 
Descarga de resíduos industriais Não/adequada 4 0 

Sim/inadequada 0 
Funcionamento da drenagem superficial 
definitiva 

Bom  2 0 

Regular 1 
Inexistente 0 

Funcionamento da drenagem superficial 
provisória 

Bom 2 0 
Regular 1 
Inexistente 0 

Manutenção dos acessos internos Bom 2 0 
Regular 1 
Péssima 0 

Subtotal Máximo = 7 
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Tabela 04: Aplicação do IQR quanto às condições operacionais da área 
Org. por: RIBEIRO, T.F (2016) 

Fonte: CETESB, 2006 
 

Assim, todos os itens foram avaliados, e adquiriu-se o total de 7 pontos sobre as condições 

operacionais do local, indicando que a mesma não apresenta condições para continuar operando, 

sendo necessário, o seu fechamento e iniciado um projeto de recuperação da área. 

 

2.1. Comparação dos Resultados do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos com a Matriz 

P-E-I-R. 

 

Após o preenchimento da tabela e análise dos dados, é possível realizar o cálculo do IQR, da 

seguinte maneira: 

 

IQR= ( SUB1 + SUB2 + SUB3 ) 

13 

IQR = (7 + 0 + 7) 

13 

IQR = 1,07 

 

Através do cálculo, pode-se observar que a área de disposição final dos resíduos sólidos de 

Iretama, encontra-se em condições precárias, sendo classificado dentro dos Índices de Qualidade do 

IQR, como uma área inadequada, por encontrar-se o seu valor menor que seis pontos.  

 Ao realizar o estudo, tornou-se possível compreender que na área de disposição final de 

resíduos sólidos do município de Iretama, não existe nenhuma forma de proteção quanto à 

disposição, sendo inexistente qualquer técnica de engenharia sobre a área, possibilitando danos à 

saúde humana, por encontrar-se próximo a propriedades rurais e córregos, e ao meio ambiente. 

 Nota-se ainda que ao comparar os dados fornecidos pela aplicação da metodologia de P-E-I-

R, notou-se que algumas medidas quanto à destinação dos resíduos encontra-se atualmente sendo 

tomadas, por parte do setor público municipal, visto que atualmente encontra-se em andamento a 

implantação do Aterro Sanitário Municipal.  

 No entanto, torna-se possível compreender que estas ações vêm sendo tomadas devido à 

pressão exercida pelo lixão sobre a população local, que se vêem exposto a problemas de saúde 
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gerados pelos resíduos, assim estes buscam auxílio em órgão fiscalizatórios como Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), Ministério Público que avaliam se o município encontra-se ou não 

adequado as legislações vigentes.  

 Porém, percebe-se que a implantação do aterro sanitário, encontra-se como um passo inicial, 

perante os problemas forma de destinação dos resíduos sólidos, ao passo que são mínimas as ações 

de triagem dos resíduos, favorecendo assim que as células saturem-se rapidamente, proporcionando 

a contaminação de novas áreas, na busca da construção de novos aterros.  

 Outro aspecto importante apresentado refere-se no fato de que o município, não tem 

projetado medidas mitigatórias para o fechamento do atual lixão, não existindo desta forma a 

preocupação quanto à recuperação da área.  

 Desta forma, o IQR, juntamente com o P-E-I-R, são capazes de fornecer um panorama geral 

da situação atual, tanto da área de disposição final dos resíduos quanto das respostas e ações que 

estão sendo tomadas atualmente em prol da melhora na gestão dos resíduos. 

  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar a aplicação do Índice de Qualidade de Aterro, e a matriz de Pressão - Estado - 

Impacto - Resposta, sobre a área de estudo, tornou-se possível compreender a carência de 

infraestrutura operacional presente in loco, visto que na área não há nenhuma forma de tratamento 

dos resíduos, verificou-se ainda a falta de medidas mitigatórias na área de disposição final dos 

resíduos. 

Notou-se que o município realiza a coleta dos resíduos sólidos de toda a área urbana, e que, 

no entanto, não é realizada a triagem dos mesmos, ou seja, materiais de diferentes tipologias são 

atualmente encaminhados à mesma área de disposição final, fator este que agrava a degradação 

ambiental. 

Através de visita in loco e aplicação da matriz P-E-I-R, verificaram-se os principais aspectos 

que atualmente estão contribuindo para que o setor público elabore medidas para fechamento da 

área atual de disposição dos resíduos. Assim, os órgãos fiscalizatórios juntamente com Ministério 

Público e população local têm proporcionado grande contribuição em prol de uma mudança de 

postura. 
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No entanto, verifica-se a necessidade de elaboração e implantação no lixão de um plano de 

recuperação de áreas degradadas (PRAD), por verificar a presença de inúmeras tipologias de 

resíduos, aumentando assim a contaminação/degradação, e evitando que desta forma após 

fechamento do mesmo ocorra o seu esquecimento, sem proporcionar  sua recuperação. 

Em meio a estes fatores, verifica-se a necessidade do desenvolvimento de práticas imediata 

de recuperação da área de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, visto que a área atual 

encontra-se saturada. 

Notou-se ainda a necessidade da elaboração de planos de gerenciamento de resíduos para 

que desta forma, os gestores consigam observar quais são os pontos de maior geração de resíduos 

sólidos e a partir desta observação, formular medidas a ser aplicado sobre os maiores geradores. 

Desta forma, pode-se concluir que a junção das metodologias IQR e P-E-I-R, foram capazes 

de proporcionar uma visão sistematizada acerca da geração e disposição dos resíduos sólidos 

urbanos e seus respectivos impactos. 
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IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS DECORRENTES DA DRENAGEM URBANA 

NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR 

 
MATIAZO, Samuel134 

 
 
RESUMO 
 
Este trabalho objetiva ressaltar as condições ambientais em uma pequena propriedade rural afetada 
pela erosão acelerada da cobertura pedológica na zona periurbana de Santa Cruz de Monte Castelo, 
região noroeste do estado do Paraná. A problemática erosiva ocorrente no local caracteriza-se pela 
degradação pedogeomorfológica gerada pela drenagem urbana, no caso um emissário de concreto 
responsável pela condução e lançamento das águas pluviais oriundas da malha urbana. O destino 
das águas precipitadas sobre os perímetros urbanos dos pequenos municípios do extremo noroeste 
paranaense tornou-se um problema de cunho ambiental, econômico e social desde o surgimento dos 
primeiros núcleos urbanos. As características físicas dos solos da região apresentam 
susceptibilidade à erosão hídrica quando expostos as intempéries pela carência de estruturas urbanas 
adequadas, resultando em processos geomorfológicos acelerados (ravinas e voçorocas). A água 
drenada da malha urbana do município em questão é direcionada artificialmente por meio de um 
emissário de concreto para um único ponto de saída, um talvegue receptor. A ausência de 
dissipadores de energia hídrica vem causando há quatro décadas o transporte em massa da cobertura 
pedológica. Esse processo se agravou com as condições de alta energia, como os índices 
pluviométricos acima do normal registrados no final e início dos anos de 2015/2016, sendo um dos 
fatores responsáveis pelo carreamento de uma parcela do solo da propriedade rural, bem como do 
desmantelamento da infraestrutura de concreto. A resposta do ambiente as condições de alta energia 
impactou tanto no meio físico, como nas atividades econômicas praticadas na pequena propriedade. 
À tomada de medidas preventivas e corretivas para que voçorocas como a da área estudada não 
tragam maiores impactos para o meio físico tal como para as atividades econômicas e sociais, são 
de responsabilidades dos órgãos públicos, assim como da população em geral por meio de ações 
mitigadoras. 
 
Palavras-chave: Cobertura pedológica; Voçoroca; Degradação; Periurbano.  
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to highlight the environmental conditions in a small rural property affected by the 
accelerated erosion of soil cover in the peri-urban area of Santa Cruz de Monte Castelo, northwest 
of Parana state. The erosive problems occurring on site is characterized by pedogeomorphological 
degradation generated by urban drainage, in this case a concrete emissary responsible for 
conducting and launch of rainwater coming from the urban area. The fate of the precipitated water 
on urban perimeters of the small municipalities in the extreme northwest of Paraná has become a 
problem of environmental, economic and social nature since the emergence of the first urban 
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centers. The physical characteristics of the region's soils are susceptible to erosion when exposed to 
the weather for the lack of adequate urban structures, resulting in accelerated geomorphological 
processes (ravines and gullies). The water drained from the urban area of the municipality in 
question is directed artificially through a concrete emissary to a single exit point, a receiver 
thalweg. The absence of hydropower sinks has caused four decades the mass transport of soil cover. 
This process is exacerbated by the high-energy conditions, such as rainfall above normal recorded 
at the end and beginning of the years 2015/2016, one of the factors responsible for the carrying of a 
portion of the soil of the farm, as well as the dismantling concrete infrastructure. Environmental 
response to high energy conditions impacted both the physical environment, such as in economic 
activities practiced in the small property. The taking of preventive and corrective measures to 
ensure that gullies like the studied area bring greater impacts on the physical environment as well as 
for economic and social activities, they are responsibilities of government agencies, as well as the 
general population through mitigating actions. 
 
Keywords: Soil cover; Gullies; Degradation; Peri-urban. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo aborda as características da erosão acelerada periurbana advinda da 

infraestrutura de drenagem urbana do município de Santa Cruz de Monte Castelo, noroeste do 

estado do Paraná. Teve como objetivo analisar as feições erosivas oriundas do desmantelamento do 

emissário de concreto responsável pela condução e lançamento das águas pluviais coletadas no 

interior da malha urbana em um talvegue receptor a jusante do sítio urbano. 

O destino das águas pluviais captadas e conduzidas por infraestruturas de microdrenagem e 

macrodrenagem nas cidades pertencentes à mesorregião geográfica noroeste paranaense, tornou-se 

um problema ambiental desde a origem dos primeiros núcleos urbanos. A ineficiência do 

planejamento urbano e as décadas de abandono de estruturas de drenagem, aliados a solos 

naturalmente susceptíveis a erosão, influenciaram e influenciam nessa região a degradação de solos 

em um curto período de tempo. 

O ano de 2015 e o início do ano de 2016 apresentaram índices pluviométricos acima da 

média anual histórica registrada para a região noroeste paranaense. Essa anomalia pluvial extrema 

foi influenciada pelo evento climático El Niño, originando problemas estruturais nas pontes de 

estradas vicinais bem como nas estruturas de drenagem urbana nas cidades de pequeno porte da 

região. O homem e suas ações perante o ambiente físico natural tem sido o agente impulsionador de 

processos geomorfológicos que se manifestariam em um longo período de tempo, influenciando na 

ocorrência de fenômenos erosivos acelerados de cunho catastrófico e de custosa reparação. 
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2. A EROSÃO PERIURBANA NO CONTEXTO DA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ 

 

A erosão dos solos integra os processos alusivos à dinâmica natural da natureza, tendo como 

agentes intrínsecos as ações das águas pluviais e fluviais, do vento e do gelo. A estreita ligação 

entre a evolução da cobertura pedológica juntamente com os processos morfogenéticos, respondem 

pela caracterização das formas terrestres, imprimindo particularidades geomorfológicas no 

modelado continental. 

Os estudos concernentes aos processos erosivos contemporâneos realçam o homem como 

um importante agente modificador, ou seja, uma morfogênese antrópica, responsável por acelerar 

processos erosivos em um curto período de tempo. Segundo Almeida & Guerra (2014, p. 253), 

degradação do solo e erosão são causadas pela intervenção entre o uso, vegetação e forças erosivas 

(erosividade, escoamento superficial e subsuperficial, energia eólica e solar). Ainda de acordo com 

os autores, “admitem-se esses parâmetros, mas ainda são considerados os elementos sociais como 

pertinentes à problemática” (ALMEIDA & GUERRA, 2014, p. 253). 

O homem ao interferir e explorar os elementos naturais por intermédio do desmatamento 

generalizado, uso inadequado do solo como recurso para o desenvolvimento de atividades 

econômicas e a implantação de uma urbanização não planejada, são alguns dos fatores que 

modificam a dinâmica de uma natureza que não é estática, age em equilíbrio quando não afetada. 

Neste sentido “a apropriação do relevo pelo homem, seja como recurso ou suporte, tem determinado 

modificações substanciais sobre o substrato de evolução natural” (AZAMBUJA, 2007, p. 28).  

No Brasil, a rápida ocupação de áreas anteriormente naturais para a implantação de núcleos 

urbanos sem o devido planejamento e conhecimento do ambiente físico (ressaltando a camada 

pedológica), gerou nas últimas décadas problemas ambientais de complexa recuperação. “Na região 

noroeste do Paraná, área de domínio do Arenito Caiuá, ocorreu um dos maiores reverses ecológicos 

brasileiros, a partir do final da década de 40, quando a região passou a ser desflorestada” 

(MURATORI, 1996, p. 1). Essa retirada indiscriminada da cobertura vegetal resultou na exposição 

de uma cobertura pedológica que “apresenta sérias limitações ao uso do solo devido alta 

susceptibilidade a erosão hídrica e eólica, degradando-se de forma rápida quando expostos a 

intempéries, desenvolvendo baixa acidez e fertilidade” (GASPARETTO & SOUZA, 2003). Neste 

contexto, Bigarella e Mazuchowski (1985), comentam que a ocupação e a colonização dessa região, 
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Lamentavelmente foi realizada de maneira desordenada, com surgimento de 
cidades em lugares impróprios. Os núcleos urbanos cresceram, via de regra, 
sem planos diretores compatíveis com a realidade regional, e, como não 
podia deixar de ser, sem infra-estrutura adequada, sobre solos extremamente 
arenosos, facilmente desagregáveis e muito susceptíveis à erosão de origem 
hídrica (BIGARELLA & MAZUCHOWSKI, 1985, p. 15). 

 

A urbanização interfere na dinâmica sistêmica da natureza ao impermeabilizar os solos, 

alterando os processos de infiltração/escoamento. O direcionamento do escoamento pluvial 

superficial para um único ponto de descarte, oriundo da impermeabilização advinda da malha 

asfáltica, sem a presença de dissipadores de energia hídrica, caracteriza-se como um fator que 

atualmente gera prejuízos sociais, econômicos e ambientais nas periferias de inúmeras cidades do 

noroeste do Paraná, como é o caso do município de Santa Cruz de Monte Castelo-PR. No município 

em questão, a drenagem urbana vem causando desde a década de 1980 problemas de erosão 

acelerada de expressiva abrangência espacial, caracterizada por uma voçoroca que apresenta um 

perfil longitudinal de mais de 1km de comprimento. “O lançamento das águas provenientes do 

quadro urbano através dos emissários, geralmente causam problemas de erosão nos talvegues 

receptores, pois as águas pluviais são concentradas artificialmente quebrando o equilíbrio que 

existia antes do assentamento da cidade” (BIGARELLA & MAZUCHOWSKI, 1985, p. 305). 

Diante do exposto, salienta-se que o contato do urbano com o rural na área de estudo, sofre 

influência da complexa relação das ações do homem em um ambiente físico naturalmente frágil, 

resultando na instabilidade morfopedológica. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo 

abordar descritivamente a problemática erosiva acelerada gerada pela drenagem urbana no ano de 

2016 em uma das propriedades rurais localizada na zona periurbana do município de Santa Cruz de 

Monte Castelo-PR. 

 

 

2.1. Procedimentos metodológicos 

 

Para nortear e sistematizar em etapas a pesquisa abordaram-se metodologicamente três 

fases: fase de revisão da literatura; fase de campo; fase de interpretação dos dados e elaboração de 

mapas. 
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Revisão da literatura: a fim de elucidar a problemática ambiental referente à erosão 

acelerada no município de Santa Cruz de Monte Castelo-PR, buscaram-se temários que abordaram 

as questões da tensão ambiental gerada entre o contato do urbano/rural, as características físicas 

naturais do local e as questões concernentes à degradação dos solos. 

Campo: essa etapa ocorreu em três momentos; 1° momento - delimitação empírica da área 

de estudo, abrangendo a porção norte da propriedade rural degrada após as chuvas torrenciais de 

janeiro/fevereiro de 2016; 2° momento - por meio de trena e fita métrica mensurou-se a largura, 

comprimento e profundidade da voçoroca; 3° momento – registraram-se fotograficamente as 

características das formas erosivas e dos depósitos sedimentares. 

Interpretação de dados e elaboração de mapas: após as observações das características do 

objeto de estudo (a voçoroca) - em gabinete - elaborou-se a redação e mapeamentos da localização e 

evolução espaço-temporal do processo erosivo. Para a elaboração do mapeamento da área ocupada 

pela voçoroca, utilizou-se de imagens georreferenciadas de satélite disponibilizadas pelo software 

livre Google Earth, referentes aos anos de 2013 e 2016, e de imagens aéreas de 1980 

disponibilizadas pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG). O sistema de projeção 

empregado foi o Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 22 sul e pelo Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Por meio do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) – QGIS 2.14, realizou-se a vetorização do polígono da área afetada pelo processo 

erosivo, respeitando o contorno por meio da técnica de fotointerpretação. 

 

2.2. Resultados e discussões 

 

A área de estudo localiza-se em uma pequena propriedade rural na área periurbana do 

município de Santa Cruz de Monte Castelo, no estado do Paraná (Fig. 1). O clima predominante na 

região segundo a classificação de Köppen & Geiger (1928) refere-se ao Cfa – Clima subtropical 

mesotérmico, com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C e no mês mais quente acima 

de 22°C. A pluviosidade no município em destaque nos últimos 35 anos foi em média de 

1.403,6mm anuais, segundo os dados da estação de monitoramento do Sistema de Informações 

Hidrológicas do Instituto das Águas do Paraná (SIH). 

O extremo noroeste paranaense localizado no Terceiro Planalto Paranaense é abrangido por 

rochas da Formação Caiuá. A camada superficial oriunda dessa formação rochosa sotoposta é 



 

743 
 

comumente associada a processos erosivos acelerados, apresentando solos de textura média a 

arenosa, de fácil desagregação quando expostos a energia mecânica da água da chuva e/ou 

manejado inadequadamente. Neste contexto, o processo erosivo que nas últimas quatro décadas 

vem degradando uma pequena propriedade nas proximidades da malha urbana de Santa Cruz de 

Monte Castelo-PR, está relacionado ao fluxo de água proveniente da drenagem urbana lançada em 

solo exposto, estando assim, o processo de degradação vinculado à ação antrópica. 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 

Fontes: IBGE e Google Earth, 2016.  Elaboração: MATIAZO, 2016 
 

Por drenagem urbana, entende-se como “o conjunto de medidas que tenham por objetivo 

minimizar os riscos a que as populações estão sujeitas, diminuir os prejuízos causados por 

inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável” 

(PORTO et al., 2013, p. 806). Em contrapartida, quando as estruturas de engenharia são inseridas 

em áreas susceptíveis a erosão sem um acompanhamento a longo tempo, aliado a índices 
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pluviométricos superiores a média, ou seja, exceções climáticas de alta energia possibilita a 

eminência de um impacto no meio físico. Diante disso, após a colonização e implantação de centros 

urbanos no noroeste paranaense, as características físicas frágeis dos solos, aliado a um manejo 

inadequado, fomentou o surgimento de erosões que implicaram em prejuízos ambientais, sociais e 

econômicos. Em consequência dos prejuízos causados pelos processos erosivos, no ano de 1975,  

 

Foi criado o Programa Especial de Controle da Erosão do Solo Urbano no 
Noroeste do Paraná, que previa a aplicação de recursos federais e estaduais 
para controlar os problemas causados pela erosão. Assim, em 1976, o 
governo do Estado do Paraná, criou a Superintendência do Controle da 
Erosão do Paraná – SUCEPAR, com o objetivo de planejar, fiscalizar e 
coordenar a implantação de obras de controle da erosão (BIGARELLA & 
MAZUCHOWSKI, 1985, p. 289-290). 

 

No município de Santa Cruz de Monte Castelo-PR, bem como em outros municípios da 

mesma região, tiveram obras relacionadas à drenagem urbana a fim de evitar o escoamento 

superficial e por consequência a erosão do solo urbano. Por meio de um emissário de concreto a 

água pluvial capitada pelas estruturas de microdrenagem do município, foi direcionada a um único 

ponto de saída, onde existia um dissipador de energia hídrica com a finalidade de reduzir o impacto 

do fluxo direto no solo, sendo essa obra, segundo Bigarella & Mazuchowski (1985, p. 301) 

executada pela SUCEPAR. Observa-se na figura 2 em referência ao ano de 1980, o emissário de 

concreto de recém-construção na época ligando a rede de drenagem do município a sua zona 

periurbana. As cores claras destacadas na figura referem-se aos solos expostos, seja pela falta de 

pavimentação das ruas, da própria construção do canal e da erosão inicial causada pelo lançamento 

da água pluvial no talvegue receptor. 
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Figura 2 – (1) Erosão do talvegue; (2) Emissário de concreto e (3) Solo revolvido  

Fonte: ITCG, 1980. Elaboração: MATIAZO, 2016 
 

Nas últimas décadas à erosão evoluiu e ocupou uma vasta área, degradando a cobertura 

pedológica e impossibilitando o uso da área para fins agrícolas. O resultado de décadas de 

lançamento de águas pluviais em solo exposto sem uma estrutura adequada, resultou no 

entalhamento acelerado do talvegue, formando um canal com cerca de 1,2km de comprimento (Fig. 

3).  
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Figura 3 – Características morfológicas da voçoroca 

 

A erosão acelerada na área periurbana do município, teve o avanço relacionado às 

condicionantes climáticas, principalmente as chuvas precipitadas sobre a malha urbana. No ano de 

2015 foi registrado no município um índice pluviométrico superior à média histórica registrada para 

a região, como pode ser observado na tabela 1, com um excedente pluviométrico de 836,9mm. Esse 

excedente está ligado diretamente à influência do El Niño de intensidade forte e histórica. O evento 
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climático influenciou na média histórica de chuvas na região noroeste paranaense, causando 

inúmeros problemas nas infraestruturas urbanas e rurais.  

 

Tabela 1 – Relação dos índices pluviométricos históricos e registrados nos anos de 2015/2016 
Relação da precipitação média anual 

Ano (mm) 
1980-2016 1.403,6 

2015 2.240,5 
Janeiro a Agosto/2016 1.172 

 
Precipitação média mensal histórica dos meses de Novembro a Janeiro de 1980 a 2016 

Mês (mm) 
Novembro 122,5 
Dezembro 153,5 

Janeiro 168,0 
Fevereiro 168,4 

 
Precipitação média mensal dos meses de Novembro a Janeiro de 2015 a 2016 

Mês (mm) Dia mais chuvoso (mm) 
Novembro/2015 355,4 03 155,0 
Dezembro/2015 268,6 25 42,5 

Janeiro/2016 156,0 10 59,7 
Fevereiro/2016 379,3 05 54,0 

Fonte: SIH - Sistema de Informações Hidrológicas do Instituto das Águas do Paraná, 2016. 

 

De acordo com a tabela 1, os índices pluviométricos registrados nos meses de novembro de 

2015 a fevereiro de 2016, ressaltando a chuva ocorrida no dia 03 de novembro de 2015, registrando-

se 155 milímetros de chuva, influenciaram no abalamento do emissário de concreto já fragilizado 

pelas décadas de uso desprovido de manutenções.  

O conjunto de condicionantes que influenciaram a degradação da área, sendo as 

características físicas do solo de textura média a arenosa, caracterizada pela fácil desagregação, 

aliado a índices pluviométricos acima dos registrados para a época e a uma infraestrutura de 

drenagem imprópria, propiciou no início de 2016 o transporte em massa da superfície pedológica e 

do emissário de concreto. A voçoroca avançou 122 metros a montante, variando de 28 a 33 metros 

de largura e de 8 a 10 metros de profundidade (Fig. 4). 
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Figura 4 – Evolução da voçoroca após as chuvas registradas nos meses de novembro 

de 2015 a favereiro de 2016 
A área destacada em vermelho na figura 4 demonstra que a erosão impactou uma expressiva 

área de pastagem plantada, prejudicando a pecuária no local e impossibilitando o acesso do sitiante 

à cidade pela estrada que antes fazia essa ligação. Devido aos transtornos e prejuízos causados ao 

proprietário do local, a prefeitura municipal iniciou os reparos do emissário e a construção de um 
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novo dissipador de energia hídrica em julho de 2016, no valor de 355 mil reais. Para que houvesse a 

possibilidade de reparos, os responsáveis introduziram paralelamente a voçoroca um novo canal 

artificial, com o objetivo de desviar as águas oriundas do emissário para a implantação de uma nova 

estrutura de aço e concreto. Porém, de acordo com a tabela 2, no dia 16 de julho e 20/21 de agosto 

de 2016 foram registradas chuvas que totalizaram 143,2mm, onde a incisão do canal escavado pelos 

operários originou uma segunda voçoroca com parâmetros morfemétricos idênticos à primeira, 

agravando o impacto ambiental no local (Fig. 5). 

 

Tabela 2 – Relação dos índices pluviométricos históricos e registrados nos anos de 2015/1016 
Precipitação média mensal histórica dos meses de Julho e Agosto de 1980 a 2016 

Mês (mm) 
Julho 57,8 

Agosto 55,8 

 
Precipitação média mensal dos meses de Julho e Agosto de 2016 

Mês (mm) Dia mais chuvoso (mm) 
Julho 74,0 16/07 72,0 

Agosto 118,5 20-21/08 71,2 
Fonte: SIH - Sistema de Informações Hidrológicas do Instituto das Águas do Paraná, 2016. 

 

   
Figura 5 – Vistas parciais da segunda voçoroca asomada paralelamente a primeira feição erosiva 

Fonte: MATIAZO, 2016 
 

O homem ao modificar as condições pedogeomorfológicas de áreas com características 

físicas frágeis possibilitam o agravamento e o aceleramento de processos erosivos naturais, como as 

ravinas e as voçorocas. Neste contexto, Oliveira (1999), comenta que, 
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No caso dos solos, tanto a mudança na quantidade de energia disponível 
(intensidade e frequência de precipitações, teor de umidade dos solos, etc.), 
quanto a alteração das características do sistema (uso do solo, cobertura 
vegetal, grau de estruturação, etc.) podem levar a uma situação de 
desequilíbrio entre energia disponível e capacidade de dissipação de energia 
(OLIVEIRA, 1999, p. 58). 

 

Neste sentido, o contexto erosivo acelerado no noroeste paranaense segundo Nóbrega et al., 

(2003), é que “a cada período de chuva os fenômenos se ampliam e novos focos surgem com 

facilidade. Para o poder público os reparos na infraestrutura urbana são vultosos e para a 

comunidade, a ameaça à propriedade e a sua segurança geram insatisfação”. Ainda de acordo com 

os autores: 

 

O controle e prevenção da erosão são um desafio constante e necessário para que se 
possa garantir a expansão dos núcleos urbanos e das atividades econômicas na 
região. E neste sentido, o conhecimento do meio físico, suas características e 
funcionamento, são imprescindíveis tanto para o controle quanto para a prevenção 
dos fenômenos erosivos, permitindo uma ocupação mais adequada e segura 
(NÓBREGA et al., 2003). 

 

Diante de uma natureza transformada historicamente pelos variados ciclos econômicos e 

sociais que degradaram e tornaram escassos variados recursos naturais, as práticas 

conservacionistas atuam em prol da recuperação de ambientes depauperados. Em contrapartida, a 

não utilização de técnicas científicas, ou mesmo do conhecimento da dinâmica dos sistemas 

naturais, acabam por agravar os problemas ambientais. A título de exemplo, a prefeitura municipal 

de Santa Cruz de Monte Castelo-PR com o intuito de reduzir o avanço do processo erosivo no 

talvegue receptor das águas oriundas da drenagem urbana, aterrou uma das bordas da voçoroca com 

uma mistura de materiais residuais (plásticos, detritos vegetais e escórias de construção civil) 

intensificando o impacto no ambiente local (Figura 6). 
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Figura 6 – Local aterrado com materiais resuduais e depósito sedimentar resultante 

do processo erosivo a montante 
Fonte: MATIAZO, 2016 

 

Essas formações de cunho antrópico, segundo Oliveira (1994) apud Francisco (2011, p. 55) 

“são denominados de depósitos tecnogênicos, são resultantes da ação humana, podendo ser 

construídos, como os aterros ou induzidos, como os corpos aluvionares resultantes de processos 

erosivos”. Os dois casos são identificados na figura 6, observa-se o aterro de origem antrópica, bem 

como o depósito sedimentar de coloração clara, com cerca de 1m de espessura formado por areias 

quartzosas oriundas da incisão erosiva a montante causada pela rede de drenagem urbana do 

município. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os levantamentos de informações realizados em campo e por meio do referencial teórico 

possibilitaram indicar que o surgimento e o aceleramento da voçoroca localizada na área periurbana 

de Santa Cruz de Monte Castelo-PR teve influência direta da ação histórica do homem neste 

ambiente físico, por intermédia em um primeiro momento pelo desflorestamento indiscriminado, e 

em sequência, o surgimento da malha urbana e pela construção de um emissário de concreto 

responsável pelo direcionamento das águas pluviais oriundas do município para um único ponto de 
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lançamento, um talvegue receptor com cobertura pedológica exposta sem a presença da proteção da 

cobertura vegetal, modificando assim, as condições naturais antecedentes. 

Embora as características físicas do solo da área estudada sejam susceptíveis a ocorrência da 

erosão acelerada por eventuais desequilíbrios naturais, como foi o caso do El Niño, com a 

ocorrência de eventos de alta energia (chuvas acima da média), o local sofreu nas últimas quatro 

décadas o abandono do órgão publico municipal no sentido de operar desde a construção inicial do 

emissário e do dissipador de energia as correções necessárias, sejam na estrutura de drenagem, 

como na recuperação das condições físicas do local. 

Por meio do planejamento, evitar-se-ia a degradação do meio ambiente no local e do gasto 

do dinheiro público para recuperar a área degradada, que poderia ser melhor utilizado a fim de 

evitar o problema. As práticas conservacionistas atuam em prol da recuperação de diversos 

ambientes impactados pelo homem, possibilitando além da recuperação, a prevenção do 

aceleramento dos processos degradacionais. Portanto, à tomada de medidas preventivas e corretivas, 

para que voçorocas como a da área estudada não tragam maiores impactos para o meio físico tal 

como para as atividades econômicas e sociais, são de responsabilidades tanto dos órgãos públicos, 

assim como da população em geral por meio de ações mitigadoras. 
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O (I)LEGADO OLÍMPICO: ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES AMBIENTAIS 

PROMULGADAS PELA ABERTURA DOS JOGOS NA CIDADE DO RJ 

MARTINS, Gabriel dos Santos135 

SOUZA, Flávia da Silva136  

 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir sobre o suposto “legado” das Olimpíadas na cidade do 
Rio de Janeiro em 2016 (pela epistemologia ambiental e os processos de produção do espaço 
urbano), assinalando os equívocos e as contradições transmitidas pelo espetáculo da abertura dos 
jogos na tentativa de atribuir “voz” contra hegemônica no processo de alienação instaurado para a 
aceitação plena do megaevento na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho analisa o discurso ambiental 
promulgado pela abertura e o contrapõe com alguns problemas socioambientais instaurados para a 
promoção do evento, como as remoções ocorridas na cidade, no caso específico da comunidade da 
Vila Autódromo (localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro), única comunidade que conseguiu 
resistir às imposições do poder público municipal; e com o desmatamento da Área de Proteção 
Ambiental Marapendi (localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro) para a construção de um 
campo de golfe. Os locais foram escolhidos por exemplificarem a máxima da contradição entre o 
que foi proposto na abertura e o que, de fato, ocorreu pragmaticamente. Nesse ensejo, se pretende 
complexificar o conceito de meio ambiente, com criticidade e rigor teórico-metodológico, 
atribuindo à cidade a sisudez necessária às bases da epistemologia ambiental, visto que essa é parte 
integrante das relações socioambientais. Foram realizadas entrevistas com moradoras da 
comunidade toda Vila Autódromo e revisão bibliográfica para consolidação do arcabouço que 
deram dimensão ao proposto como objetivo. Assim, se percebe que os interesses dos agentes da 
produção do espaço urbano (imobiliários, industriais) prevalecem acima dos interesses dos pobres 
da cidade.  

    
Palavras-chave: Contradições discursivas; Cidade-negócio; Segregações socioespaciais; Conflitos 
socioambientais.  
 
 
ABSTRACT  
 
This article aims to discuss the supposed "legacy" of the Olympics that took place in the city of Rio 
de Janeiro in 2016 (by environmental epistemology and urban space production processes), pointing 
out the mistakes and contradictions transmitted by the opening of the show games in an attempt to 
give "voice" against the hegemonic disposition of proceedings for the full acceptance of the mega 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq. Colaborador do Programa de Educação Tutorial de 
Geografia da UFRRJ-IM. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, Diversidade e 
Sustentabilidade (GEPEADS-UFRRJ-IM). E-mail: gabrieldossantosmartins@yahoo.com.br  
136 Graduanda do curso de geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Bolsista do Programa 
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event in the city of Rio de Janeiro. The paper analyzes the environmental discourse promulgated by 
opening and contrasts with some environmental problems brought to the promotion of the event, as 
removals occurred in the city, in particular of the Vila Autódromo community event (located in 
Jacarepaguá, in Rio de Janeiro), single community that managed to resist the impositions of the 
municipal government; and the deforestation of the Environmental Protection Area Marapendi 
(located in Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro) for the construction of a golf course. The sites were 
chosen exemplify the maximum contradiction between what was proposed in the opening and that, 
in fact, occurred pragmatically. In this occasion, it is intended complexifying the concept of 
environment, with critical and theoretical and methodological rigor, giving the city the necessary 
seriousness to the bases of environmental epistemology, since this is part of the socio-
environmental relations. community residents with interviews were conducted throughout Vila 
Autódromo and literature review to outline the consolidation that gave dimension to the proposed 
aim. Thus, it is clear that the interests of agents of the production of urban space (real estate, 
industrial) prevail above the interests of the poor of the city. 
 
Keywords: Discursive contradictions; City-business; Segregations sociospatial; Environmental 
conflicts.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar a XXXI Olimpíada moderna, um 

megaevento que está inserido em um bojo estrutural de relações político-econômicas com grandes 

implicações socioambientais que refletem na totalidade dinâmica e complexa que é a cidade.  

Os megaeventos são promovidos como estratégia137 para a produção do espaço urbano 

capitalista, que em sua essência é resultado e resultante de segregações socioespaciais, de 

problemáticas socioambientais. A cidade é, assim, tratada como um espetáculo que promove apenas 

benefícios para o grande capital financeiro, imobiliário, industrial. Aos mais pobres restam apenas 

os malefícios do processo de transformação da cidade em espetáculo para objetivos 

mercadológicos, que trazem a especulação imobiliária, remoções, desmatamentos.  

Durante a abertura dos jogos olímpicos no estádio de futebol Jornalista Mário Filho, 

conhecido popularmente como Maracanã, as questões ambientais foram levantadas, sendo tratadas 

como de suma importância e de caráter emergencial. Isso em meio a um grande espetáculo, digno 

de belezas, de fogos, danças e músicas. Mas, o que mais se destaca são as grandes contradições 

enunciadas. As belezas da festa de abertura não foram reflexos de ações condizentes com os 

impactos socioambientais para a realização do evento. 

                                                 
137 “Estratégias” no sentido dissertado por Certeau (1994).  
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Além disso, um grande equívoco conceitual foi perpassado para milhões de pessoas, 

dotando o meio ambiente de um significado acrítico, que deve ser ultrapassado. A aquisição de uma 

postura político-filosófica mais crítica para com a dinamização conceitual acerca das questões 

ambientais precisa ser posta como emergencial, visto as demandas contemporâneas (GUIMARÃES, 

2004). A cidade deve ser tratada como lócus por excelência do conjunto dos múltiplos, dinâmicos, 

complexos e contraditórios movimentos das relações socioambientais, não negligenciando as 

demandas para a realização da vida dos outros produtores do espaço urbano. Por isso, aqui, as 

remoções serão tratadas como grandes problemas socioambientais, pois a negligência ao espaço 

urbano é também a negligência da vida em um ambiente democrático, justo, em equidade.  

Como discutir e querer atentar para os grandes conflitos ambientais (postura tomada como 

central na abertura dos jogos olímpicos) sem tratar das intrínsecas relações entre metrópole e meio 

ambiente? Como tomar a crise ambiental como foco em discurso global sem levantar e 

problematizar as interações e dilemas com/no local?  

Muitas tensões emergem com essas questões e nos fazem refletir no complexo processo que 

foi a realização do evento em uma cidade com grandes problemáticas estruturais, sendo refletidas 

pelos imaginários, discursos e práticas que tratam a cidade como negócio (CARLOS, 2005).  

O presente trabalho tem por objetivo assinalar os equívocos e as contradições transmitidas 

pelo espetáculo da abertura dos jogos olímpicos na tentativa de atribuir “voz” contra hegemônica no 

processo de alienação instaurado para a aceitação plena do megaevento na cidade do Rio de Janeiro. 

Nesse ensejo, se pretende complexificar o conceito de meio ambiente, com criticidade e rigor 

teórico-metodológico, atribuindo à cidade a sisudez necessária às bases da epistemologia ambiental, 

visto que essa é parte integrante das relações socioambientais.  

O discurso da sustentabilidade esteve muito presente para a promoção da cidade no contexto 

dos megaeventos. Discurso esse que foi usado como justificativas para muitas remoções, mas  

por trás de toda essa máscara de sustentabilidade usada pelos gestores da cidade às 
vésperas de mais um megaevento esportivo, percebe-se um legado de violações 
socioambientais. As iniciativas propostas e adotadas dinamizam novos nichos de 
mercado que promovem a preservação ambiental através  do que conhecemos 
atualmente como “economia verde”, ou “marketing verde”, tão atrelada pelas 
diferentes esferas da gestão pública, juntamente com as parcerias da iniciativa privada, 
promovendo a mercantilização da cidade por meio da mercantilização do seu meio 
ambiente. (DOSSIÊ DO COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO 
DE JANEIRO, 2015, p. 97) 
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Os Jogos Olímpicos deixaram, sim, um grande legado para a cidade e seus moradores, não 

será esquecido, seus efeitos serão lembrados por muitos. Mas ao contrário do que comumente é 

passado e sempre é atribuído à palavra, não foi um bom e justo legado. Por isso, em postura 

política, dizemos que os megaeventos, em geral, deixaram um grande (i)legado para a população, 

processos totalmente injustos e ilegais para com as dinâmicas socioambientais.  

A análise é feita através de dois momentos que se inter-relacionam e que expressam o 

movimento amplo das dinâmicas socioambientais na cidade, em dois momentos. O primeiro, se 

refere ao discurso da abertura do evento para com a crise ambiental contemporânea. O segundo, 

trata das práticas diretas e indiretas que afetaram/afetam as diferentes escalas socioambientais na 

cidade do Rio de Janeiro. Essas práticas serão exemplificadas sucintamente através de dois 

processos: o (i)legado na Vila Autódromo através das remoções e as degrad(ações) na Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Marapendi, na Barra da Tijuca, para a construção de um campo de 

golfe.  

Em relação à metodologia, foi realizado levantamento do referencial teórico referente a 

temática em questão, seguida de entrevistas de caráter qualitativo  com moradoras da Vila 

Autódromo. 

 

2. Dos discursos ambientais a um ambiente de discursos  

 

Ainda emerge como problemática a relação que estabelecemos com o conceito sobre meio 

ambiente, pois conceitos revelam atitudes políticas, econômicas, sociais e culturais de um 

determinado tempo histórico. Assim, esse aspecto merece grande relevância quando pensamos na 

conjuntura contemporânea que é fomentada pelos paradigmas instaurados pela atual crise societária 

e pelas condições construídas através do padrão de vida que se pretende fazer dominante e que está 

inteiramente atrelado ao consumismo, um dos fatores que originam e alicerçam as relações de 

produção do atual regime de acumulação138.   

A atribuição de importância é dada frente ao que se estabelece como o “meio ambiente” e 

como as ações serão norteadas por esse determinado conceito. O meio ambiente ainda é visto 

através dos paradigmas da disjunção (MORIN, 1997), onde homem e natureza são postos como 

antagônicos e, além disso, em que o homem é posto frente à natureza através de hierarquia de 

                                                 
138 Regime de acumulação flexível (HARVEY, 2005).  
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dominação e poder (antropocentrismo), sendo soberano e possuidor único da mesma. Dada relação 

justifica ações predatórias, pois se homem não é natureza e está em um patamar diferente, é 

compreensível que não trate a mesma com cuidado (GONÇALVES, 1989). Mas, deve ser ressaltado 

o grande potencial da ação antrópica, já que o homem possui cultura e formas de atuação com a 

natureza, através das técnicas, que são capazes de significativas mudanças da realidade “natural”; 

por isso, uma análise rasa sobre tais perspectivas não bastam para aquisição de concepções críticas 

frente às relações tão complexas. Mas para além de problematizar tal relação com os processos 

culturais e suas técnicas, as dicotomizações (homem x natureza; sujeito x objeto; indivíduo x 

sociedade; parte x todo; local x global) surgem como concepções ideológicas com outras 

intencionalidades, como postura político-econômico-cultural que se aliava fortemente à ascensão do 

mercantilismo e a colonização (GONÇALVES, 1989).  

Para a análise aqui proposta, é importante concebermos que os paradigmas da disjunção 

refletem não somente nas relações entre homem-natureza, mas também, e de forma bastante 

significativa, nas relações homem-homem, onde há hierarquias e dominações. Como afirmam 

Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006, p. 107),  

[...] as técnicas modernas serão, desde o início, técnicas que, ao mesmo tempo, 
dominam homens para se possa dominar a natureza [...]. Assim, o 
antropocentrismo não é, simplesmente, o homem como espécie biológica – Homo 

sapiens sapiens – dominando a natureza, mas a dominação de alguns homens sobre 
outros homens para que se possa dominar a natureza.  

Os processos de segregação emergem em simbiose com a dominação entre homens, são 

emblemáticos e se mostram como máxima da crise socioambiental. Nas metrópoles, essas relações 

estão instituídas cotidianamente pelas contradições do sistema capitalista. Os mais frágeis, os 

pobres, são afetados rotineiramente pela força econômica. Através dessas premissas, somos 

convidados a pensar mais nas relações intrínsecas entre a cidade e o meio ambiente, em uma 

geografia urbana desigual, que ainda são vistos hegemonicamente pelos paradigmas da disjunção.  

A produção de imaginários ligados a conceitos errôneos sobre meio ambiente é algo 

constante e intenso, principalmente no atual período técnico-científico-informacional (SANTOS, 

2006) onde a mídia tem papel de destaque, sejam nas propagandas que promovem o discurso verde, 

nos telejornais, nos documentários, desenhos, filmes. Aqui, destacamos o conceito sobre meio 

ambiente apresentado pela abertura dos jogos olímpicos, transmitido ao vivo para o Brasil e o 
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mundo. A abertura139 teve um momento de reflexão sobre a atual crise planetária (aspectos 

ambientais), mas de uma maneira acrítica, pontual e rasa. O espetáculo da abertura abordou apenas 

as questões ambientais planetárias (postura que causa distanciamento e dicotomização). Na escala 

local, foi repercutido como se tudo fosse algo maravilhoso, uma ideologia que se mostrou como 

totalidade da realidade, mas que omitiu diversos acontecimentos na esfera ambiental da cidade para 

a promoção do evento. 

Basicamente, a parte destinada a tratar da crise ambiental na abertura do evento constou por 

dois momentos. O primeiro, destinado a um levantamento da situação, uma caracterização do 

quadro global. E o segundo momento, destinado às soluções. O primeiro momento não teve grandes 

novidades, nada diferente do que já é comumente passado quando a pauta sobre meio ambiente é 

levantada de forma simplória: discursos e imagens que mostram elevados índices na temperatura 

global por conta da emissão do CO2 pelo uso exacerbado dos combustíveis fósseis, sobre o 

derretimento das grandes geleiras e o nível do mar que só tende a subir.  

Após o discurso que evidenciou os processos globais, fomos convidados a uma solução que 

merece, no mínimo, frustração (mas é claro, dado o contexto, não foi novidade alguma). Foi 

relatado que todos os atletas ganharam uma muda de árvore nativa do Brasil para plantarem no 

Parque Radical do Rio. Assim, exercendo a cidadania de cada um, ajudando o planeta a amenizar 

suas crises e injustiças ambientais. O legado dos atletas para a cidade.  

Esse é o discurso que paira no imaginário das pessoas, e que resulta em concepções e 

práticas completamente acríticas das realidades vigentes, dos processos de exclusão e de injustiças 

socioambientais. Se cada pessoa no mundo plantar uma árvore e os paradigmas do sistema-mundo 

moderno-colonial em suas instâncias econômicas, políticas, sociais e culturais com a des-ordem 

ambiental planetária (HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2006) prevalecerem, ainda assim 

seriam desmatadas no bojo da lógica de mercado. A concepção de plantar uma árvore (e somente 

isso) denota um exercício ideológico de cidadania, expressa por uma concepção individualista e 

sem caráter intervencionista da realidade vigente.  

Em nenhum momento da abertura se propuseram a relatar as grandes problemáticas 

socioambientais na escala local, no plano da cidade, nas práticas do Estado em consonância com a 

iniciativa privada para fomentar o megaevento e suas trágicas implicações, como veremos a seguir.  

                                                 
139 Abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-campo-de-
golfe-da-discordia-5667.html (acesso: 02 de outubro de 2016) 
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2.1 Do discurso ambiental aos processos de segregação socioespacial  

Para entendermos a íntima relação das problemáticas socioambientais com os processos de 

uma geografia urbana desigual, devemos ter com clareza como se constitui o espaço urbano, em 

especial, o espaço urbano engendrado e instituído pelas relações do sistema capitalista: o espaço 

urbano capitalista. Sendo definido e caracterizado por Corrêa (2000, p. 11) como  

 Fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo 
de lutas – é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 
engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço. São agentes sociais 
concretos, e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando sobre um 
espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de 
acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de 
produção, e dos conflitos de classe que delas emergem.  

O dinamismo do espaço urbano capitalista é entendido pelo autor sendo constituído por 

diversos agentes sociais, que atuam e produzem, (re)fazem a cidade. Segundo Corrêa (2000), são 

eles: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos. Esses agentes estão 

em plena interação, todas as suas formas de atuação estão imbricadas em determinados objetivos 

que afetam intrinsecamente uns aos outros (esse é o movimento do espaço). Mas através de 

processos e forças diferenciadas e, principalmente, de objetivos diferentes (principalmente os 

objetivos dos grupos sociais excluídos com os demais). Por isso mesmo Corrêa (2000, p. 08) afirma 

que “o espaço urbano, especialmente o da cidade capitalista, é profundamente desigual: a 

desigualdade constitui-se em característica própria do espaço urbano capitalista”.   

Segundo Santos (2005), os agentes que estimularam a industrialização no país, são os 

mesmos agentes envolvidos na produção financeira do espaço, eles também consolidam a produção 

de uma cidade capitalista. Essa mesma cidade, segundo Rolnik (2004), é possuidora de alguns 

traços essenciais que aconteceram no seu desenvolvimento, como a privatização de terra e de 

moradia, e também de segregação espacial. Nesta cidade capitalista, a realização da vida acontece 

por intermédio do dinheiro, em uma relação entre “território e mercado” e “mercado e espaço” que 

podem ser considerados como sinônimos e a sua compreensão não pode ser realizada sem o outro 

(SANTOS, 2005). 

Cada vez mais a cidade capitalista é constituída pelas relações diretas entre os agentes 

privados e o Estado, que atua como “grande industrial, consumidor de espaço e de localizações 
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específicas, proprietário fundiário e promotor imobiliário” (CORRÊA, 2000, p. 24). O que denota a 

produção do espaço pelo nível econômico e suas implicações, visto que as formas espaciais mudam 

e adquirem outras configurações, que conflitam na dupla condição de valor de uso e valor de troca 

(BARRIOS, 1986), atribuindo caráter de segregação aos grupos sociais excluídos, que ficam às 

margens da mudança da cidade em objeto produtivo (exemplificado pelo processo de 

gentrificação140). Esse fenômeno é por si uma grande violação da equidade ambiental, pois relações 

de significativa importância (como a aquisição de relações culturais e simbólicas, o direito à cidade, 

o direito ao meio ambiente vivido) são negados frente imposições mercadológicas. 

A cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos denota o processo de exclusão 

oriundo das relações econômicas de uma estrutura que visa a cidade como objeto de maximização 

de lucros, instituído pelos agentes privados e as íntimas, complexas e contraditórias relações com o 

Estado. E vale dizer que 

                                      [...] não se trata de um processo conjuntural, relacionado apenas a eventos 
esportivos temporários. Há uma geografia que corresponde à abertura de fronteiras 
de expansão do próprio mercado, um processo estrutural de despossessão dos 
ativos territoriais dos mais pobres, que é parte da acumulação do capital de novas 
bases. Sediar megaeventos esportivos é apenas um momento dessa lógica mais 
ampla. (ROLNIK, 2015, p. 12 apud FAULHABER e AZEVEDO, 2015, p. 12) 

O slogan “Rio 2016” é tratado como estratégia para alavancar o nome da cidade 

mundialmente e atrair mais capital, e por isso dizer em “mercadificação da cidade”, “city-

marketing” (FERREIRA, 2011). As diversas obras para adequação da cidade aos modelos 

internacionais resultaram em uma das mais significativas materializações dos processos de injustiça 

ambiental: as remoções das comunidades carentes em área de forte especulação imobiliária. 

Evidentemente, isso não estava no discurso da abertura do evento, visto que intencionalmente 

produziu imaginários de aceitação popular ao evento, objetivando denotar “equilíbrio” ambiental 

local.  

A cidade sendo pensada apenas para atender as demandas internacionais para a promoção 

dos megaeventos fez com que, segundo o Dossiê do Comitê Popular da Copa e da Olimpíada do 

Rio de Janeiro (2015, p. 20), 77.206 pessoas fossem removidas durante o período de 2009 a 2015 na 

gestão do prefeito Eduardo Paes. Foram mais remoções que no período de 1902-1906 (com Pereira 

                                                 
140 “O conceito de gentrification foi utilizado pela primeira vez pela socióloga alemã Ruth Glass, ainda nos anos 60, 
para designar um processo de enobrecimento de uma área central e a consequente remoção de sua população original” 
(MOSCIARO, 2014, p. 12).  
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Passos) e 1961-1965 (Carlos Lacerda)141. Com base no DCP (2015), cerca de mais 40 comunidades 

sofreram remoções, dentre elas, a Vila Autódromo.  

 

2.2 O (i)legado das Olimpíadas na Vila Autódromo 

As informações apresentadas são resultados de entrevista aberta com duas moradoras da 

Vila autódromo. Sandra Maria e Nathália (filha da Dona Penha142), mulheres que resistiram, 

moradoras que conseguiram enfrentar as imposições da ideologia estrutural e estruturante da 

cidade-mercado e permanecem na comunidade. Contrárias ao esperado pela Prefeitura, que através 

de variadas estratégias deixou claro a intenção da remoção total da comunidade (não apenas pelo 

substrato material ligado ao espaço e às construções físicas, mas, também, aos fatores da dimensão 

histórico-socioespacial e cultural-simbólica), estão no território deixando claro que Vila Autódromo 

não acabou,  apesar da força repressiva do poder público municipal - anunciada em violências em 

todos os seus graus e sentidos - a comunidade ainda tem muitas memórias e identidades para 

preservar e disseminar. 

A Vila Autódromo surgiu por volta da década de 60, com a ocupação de pescadores nas 

margens da lagoa de Jacarepaguá, em proximidade com a Barra da Tijuca, em uma área pouco 

visada pelo poder público até então. A comunidade teve seu forte crescimento por conta da 

construção de um Autódromo nas proximidades. A partir de então, os investimentos para a região 

não param de crescer, o “desenvolvimento” já se anunciava como constante. A pressão para a 

remoção da comunidade se deu de forma concomitante aos investimentos que deixavam o local 

cada vez mais atrativo aos agentes imobiliários e da construção civil, especuladores. Interesses que 

prevalecem frente aos direitos de moradores que já possuíam documento de concessão real de uso 

emitido pelo poder público estadual e da comunidade que foi decretada Área de Especial Interesse 

Social (Lei Complementar nº74/2005). Assim, desde a década de 90 a identidade de resistência 

(CASTELLS, 1999) da comunidade já se constituía, pelo direito de permanência no território. 

Todos os megaeventos foram usados como motivo para tal com os mais variados argumentos, desde 

a degradação do meio ambiente à “agressão estético-visual”. 

                                                 
141 Pereira Passos com 20.000 pessoas removidas e Carlos Lacerda com 30.000 pessoas (ROCHA, 1995). 
142 Dona Penha é símbolo de luta e resistência da Vila Autódromo, por suas ações, ganhou o “Diploma Mulher Cidadã 
Leolinda de Figueiredo Daltro”, no dia internacional da mulher. Contraditoriamente, teve a sua casa destruída pelo 
poder público municipal nesse mesmo dia. Mais informações: http://rioonwatch.org.br/?p=18671 (acesso: 02 de outubro 
de 2016) 
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Com os jogos olímpicos, o discurso da remoção na comunidade tomou uma dimensão mais 

concreta. A Vila Autódromo deveria ser removida para a construção de equipamentos olímpicos. 

 Sandra justificou isso porque hoje em dia a Olimpíada carrega a ideologia da construção, ou seja, 

ideologia de processos facilitados para obtenção de lucro através da promoção dos espaços, da 

estética urbanista. Uma fase que caracteriza o megaevento como instrumento estratégico 

(CERTEAU, 1994) da estrutura e manutenção do capitalismo e das suas contradições.  

Como as pessoas já possuíam o direito de posse, as negociações no início do processo de 

remoção foi menos violento (quando comparado com outras remoções). Houve uma reunião no 

Riocentro143 com os moradores, para os convenceram a fazer uma política de “troca de chave”, 

proposta que consistia na saída das pessoas da comunidade para apartamentos do Minha Casa 

Minha Vida. Sandra relata que o discurso dos representantes da Prefeitura foi totalmente 

manipulador, desde a troca da palavra “conjunto habitacional” por “condomínio” às belas imagens 

de apartamentos, com grandes áreas de lazer, piscinas, quadras. Enfatizavam que havia 

apartamentos de até três quartos, mas que esses últimos eram os que estavam em menor quantidade, 

sendo assim, somente os primeiros acordos teriam tal privilégio, uma verdadeira corrida. Em muitos 

momentos da reunião, com caráter de culpar, foi enfatizado que os moradores estavam vivendo em 

condições precárias. Justamente para inversão dos papéis e de retirada da função do poder público 

municipal na comunidade. Além dessa reunião, a Prefeitura organizou comissões para tentar 

convencer os moradores da comunidade a aderir aos acordos, inclusive, levando muitos deles de 

van para os apartamentos. Quando chegavam para conhecer os imóveis, se depararam com grandes 

estruturas, com lindos móveis. Um claro processo de convencimento psicológico, pois como afirma 

Sandra, muitos moradores pobres ao se depararem com tal realidade, ficavam maravilhados a fazer 

o acordo.   

Mas nada foi tão simples como fizeram crer parecer.  Sandra nos relatou que no contrato 

assinado pelos moradores que fizeram o acordo, não diz que a Prefeitura deve quitar o apartamento, 

ou seja, muitos moradores fizeram um contrato de financiamento (se endividando) sem a segurança 

plena do total apoio por parte da Prefeitura de que iriam ter seus apartamentos sem grandes 

problemas futuros. Além do mais, os apartamentos são localizados em áreas distantes, com outras 

realidades, com outras “leis”. Muitos ex-moradores da comunidade morreram por não se adaptarem 

às novas realidades (que envolvem processos de milícias, tráfico de drogas, depressões).  

                                                 
143 Centro de convenções localizado no bairro de Jacarepaguá.  
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Frente aos argumentos/planos do poder público municipal, a Vila Autódromo, comunidade 

organizada e pacífica, uniu forças com diversos movimentos e pessoas para resistir às imposições 

das remoções. Em 2012, os moradores em conjunto com pesquisadores de uma equipe 

multidisciplinar da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) produziram um Plano Popular de Urbanização, mostrando que era capaz, sim, de 

urbanizar a Vila Autódromo e construir os equipamentos olímpicos pretendidos (Parque Olímpico, 

Transolímpica, BRT). O plano ganhou o prêmio internacional de urbanismo144, o que denotou a 

legitimidade da permanência da comunidade. O Prefeito afirmou que iria analisar o plano e que 

posteriormente iria se posicionar sobre o mesmo (algo que nunca aconteceu). Seria mais econômico 

aos cofres públicos, pois a urbanização pelo Plano Popular ficou estimado em 13 milhões de reais, 

enquanto que a Prefeitura gastou cerca de 95 milhões de reais com o processo de remoção da 

comunidade até junho de 2015145.   

Com o passar do tempo e maior resistência por parte da comunidade, as formas de 

negociação foram ficando cada vez mais truculentas. Então, a Prefeitura abriu um decreto para 

remoção de 50 famílias, sob o argumento para a realização de obras públicas. Um caso específico 

ficou bastante marcando entre os moradores, como afirmam Sandra e Nathália, um caso de extrema 

violência cometido pelos Agentes do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal. 

Chegaram na comunidade de manhã, sem nenhum aviso prévio, com a forte intenção de remover à 

força algumas famílias. Com a resistência dos moradores, muitos ficaram feridos, a repressão foi 

forte através de cassetetes e gás lacrimogêneo146.  

As remoções foram articuladas e executadas de modo com que exercesse grande pressão 

física e psicológica para que os moradores saíssem, foram feitas de forma ilegal, sem 

acompanhamento de técnicos e laudos. As máquinas derrubaram as casas sem nenhuma segurança, 

levantaram muita poeira, ocasionando problemas respiratórios e alergias; deixavam escombros em 

todos os lugares, o que deixava a comunidade propicia aos ratos e baratas quando chovia; 

arrancavam postes e canos de água, o que deixou muitos moradores sem água e luz por muito 

tempo. Assim, o ambiente ficava cada vez mais insalubre, sem condições para habitação.  

                                                 
144 Mais informações em: http://www.forumjustica.com.br/es/vila-autodromo-ganha-premio-internacional/ (acesso: 02 
de outubro de 2016) 
145 Disponível em: http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2015/05/16/reformar-ou-tirar-rio-gastou-r-80-mi-a-mais-para-
remover-favela-olimpica.htm (Acesso: 02 de outubro de 2016) 
146 Mais informações: http://anovademocracia.com.br/no-153/5990-rj-eduardo-paes-ataca-moradores-da-vila-autodromo 
(acesso: 02 de outubro de 2016) 
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Esse é o (i)legado para a Vila Autódromo. De uma população estimada em 700 famílias, 

apenas 20 conseguiram permanecer no território (DADOS DE CAMPO, 2016). Uma área que não 

atrapalhava em nada o fomento das olimpíadas, mas que hoje está vazia, especulando ao mercado 

imobiliário. Em outra parte do que foi a comunidade, foi construído um hotel de luxo, que pertence 

a Carlos Carvalho147, dono da Carvalho Hosken, em parceria público-privada. Desmataram cerca de 

500 árvores durante o processo de remoção na comunidade em uma área da margem da lagoa de 

Jacarepaguá, com a intenção de “resgatar a flora original”, um paisagismo barato que custou muito 

a muitos. Perto dessas margens, todo o esgoto do Hotel é despejado sem nenhum tratamento 

(DADOS DE CAMPO, 2016). Essa é a consciência ambiental dos que dizem nos representar, 

práticas contraditórias aos discursos que só exaltam a grande injustiça ambiental presente no 

processo olímpico. Mais uma vez, o direito à cidade148 (LEFEBVRE, 2001) sendo trocado pelo 

direito de poucos ao lucro.  

Mas a comunidade da Vila Autódromo resistiu e resiste. Sandra, Nathália e as outras 

famílias que conseguiram permanecer levam o legado de uma comunidade forte, ordenada, 

articulada. Através do Museu das Remoções, pretendem não deixar a história da comunidade se 

apagar, surge com o objetivo de relatar os acontecimentos histórico-geográficos ali ocorridos e 

mostrar que a identidade de resistência prevaleceu, uma comunidade exemplo para outras que 

sofrem e sofrerão com o processo das remoções. História essa contada através dos símbolos de luta 

da Vila Autódromo, em um Museu-território. A própria comunidade conta os fatos através de 

alguns pontos selecionados dentro da Vila Autódromo149.  

 

 

                                                 

147 “Ele participa de obras no Parque Olímpico, ao lado da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, onde, por meio de uma 
Parceria Público Privada (PPP), o consórcio construirá empreendimentos imobiliários a partir de 2018, em troca de 
quase R$ 1 bilhão de investimentos para custear a Olimpíada. Além disso, a Vila dos Atletas, com 31 edifícios, está 
sendo erguida em suas terras, e caberá a ele comercializar 3.604 apartamentos no já batizado condomínio Ilha Pura”. 
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150809_construtora_olimpiada_jp (acesso: 02 de 
outubro de 2016) 
Carlos Carvalho já afirmou em entrevista que a Vila Autódromo deveria ser removida, pois ali não é lugar para pobre: 
“Alguns dos prédios vão ser construídos aqui nesta área (apontando para a faixa de terra em frente à Vila Autódromo, 
transformada em área verde no plano, diante dos condomínios de alto padrão)”. Sua fala nefasta, preconceituosa e 
elitista pode ser acompanhada no mesmo link acima, da BBC Brasil. 
148 “Lefebvre (2001), com suas importantes considerações, nos esclarece que o direito à cidade como obra concreta é a 
realização do papel social do indivíduo junto à ação do/no espaço e o repúdio à segregação e distinção social.” (PERES, 
et. al., 2015, p. 31). 
149 Mais informações: https://www.brasildefato.com.br/2016/05/18/museu-das-remocoes-expoe-memoria-de-
resistencia-da-vila-autodromo-no-rio/ (acesso: 02 de outubro de 2016) 
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2.3 O (i)legado das Olimpíadas na APA de Marapendi 

Os processos que envolveram a construção do campo de golfe revelam as nuances do debate 

ambiental em contradição com o discurso propagado durante a abertura dos jogos olímpicos. Um 

empreendimento pensado sob a lógica de produção do espaço urbano capitalista, que envolveu o 

Estado (através de licitações, mudanças legais) e agentes imobiliários, resultando em práticas que 

afetaram negativamente o meio ambiente local.  

O golfe voltou a ser modalidade olímpica em 2016. Sendo assim, um campo deveria ser 

escolhido para tal, a cidade possui dois grandes campos (que recebem competições internacionais): 

Gávea Golf Club e o Itanhangá Golf Club. Apesar disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu 

construir mais um, afirmando que os outros não atendiam às exigências mínimas do Comitê 

Olímpico Internacional (COI) e da Federal Internacional de Golfe. Mas essa é uma informação que 

foi negada pelos representantes do clube de Itanhangá, que afirmaram que tinham todas as 

condições para realizar a modalidade em seu campo (LUZ & LEITE, 2015).  

A área escolhida para a construção do novo campo de golfe e as formas de concessões 

privadas envolvidas para tal nos faz entender a relutância da Prefeitura em querer usar os campos já 

disponíveis. A área em que o novo campo está situado é na Barra da Tijuca, bastante valorizada na 

cidade, e foi concedida à sociedade Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda., que ganhou o direito 

de construir um condomínio de luxo próximo ao campo150.  

Essa relação não surpreende, visto que está embasada na estrutura entre Estado e agentes 

privados da produção do espaço urbano capitalista, na mercantilização da cidade, nas relações 

socioespaciais excludentes. Mas algo ainda de mais grave emerge nesse caso específico, o novo 

campo de golfe foi construído em uma Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), no âmbito 

da APA de Marapendi, instituída pelo decreto 10.368 de 15 de agosto de 1991. Segundo o Dossiê 

do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro (2015, p.87)  

                                         A APA de Marapendi está situada ao longo da Baixada de Jacarepaguá até a Lagoa 
e o Canal de Marapendi, e é formada por ecossistemas associados de mangue, 
praia, restinga, duna e laguna, que abrigam exemplares raros ou endêmicos da 
fauna e da flora, dos quais alguns se encontram ameaçados de extinção – caso do 

                                                 
150 “[...] quem mais ganhou com a iniciativa foi construtora Cyrela, parceira da Fiori. Em troca de um investimento de 
R$ 60 milhões no campo de golfe olímpico, a construtora recebeu autorização para construir na área 22 prédios de mais 
de 20 andares, com apartamentos avaliados entre 6 milhões e 13 milhões de reais.” Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-campo-de-golfe-da-discordia-5667.html (acesso: 02 de outubro de 
2016) 
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jacaré-do-papo-amarelo e da borboleta-da-praia. Importante remanescente de Mata 
Atlântica, a APA de Marapendi é considerada Patrimônio Nacional pela 
constituição Federal.  

Apesar da grande importância da APA para a conservação da biodiversidade local, sua 

estrutura foi afetada por conta de interesses econômicos, desqualificando e enaltecendo as 

contradições do discurso promulgado na abertura. A primeira medida para que isso ocorresse foi 

através de um processo burocrático-legal, que permitiu a construção do campo de golfe no local, 

bem como a diminuição da APA e os posteriores problemas socioambientais. Segundo Luz e Leite 

(2015, p. 104),  

                                           [...] as ações governamentais para construção do Campo de Golfe na Barra da 
Tijuca caminharam na direção do estrago e irresponsabilidade ambiental. A Lei 
Complementar Municipal [LCM] n. 125/2013, de 14 de janeiro de 2013, principal 
instrumento legal que viabilizou a construção do campo [...] não teve audiências 
públicas, consulta aos órgãos de proteção ambiental da sociedade e estudos 
prévios, o processo legislativo tramitou numa situação de extrema 
excepcionalidade.  

Segundo o Dossiê do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro (2015) a 

instalação do campo de golfe chega a 1.157.000 m², equivalente a 100 campos de futebol. Um 

projeto de lei que claramente atende puramente os proprietários imobiliários da região. Outro 

decreto foi promulgado com base nessa lógica, o 36.795/2013, onde o prefeito flexibilizou a 

ocupação do solo e aumentou a área edificável do terreno. 

O (i)legado das olimpíadas na APA Marapendi é expresso por seu rebaixamento de área, 

“perda de habitat da fauna e supressão de vegetação nativa remanescente com as obras, além da 

poluição de águas subterrâneas devido ao uso de agrotóxicos para a preservação da grama do campo 

de golfe” (DOSSIÊ DO COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE 

JANEIRO, 2015, p.89). 

 

3. Considerações Finais   

 

Ao analisar a produção da cidade do Rio de Janeiro, a partir dos projetos deficientes dos 

planejamentos públicos de urbanização e das obras erguidas com o argumento falacioso de “legado 

olímpico”, é perceptível notar a quem a produção desse espaço tem se destinado. Nesse sentido, o 

espaço tem tornando-se mercadoria sob a lógica do capital e de seus agentes econômicos que 

transforma a cidade em negócio na produção capitalista do espaço (HARVEY, 2005). 
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As áreas ambientais devem ser protegidas, pois possuem grande importância para a melhoria 

da qualidade de vida dos espaços citadinos, mas deve-se também haver reflexões dos usos 

indevidos dos grandes (e mega) projetos, não responsabilizado e marginalizando a pessoa física; 

principalmente quando se trata do uso e ocupação dos mais pobres que não se enquadram no perfil 

de programas habitacionais, como o Programa Minha Casa Minha Vida, onde os pobres passam da 

condição de cidadão à usuários (SANTOS, 2014), ao serem obrigados a comprarem um bem que 

deveria ter por direito, já que é garantido pela a constituição.  

Os desafios existentes na “dita” cidade olímpica pelo o modelo construído são diversos e já 

foram postos, não se trata da expansão da infraestrutura da cidade para absorver o crescimento 

futuro, mas o crescimento da base financeira, política e de gestão que consolidaram o modelo de 

disparidade socioeconômica e de grande degradação ambiental (ROLNIK, 2015, p. 266).  O legado 

olímpico deixou suas marcas na configuração urbanística da cidade do Rio de Janeiro, os suntuoso 

estádios e todas as  infraestruturas implementadas criaram um modelo de cidade para atender o 

turismo e os agentes financeiros, mas não aqueles que precisam viver em uma cidade real. O espaço 

precisa ser construído socialmente, ou seja, por todos agentes os produtores do espaço urbano, o 

direito à moradia e o desenvolvimento de vida digna deve ser prioridade do Estado e das ações no 

espaço urbano.        

Para termos a cidade real que seja propícia para a realização vida, é necessário 

anteriormente a\uma mudança, mas ela virá quando tomarmos a posição de arquitetos rebeldes em 

ação (HARVEY, 2004, p. 305), habilidosos e inclinados à rebeldia, pensando sempre 

estrategicamente e taticamente sobre mudar e onde mudar, e como mudar e com quais ferramentas, 

pois enquanto não conhecermos a coragem de nossa mente e estivermos parados, também 

continuaremos ser como abelhas operárias ao invés de sujeitos ativos que levem conscientemente ao 

limite das possibilidades humanas.   

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988.  
 
BARRIOS, Sônia. A produção do espaço. In SANTOS, Milton; SOUZA, M. A. (Orgs). A 
construção do espaço. Ed. Nobel, São Paulo.  
 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  



 

769 
 

 
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Reprodução da Cidade como Negócio. In: CARLOS, A. F. A.; 
CARRERAS, C. (Org.) Urbanização e mundialização: estudos sobre a metrópole. São Paulo: 
Contexto, 2005, p. 29-37. 
 
CERTEAU, Michel.”Fazer com: usos e táticas”. In: A invenção do cotidiano: artes de fazer. 
Petrópolis, Vozes, 1994. pp.1-106 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 2000. 
 
DOSSIÊ DO COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO. 
Olimpíadas Rio 20146, os jogos da exclusão. Novembro de 2015.  
 
FAULHABER, Lucas; AZEVEDO, Lena. SMH 2016: remoções no Rio de Janeiro Olímpico. Rio 
de Janeiro: Mórula, 2015.  
 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. Editora Contexto, 
1989.  
GUIMARÃES, Mauro. A formação de educadores ambientais. Campinas: Papirus, 2004. 
 
FERREIRA, Alvaro. A cidade do século XXI: segregação e banalização do espaço. Rio de Janeiro: 
Consequência, 2011. 296 p.  
 
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos. A nova des-ordem mundial. São Paulo, 
editora UNESP, 2006. 
 
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. - 2ª ed. São Paulo: Annablume, 2005. 252p. 
 
______. O arquiteto rebelde em ação. In. HARVEY, David. Espaços de esperança. São Paulo: 
Loyola, 2004. p 305-335.  
 
LEFÈBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 
 
LUZ, Cícero K.; LEITE, Robson Soares. O Estado de exceção nos jogos olímpicos RIO-2016: a 
violação de direitos ambientais no caso do campo de golfe. Revista Direitos Emergentes na 
Sociedade Global.v. 4, n 2, 2015. p. 88-112. Disponìvel em: <www.ufms.br\redesg>.  
 
MORIN, Edgar.Complexidade e ética da solidariedade. In CASTRO, G; CARVALHO E.A e 
ALMEIDA, M.C (Orgs). Ensaios de complexidade. 4 ed. Porto Alegre: Sulina. 1997. 
 
MOSCIARO, Mayara Ribeiro. Gentrificaçõa na Lapa? Um estudo sobre mudanças na área central 
do Rio de Janeiro. Universidade federal do Rio de Janeiro – Faculdade de arquitetura e urbanismo. 
2012. 
 
PERES, Caroline; PEREIRA, Bruno; MARTINS, Gabriel; ROMANO, Rafael. Transformações 
sócio-espaciais no Morro da Providência: a interferência dos projetos hegemônicos no cotidiano. In 
OLIVEIRA, Anita; ARRUZZO, Roberta. (Orgs). Geografias e resistências: imaginários 
discursos e práticas no território fluminense. Nova Iguaçu, Entorno: 2015.  



 

770 
 

 
ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. - 
1 ed. São Paulo: Boitempo. 2015. 
 
______. O que é cidade.- 3ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004. 86p. 
 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. - 4ª ed. 4 reimpr. - 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.  
 
______. A urbanização brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. 174p. 
 
______. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. - 7. Ed., 2. 
reimpr, 2014. 
 
______. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 
Janeiro: Record, 2010. 174p.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

771 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA VOÇOROCA PERIURBANA NO 

MUNICÍPIO DE LUIZIANIA - PARANÁ  

 
VILLWOCK, Fernando Henrique 151 

 
CRISPIM, Jefferson de Queiroz 152  

 
ATHAYDES, Tiago Vinicius Silva 153 

 
RESUMO 
 
O processo intenso de ocupação na área urbana no Brasil provocado principalmente após o processo 
de mecanização da agricultura ou Revolução Verde que gerou desta forma o êxodo rural e uma 
energização das atividades humanas na área urbana. Este processo de urbanização vem acarretando 
mudanças no ambiente como os processos de impermeabilização do solo provocado pela construção 
civil e através deste processo vêm gerando o escoamento da água superficialmente, o que acaba por 
provocar o carreamento de partículas gerando feições  erosivas que acabam por alterar a paisagem. 
Desta forma o trabalho teve como objetivo realizar a caracterização de uma voçoroca no município 
de Luiziania – PR, bem como entender a dinâmica da voçoroca envolvendo as causas e as 
consequências do processo para a sociedade. Para a realização deste trabalho foi utilizado o 
observação da área de estudo e consulta bibliográfica, de maneira a observar os processos 
envolvidos na evolução e impactos para a sociedade. 
Palavras-chave: Erosão; Urbanização; Analise Ambiental. 
 

 
RESUMEN 
 
El intenso proceso de ocupación en las zonas urbanas de Brasil causada principalmente después del 
proceso de mecanización de la agricultura o la revolución verde que ha generado esta manera, el 
éxodo rural y la activación de las actividades humanas en las zonas urbanas. Este proceso de 
urbanización está dando lugar a cambios en el medio ambiente, tales como los procesos de sellado 
del suelo causadas por la construcción y por medio de este proceso se genera el flujo de la 
superficie del agua, que en última instancia hacer que el arrastre de partículas generando 
características erosivas que terminan cambiando el paisaje . Así, el objetivo del estudio fue 
caracterizar un barranco en el municipio de Luiziânia - PR y entender la dinámica de la hondonada 
que implican las causas y consecuencias del proceso a la sociedad. Para este trabajo se utilizó la 
observación del área de estudio y la investigación bibliográfica, con el fin de observar los procesos 
que intervienen en la evolución y el impacto en la sociedad. 
Palabras clave: erosión; urbanización; Análisis ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A erosão pode se conceituada como um processo natural de desgaste do solo, porém pode 

ser agravado pela ação humana, sendo que se combinado à fatores como clima, tipo de solo e 

relevo, se tornam determinantes para o desenvolvimento de erosões (GUERRA, 2011). Para Tiz e 

Cunha (2007) mesmo a erosão sendo um processo natural, ela possui grande influência das 

atividades humanas, através do desmatamento, uso agrícola, impermeabilização urbana, podem 

acarretar a instabilidade da paisagem. 

A implantação de centros urbanos apresenta grandes transformações, seja pela modificação 

da paisagem ou pela interferência gerada ao meio natural. De acordo com Fritzen e Binda (2011) a 

ocupação humana vem gerando diversos impactos aos ciclos naturais, em áreas urbanizadas, ações 

como a impermeabilização do solo, remoção da vegetação e a falta de planejamento, desencadeiam 

processos de erosão. Para Machado (2015) quando esse desgaste do solo ocorre em áreas 

urbanizadas, ou no entorno das cidades, pode virar um problema de dimensões difíceis de serem 

calculadas, pois além da degradação da área, afeta e coloca em risco a vida da população. 

De acordo com CREA-PR (2016) as obras de drenagem urbana tem papel fundamental para 

a ocupação de uma área, pois o sistema de drenagem urbano é o principal meio de escoamento de 

água da chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos à 

população e às cidades: erosão, alagamentos, enxurradas, aumento da transmissão de doenças e 

perdas materiais. Corroborando com a ideia surgem Tiz e Cunha (2007), o uso intensivo, e que o 

mesmo tem desencadeado uma diversidade de impactos com repercussão direta na qualidade de 

vida da sociedade, afetando principalmente a população mais carente, pois estas se instalam em 

áreas de menor estabilidade ambiental, enquanto as classes mais abastadas procuram se instalar em 

área de maior estabilidade ambiental. 

Em muitas cidades brasileiras observa-se à falta de um planejamento urbano adequado, 

ocasionando sérios problemas ambientais em períodos de chuva, sendo que o principal problema 

está relacionado com a rede de drenagem pluvial, pois em grande parte dos municípios é 

concentrada em um local inadequado, ocasionando as severas erosões. Segundo Otsuschi (2000), 

Zamuner (2001) e Tiz e Cunha (2007), isto ocorre porque as águas pluviais recolhidas nas ruas são 

direcionadas por meio de tubulações diretamente para os rios, sem que haja a construção de 

dissipadores de energia, tal fato vem ocasionando prejuízos tanto em imóveis particulares como 
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públicos, provocando a paralisação de tráfegos, diminuição de investimentos, desvalorização de 

imóveis, soterramentos e alagamentos de áreas de fundo de vale.  

Nesta perspectiva o trabalho teve como objetivo realizar a caracterização de uma voçoroca 

no município de Luiziania – PR, bem como entender a dinâmica da voçoroca envolvendo as causas 

e as consequências do processo para a sociedade. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Luiziania (figura 1) se localiza na mesorregião centro ocidental 

paranaense, com uma população estimada em 7.463 habitantes (IBGE, 2016). De acordo com a 

classificação de Köppen a região apresenta clima subtropical úmido mesotérmico (Cfa), 

caracterizado por verões frescos e geadas frequentes a cada 5 anos, com tendência de concentração 

das chuvas nos meses de verão, sem estação seca definida, sendo que os índices pluviométricos 

apresentam-se em média entre 1.400 mm e 1.500 mm por ano. A vegetação é composta por Floresta 

Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual, caracterizada pela presença de Araucárias 

(RODERJAN et al. 2002). 

 

 
Figura 1: Localização do município de Luiziania no Estado do Paraná. 

Fonte: ATHAYDES, T.V.S 
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De acordo com IBGE (2016) a colonização do município de Luiziania ocorreu no decorrer 

do século XX, quando por iniciativa governamental, se passou a lotear as terras da região para 

ocupação, sendo que em 1947, chegaram as primeiras famílias de pioneiros, se instalando na 

localidade e formaram o povoamento, porém na década de 50 com a chegada de outras famílias, foi 

feita a divisão dos lotes agrícolas e iniciado o traçado urbano. 

O solo da região Norte é predominante classificado como Nitossolo, ou seja, solo originado 

da decomposição das rochas basálticas e que são conhecidos por sua cor avermelhada, grande 

profundidade, pela porosidade, entre outros fatores que determinam e boa fertilidade natural 

(YOKOO, 2009). O uso do solo ocorre em maior proporção pela agricultura, que ocupa extensas 

áreas destinadas à produção de cereais, apresentando também pequenas áreas de pastagem, 

destinadas a produção pecuária e presença de áreas de reflorestamento com o intuito de extração de 

recursos naturais, sendo a agropecuária responsável por grande parte do PIB do município.  

 

3. METODOLOGIA 
 

 O trabalho foi realizado à partir da visita in loco, na qual foram realizadas as observações de 

campo, na qual foi observada as tentativas de recuperação da área, a deposição de resíduos sólidos, 

os taludes já estabilizados. Os pontos observados tiveram como objetivo a visualização dos 

problemas presentes na área de estudo. 

Para avaliação da ocupação humana e os ricos para os mesmos, foram observadas se as 

residências próximas a área de estudo apresentavam problemas estruturais relacionados ao processo 

erosivo, além de verificar a ocorrência de acidentes. 

 Ainda foi realizada a mensuração do vale formado pela voçoroca, sendo que para o mesmo 

foram selecionados três pontos, os quais com auxílio de trena foram medidos e seus dados anotados, 

para posteriores estudos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

A voçoroca se localiza na porção leste da cidade de Luiziania (figura 01), com 

aproximadamente 1,5 quilômetros, a mesma tem sua formação vinculada ao sistema de drenagem 
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da cidade, pois as galerias pluviais da vertente sudoeste são direcionadas para um único local, o que 

ocasiona uma potencialização hidráulica. 

 

 
Figura 1: Localização da Voçoroca no município de Luiziania 

Autor: Fernando H. Villwock, 2016 
 

A porção superior da voçoroca foi aterrada, dando lugar para um bairro residencial, o qual 

observou na prática diversos problemas nas casas posicionadas acima da voçoroca, sendo que os 

problemas estão relacionados em grande parte com rachaduras nas estruturas das residências.  

Nas proximidades da voçoroca observamos uma grande quantidade de resíduos sólidos, os 

quais podem ser caracterizados pela presença de móveis, restos de construção, além de grande 

quantidade de materiais provenientes da poda de árvores, sendo que estes além de uma poluição 
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visual, em períodos chuvosos são carreados para os rios, ocasionando a degradação do mesmo. 

Ainda na montante da voçoroca observamos uma área de retirada de terra para a realização de 

processos de terraplanagem na cidade de Luiziania. 

Outro aspecto observado é que a mesma atingiu o nível do lençol freático, por isso em sua 

parte inferior temos uma grande quantia de água escoando, ainda constatamos a presença de 

diversas nascentes. No fundo do vale existe uma grande quantidade de rochas de origem basáltica, 

porém as mesmas não são naturais da área, pois em uma tentativa de conter o processo erosivo a 

mesma foi inserida. 

Quanto à estabilização das margens, percebemos que grande parte da margem esquerda 

ainda se apresenta instável, pois observa-se em diversos pontos desbarrancamentos e vertentes 

desnudas, porém nesta mesma vertente observamos pontos em processo de estabilização, com a 

presença de gramíneas e árvores. 

A vertente direita se encontra em um processo mais avançado de estabilização, com grande 

parte de sua extensão protegidas por árvores e gramíneas, porém em alguns pontos se observa o 

processo de erosão nas margens. 

No interior da voçoroca foram selecionados três pontos para realização de um 

monitoramento da evolução do processo, para tanto foram cravados três barras de ferro na vertente 

estabilizada, seguida de posterior medição na margem posterior, na parte inferior, mediana e 

superior do barranco. Estes fatos podem ser assim observados (prancha de imagens 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E, 2F, 2G, 2H, 2I). 

 

 
Figura 2A: Residências localizadas acima da 

voçoroca. 

 
Figura 2B: Descarte de materiais na voçoroca. 
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Figura 2C: Área de retirada de terra. 

 

 
Figura 2D: Tubulações que conduziam a água 

para conter a erosão. 
 

 
Figura 2E: Fissura e rebaixamento do solo em 

área de cultivo sazonal. 
 

 
Figura 2F: Fundo do vale formado por rochas e 

uma nascentes 
 

 
Figura 2G: Vegetação margem direita e margem 

esquerda desnuda. 
 

 
Figura 2H: Primeiro ponto a ser mensurado. 
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Figura 2I: Terceiro ponto a ser mensurado 

 

O primeiro ponto foi definido na montante da voçoroca, a margem direita foi a escolhida 

para se cravar a barra de ferro, sendo que o canal formado pela água da chuva possui uma largura de 

10,30 metros, enquanto no primeiro degrau a largura é de 14,33 metros, enquanto no topo da 

vertente a distância até à estaca foi de 20,20 metros (figura 3). 

O segundo ponto também foi cravado na margem esquerda, sendo que até a margem direita 

havia uma largura na parte inferior de 8,50 metros, no ponto mediano foi apurada uma largura de 

8,68 metros, enquanto na parte superior uma largura de 10,86 metros (figura 4). O terceiro ponto foi 

cravado na margem esquerda, sendo que até a margem direita apurou-se uma largura na parte 

inferior de 8,03 metros, na parte superior do barranco 16,20 metros (figura 5). 

 

 
Figura 3: Perfil da voçoroca no primeiro ponto 

Autor: Fernando Villwock (09 de abril de 2016) 
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Figura 4: Perfil da voçoroca no segundo ponto 
Autor: Fernando Villwock (09 de abril de 2016) 

 

 

Figura 5: Perfil da voçoroca no terceiro ponto 
Autor: Fernando Villwock (09 de abril de 2016) 

 

Outro aspecto observado na montante da voçoroca são os processos de escoamento 

superficial da água, este processo que segundo FREIRE e OMENA, (2005) é o deslocamento de 

águas que acontece devido ao processo de gravidade. Com isso acaba ocasionando ravinas, que é o 

primeiro estágio para a formação da voçoroca. 

A partir desses dados constatou-se que as ações do poder público, para conter o seu avanço 

do processo erosivo, não vem sendo realizados de forma efetiva, pois no passado foram realizadas 

diversas tentativas de sua contenção, porém na atualidade se observou apenas os vestígios de tais 

tentativas, se visualiza tubulações que serviam para condução da água, os quais sofreram o processo 

de erosão retrocedente. Grande parte do insucesso da contenção da voçoroca ocorre pela falta de 

preparo técnico do poder público, além da falta de manutenção nos redutores de força da água 

instados previamente na área.  
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O solo na região é comumente classificado como Latossolos, apresentando boa 

estabilidade e baixo risco de erosão, porém em decorrência da concentração de água ocorre um 

grande carreamento de partículas de solo, aliado a falta de planejamento ocasionando a evolução do 

processo erosivo na área. 

Outro processo observado na área em decorrência da erosão é o movimento de massa, o 

qual se evidencia na paisagem de forma expressiva, pois em períodos de chuva intensa ocorre a 

formação de degraus com aproximadamente um metro de altura ao longo da vertente, 

caracterizando o movimento da vertente, sendo que conforme Guerra e Marçal (2006) “[...] são [...] 

caracterizados como transporte coletivo de material rochoso e/ou de solo, onde a ação da gravidade 

tem papel preponderante, podendo ser potencializado, ou não, pela ação da água” (p.75), 

responsável pela perda de áreas antes destinadas à agricultura, pois observamos a formação de 

fissura e posterior rebaixamento do solo, sendo que este tem relação com o pacote de argila que se 

encontra abaixo da camada superficial, ocasionando uma grande taxa de crescimento da erosão. 

 

5. SUGESTÕES PARA ESTABILIZAÇÃO DA VOÇOROCA 

 

- Isolar o local; 

- Cessar a deposição de resíduos orgânicos; 

- Construção de redutores de energia hidráulica; 

- Reflorestamento na montante da voçoroca; 

- Estabilização dos taludes vulneráveis com plantio de gramíneas e árvores; 

- Detectar casas com estrutura danificada e realocação das pessoas; 

- Desapropriação de lavoura com movimento de massa para reflorestamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O processo de intensa urbanização provocado principalmente por os novos loteamentos em 

locais indevidos, vem acarretando uma serie de problemas ambientais e sociais. Através dos estudos 

o que se percebeu é a falta de sensibilização e de compreensão do problema por parte da Gestão 

Publica e pela população que acabam por construir suas casas próximas a Voçoroca e que não 

compreende os processos de ampliação desta erosão.  
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Algumas ações do poder publico tentou resultar no controle da voçoroca, porem as ações 

não gerou o controle esperado pela falta de atitudes técnicas e investimentos na área. 

Ainda ressaltamos a importância a continuidade no monitoramento da voçoroca no 

município de Luiziania, pois a mesma  
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PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO URBANO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO PELA DE REDE 
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RESUMO 
 
Um dos grandes embates na atualidade são os problemas ambientais, o tema é assunto em 
conferencias, debates e mídias e um dos pontos em debate é o saneamento básico, assim o objetivo 
central do artigo é a proposta de saneamento básico no que diz respeito ao tratamento de esgoto na 
área urbana, em especial nas zonas periféricas ou em novos loteamentos que apresentam 
dificuldades de instalações da rede coletora de esgoto. A proposta visa à utilização de tecnologias 
alternativas para o saneamento ambiental urbano por meio da criação de estações de tratamento de 
esgoto modelo Bacia de Evapotranspiração (BET), essa alternativa sustentável visa à redução da 
poluição e a contaminação do lençol freático. Esta proposta apresenta baixo custo para instalação e 
manutenção, o que a torna de fácil acesso na universalização dos direitos sanitários, além de 
apresentar redução dos parâmetros contaminantes, preservando o meio ambiente e a qualidade de 
vida.   
 
Palavras-chave: Tecnologia Ambiental; Saneamento básico; Tratamento de Esgoto; 
Desenvolvimento Urbano.  
 
RESUMEN 
 
Uno de los principales conflictos de hoy son los problemas ambientales, la cuestión es conferencias 
temáticas, debates y medios de comunicación y uno de los puntos de debate sobre el saneamiento, y 
el objetivo central del artículo es el saneamiento básico propuesto en relación con el tratamiento de 
aguas residuales en las zonas urbanas, especialmente en zonas remotas o en nuevas subdivisiones 
que presentan dificultades de las instalaciones del sistema de eliminación de aguas residuales. La 
propuesta es el uso de tecnologías alternativas para el saneamiento del medio ambiente urbano 
mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cuenca 
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evapotranspiración Modelo (BET), esta alternativa sostenible tiene como objetivo reducir la 
contaminación y la contaminación de la capa freática. Esta propuesta es de bajo costo de instalar y 
mantener, lo que hace que sea fácil el acceso a la universalización de los derechos a la salud, y la 
reducción actual de los parámetros contaminantes, preservando el medio ambiente y la calidad de 
vida. 
 
Palabras clave: Tecnología del Medio Ambiente; Saneamiento; El tratamiento de aguas residuales; 
Desarrollo Urbano. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o saneamento básico no Brasil aconteceu pós 1950 através de políticas 

publicas que visavam à redução na taxa de mortalidade, redução de contaminantes em recursos 

hídricos, apontando assim uma melhor qualidade de vida para a população. 

Mesmo com o avanço nesta área, a falta de infraestrutura necessária e saneamento básico 

ainda faz parte das áreas urbanas. Em muitos casos as ações de tratamento do esgoto nem sempre 

são tratados com seriedade e para todos os habitantes de uma dada cidade e que muitas vezes o 

processo de tratamento de esgoto fica restrito nas áreas centrais não atingindo a universalidade para 

todas as áreas e para todos os habitantes.  

Quando se fala em saneamento básico no meio urbano, precisamente em pequenas cidades e 

mais preciso ainda nas áreas periféricas quase não há tratamento de esgoto, destacado assim por 

Galvão (2009) “No Brasil, o déficit do setor de saneamento básico é elevado, sobretudo no que se 

refere ao esgotamento e tratamento de esgotos, com maior carência nas áreas periféricas dos centros 

urbanos e nas zonas rurais, onde está concentrada a população mais pobre”.  

Poluentes oriundos dos dejetos humanos muitas vezes, são lançados na natureza a céu 

aberto, e/ou outro destino para estes dejetos são as chamadas fossas negras não ocorrendo assim o 

processo de tratamento e podendo ocasionar risco ambiental, acarretando contaminações para a 

própria população.  

No Brasil, aproximadamente 60% dos pacientes internados em hospitais estão com alguma 

doença cuja origem é de veiculação hídrica, e estimativa apontam que se houvesse uma política de 

aplicação de verbas em saneamento básico, ou seja, tratamento de água para abastecimento e de 

esgotos, haveria uma economia significativa em gastos com saúde (GUIMARÃES, NOUR, p.29, 

2001).  
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E para atenuar os gastos com saúde é muito importante a prática do saneamento básico, com 

isso a criação da rede de esgoto é uma das etapas que está relacionado com os métodos de 

saneamento básico. Para Lemes et. al. (2008) nos dizem que os tratamentos convencionais possuem 

um custo muito elevado e alternativas estão sendo criadas, uma delas é a Bacia de 

Evapotranspiração (BET), um tratamento de esgoto ecológico que possui baixo custo de instalação 

e pouca manutenção quando equiparado com outros sistemas, desta forma com o baixo custo pode 

atender bairros em cidades que apresentam dificuldades em montar um sistema convencional, 

muitas vezes ligados a litologia do local.  

As BET’s vêm possuindo um grande papel na preservação ambiental por ser de baixo custo 

de instalação e exige pouca manutenção e principalmente gera uma melhoria na qualidade de vida, 

assim o estudo tem como objetivo utilizar tecnologias alternativas através da construção de estações 

tratamento de esgoto ecológico em propriedades urbanas que não possui rede coletora de esgoto.  

A eficácia das estações trará qualidade de vida para seus usuários, visto que além de tratar o 

esgoto sanitário, esta proporciona beleza por se apresentar como um jardim através das plantas e 

flores.  

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Os dados referentes ao esgotamento sanitário são alarmantes, com índices de cobertura da 

população, por redes coletoras de esgoto menores que 40% (PNAD, 2014). Mesmo nos municípios 

que possui redes de tratamento de esgoto no Brasil, em geral as estações de tratamento existentes 

atendem a apenas uma parte da população, e muitas vezes as eficiências são reduzidas e os 

problemas operacionais são frequentes (BARROS et. al,1995). 

Para formatação do trabalho foram realizadas revisões bibliográficas a respeito dos modelos 

de tratamento de esgoto urbano e a proposta de criação da Bacia de Evapotranspiração (BET). A 

estação de tratamento de esgotos BET diferencia-se de outros sistemas ecológicos utilizados, devido 

ao modelo de construção.  

Nesta, delimita-se 2 m3 habitante e para efeito de cálculo, uma família de 4 pessoas, escava-

se 4x4x1m (8 m3) na sequência, impermeabiliza-se com duas camadas de lona plástica 200 micras 

para impedir a infiltração dos dejetos no solo (Figura 1). 
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Figura 1 - Modelo da Estação de Tratamento de Esgoto por Evapotranspiração 

Fonte: Villwock, F.H. (2013) 
 
 

 No interior da BET introduzem-se pneus de automóveis no sentido vertical na área central 

da caixa, formando uma tubulação. As laterais entre os pneus e a parede da BET são preenchidas 

com 50 cm de entulhos de construção e sobre este, uma camada 20 cm de pedra brita, 20 cm de 

areia grossa e por fim, uma camada de 10 cm de terra (Figuras 2 a,b,c,d,e,f). 
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Figura 2 - Processo de construção da Estação de tratamento de esgoto Modelo Bacia de Evapotranspiração 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

No fundo do sistema, ficam acomodados pneus velhos de automóvel, facilmente encontrado 

em borracharias ou lojas especializadas. Os pneus ficam dispostos em linha e recebem o material 

líquido em seu interior, visto que o sólido fica retido na caixa séptica localizada antes da caixa de 

evapotranspiração e local onde as bactérias realizam boa parte da transformação do material.  As 

laterais dos pneus são preenchidas com entulhos (50 cm), pedra brita (20 cm), areia grossa (20 cm) 

e terra (10 cm). 

 A impermeabilização com a lona plástica evitará a contaminação por meio de infiltrações 

indesejáveis do sistema. O fluxo do efluente passa primeiramente por uma fossa séptica – 

tratamento inicial, e na sequencia, o efluente é direcionado para o interior da BET, onde inicia o 
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processo de evapotranspiração, lembrando que o sistema deve ser construído em locais de grande 

incidência de sol para acelerar a evaporação.  

Sobre a BET pode ser plantada bananeiras que absorvem a umidade excedente da estação 

por meio de suas raízes. Nos três sistemas implantados na zona rural, dispensaram-se as bananeiras 

e utilizou-se Canna Indica Lily (Bananeirinha de jardim) e Heliconia rostrata (Caeté) que por meio 

de suas raízes absorvem a umidade excedente do sistema. 

A implementação deste modelo de estação aconteceu a princípio na área rural vinculado ao 

projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq), 

Processo 470703/2014-8 e 18/2013 da Fundação Araucária. 

Os custos para implantação do sistema são baixos quando relacionamos o tempo de vida útil 

da BET, em torno de 12 a 15 anos se for realizada a manutenção correta, ou seja, construir a caixa 

de evapotranspiração em lugar ensolarado, utilizar plantas que possuem raízes profundas e alto 

poder de evapotranspiração, auxiliando a evapotranspirar o efluente na bacia (Quadro 1). Outro 

fator importante, é a limpeza da caixa séptica utilizando caminhão auto fossa a cada dois anos. Estes 

pequenos cuidados elevam o tempo de eficiência do sistema, evitando contaminações no solo, água 

e ar.  

 
Quadro 1 – Custos total para construção de uma Bacia de Evapotranspiração de 4 m2. 

Fonte: Os autores 
 

Nos modelos instalados na zona rural, foram realizadas duas amostragens de efluentes após 

90 e 180 dias após a instalação do sistema e os dois parâmetros analisados para quantificar o 

processo de eficiência do sistema foram os parâmetros de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), obtendo resultados satisfatórios para DQO e para DBO 

nas propriedades trabalhadas (Prancha de tabelas). 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio dissolvido, 

indispensável aos microrganismos, na estabilização da matéria orgânica em decomposição, sob 

condições aeróbicas, em que os efluentes quanto maior a quantidade de matéria orgânica 

biodegradável maior é a Demanda Bioquímica de Oxigênio.  

O teste da DQO mede o consumo de oxigênio para oxidar compostos orgânicos, bio e não 

biodegradáveis, com oxidação exclusivamente química, não sendo afetado pela nitrificação, dando 

– nos uma indicação apenas da matéria orgânica carbonácea. (NUVOLARI et. al, 2003). 

A demanda química de oxigênio (DQO) visa medir o consumo de oxigênio que ocorre 

durante o processo de oxidação química dos compostos orgânicos presentes na água. O valor obtido 

é uma medida indireta do teor de matéria orgânica presente na amostragem. O teste da DQO baseia-

se na oxidação dos compostos orgânicos em condições ácidas e sob ação do calor. 

As implementações das BET’s apresentaram até o momento, eficiência nos parâmetros do 

efluente tratado, uma redução significativa entre a segunda análise em comparação a primeira 

realizada o que ficou bem exemplificado nas tabelas, a escolha dos parâmetros está relacionada a 

totalidade que os mesmos apresentam assim tendo uma redução significativa destes dois parâmetros 

os outros parâmetros também apresentaram redução significativa no processo de tratamento de 

esgoto.  

Em pesquisa realizada por Ávila (2005), a autora que também trabalha com sistemas de 

tratamento de esgotos alternativos e obteve média de 70% na DQO e 91% na DBO em tanques 

sépticos. Sabei (2015) obteve média de 71,39 de DQO e 67,19% de DBO em trabalhos realizados 

na Região de Curitiba. Os sistemas monitorados na pesquisa apresentaram resultados satisfatórios 

de 69 % para DQO e 78% para DBO até o momento. 

Em busca de soluções para tratamento do esgoto na área urbana em local onde a rede 

coletora não chega, a empresa de abastecimento de água do estado do Paraná a Sanepar (Companhia 

de Saneamento do Paraná) da sede de Campo Mourão entrou em contato, e enviou um grupo de 

funcionários para conhecer o sistema de tratamento de esgoto implantado no município de Araruna 

pelos professores do Laboratório de Pesquisa Geoambiental da Universidade estadual do Paraná 

(Figura 3). 
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Figura 3: Visita da Sanepar na Estação de Esgoto Modelo Bacia de Evapotranspiração 
Fonte: Os autores 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação desta técnica no meio rural vem apresentando significativa melhoria para os 

habitantes que tiveram implemetada em suas áreas o sistema de tratamento de esgoto. Os índices de 

redução dos parâmetros analisados mostram eficiência com relação à redução de contaminantes, 

obtendo resultados abaixo do que são exigidas pela Legislação Ambiental, evitando contaminação 

de nascentes e rios próximos as propriedades atendidas. 

As práticas de tratamento de esgoto estipulada pelo sistema vem como um alicerce nas 

políticas de saneamento básico por apresentar um baixo custo de criação e monitoramento, assim 

podendo contribuir para a universalização do tratamento de esgoto nas áreas urbanas que ainda não 

foram contempladas com as de tratamento convencional e reduzindo assim os riscos de impactos 

ambientais e risco da própria saúde dos habitantes, em especial nas pequenas cidades e também nas 

zonas periféricas urbanas que são os locais que apresentam maiores déficit da falta do saneamento 

básico não reduzindo somente ao tratamento de esgoto, mas também na falta de coleta de lixo, 

abastecimento de água potável entre outros. 
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6 EIXO – ENSINO: REPRESENTAÇÃO DO URBANO 
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O URBANO SOB A ÓTICA DOS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
ARAÚJO, Josélia Carvalho de 157 

 
SILVA, Moacir Vieira da158  

 
RESUMO  
 
O presente artigo discute a construção do conceito de urbano entre os sujeitos do processo de ensino 
e aprendizagem na educação geográfica na educação básica, buscando a forma como a referida 
construção se dá, bem como a participação de cada sujeito do processo educativo. Partindo do 
pressuposto de que o conceito de urbano chega aos alunos da educação básica sob uma forma 
cristalizada, na forma de uma oposição em relação ao rural, numa relação linear que apresenta uma 
equivalência de urbano à cidade e de rural ao campo, este trabalho busca também analisar o teor que 
o livro didático lega ao alunado e ao professor do ensino de geografia, por meio da visão do 
professor em relação ao referido material de apoio. Os aportes teóricos à discussão elegeram os 
conceitos de urbano, educação básica e sujeito, entendendo que estes engendram um conjunto 
indissociável no processo de elaboração do conceito de urbano na educação geográfica. O contexto 
real a partir do qual o trabalho ora se apresenta são OS alunos, OS professores e O material de apoio 
didático da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, em Mossoró, Rio Grande do Norte. 
Como resultados, este trabalho aponta o pressuposto então esperado do livro didático: uma clara 
dicotomia rural-urbano; cidade-campo; e, como resultado emanado da realidade pesquisada, outro 
par dicotômico é apreendido: a oposição desenvolvimento-atraso, este em oposição aos dois pares 
dicotômicos primeiros e claramente cristalizados no teor do livro didático. Igualmente aponta como 
resultado a pouca mediação por parte do professor do ensino de geografia, na elaboração do 
conceito de urbano, quando, dentre dois professores, um segue o curso do livro didático, enquanto 
outro questiona esse saber construído, aventando uma possível reelaboração do conceito em tela, 
que é o de urbano.  
 
Palavras-chave: Urbano; Educação Básica; Sujeito. 
 
RESUMEN  
 
En este artículo se analiza la construcción del concepto urbano entre los sujetos de la enseñanza y el 
aprendizaje en la educación geográfica en la educación básica, la búsqueda de la forma en que tiene 
lugar la construcción y la participación de cada sujeto en el proceso educativo. Suponiendo que el 
concepto urbano trata de estudiantes de educación básica en una forma cristalizada, en forma de una 
oposición en relación con las zonas rurales, una relación lineal tiene una ciudad de equivalencia a la 
ciudad y de país a país, esta búsqueda de empleo también analizar el contenido del libro de texto 
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lega al cuerpo de estudiantes y el profesor de la enseñanza de la geografía, a través de vista del 
profesor con respecto a dicho material de soporte. Las contribuciones teóricas a la discusión de los 
conceptos elegidos urbanas, la educación básica y el sujeto, entendiendo que éstas engendran un 
todo inseparable en el concepto urbano del proceso de desarrollo en la educación geográfica. El 
contexto real de la cual el trabajo que aquí se presenta son los estudiantes, los profesores y el 
material de apoyo docente de la Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, Mossoró, Rio 
Grande do Norte. Como resultado de ello, este trabajo apunta la hipótesis de lo esperado el libro de 
texto: una clara dicotomía urbano-rural; ciudad y el campo; y como resultado emanaba de la 
realidad investigada, otro par dicotómico se hallan sometidos: una oposición al desarrollo de 
retardo, esto a diferencia de los dos primeros pares dicotómicos y claramente cristalizado en el 
contenido de los libros de texto. También señala como resultado poca mediación de la enseñanza 
del profesor de geografía, en el desarrollo del concepto de urbano, cuando, a partir de dos 
profesores, uno sigue el curso del libro de texto, mientras que otras preguntas que el conocimiento 
construido aventando una posible reformulación del concepto pantalla, que es urbana. 
 
Palabras-clave: Urbano; Educación Básica; Sujeto. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O ambiente escolar é um dos lócus de produção do saber. Nele, diversos sujeitos trocam 

experiências, partilham conhecimentos informais (senso-comum) e formais (sistematizados). É 

nesse universo chamado escola que ocorre uma justaposição de ideias, um remodelamento dos 

conhecimentos prévios, guiado pelos saberes científicos. Esse processo de metamorfose não implica 

necessariamente exclusão dos conhecimentos prévios, mas um aprimoramento, uma lapidação do 

saber bruto. 

Nesse processo de troca, de ensino e aprendizagem, existem ideias que são dificilmente 

lapidadas em virtude de algumas amarras históricas, teóricas, a exemplo do que ocorre com a 

discussão do conceito de urbano. O mesmo vem sendo trabalhado historicamente de maneira 

associada e estanque, ao conceito de cidade. Apesar de ambos estarem diretamente relacionados, 

isso não implica dizer que são dependentes, que são sinônimos diretos. A cidade é uma forma, 

enquanto o urbano é um processo, uma dinâmica que incide na cidade, mas não está restrito a ela.  

Apesar de todas as discussões teóricas já construídas sobre esse conceito, ainda há muito o 

que ser desconstruído, desmistificado e reconstruído ou reelaborado. Contudo, essa não é a nossa 

proposta de trabalho, visto que esse debate possui um campo de discussão e análise mais amplo. 

Porém, pretendemos, diante da realidade a ser apresentada, discutirmos a forma como o conceito de 

urbano vem sendo trabalhado em sala de aula, como o mesmo é operacionalizado. Nesse sentido, 
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partimos da relação estabelecida entre os sujeitos envolvidos nesse processo, ou seja, do que aluno 

sabe sobre urbano, e a forma como o professor compreende e operacionaliza-o em sala de aula.  

 
 
2. A MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE URBANO  
 

O urbano, entendemos, não é um conceito pronto em si, nem tampouco acabado em sua 

elaboração acadêmica. Antes, paira sobre o referido conceito, uma gama de visões, abordagens e 

definições, sempre à baila dos sujeitos que lançam um olhar sobre uma dada realidade, seja ela 

próxima ou vivenciada por si, ou sobre realidades distantes e com as quais não empreenderam 

nenhuma vivência.  

Mas, empreender uma discussão de urbana no âmbito da educação geográfica requer, antes 

de tudo, considerarmos os pontos de vista dos sujeitos envolvidos nesse processo, quais sejam: o 

aluno e o professor, independente da ordem dos termos, e mediados os referidos sujeitos por um dos 

materiais que, como sabemos, é quase sempre o “carro chefe” do processo de ensino e 

aprendizagem: o livro didático.  

Livro didático remete ao saber construído pela sociedade, o qual é colocado à disposição de 

professores e alunos da educação básica. Mas, antes que determinados conceitos cheguem já e 

convincentes ao professorado e alunado da educação básica, muito já fora discutido no ambiente 

acadêmico de nível superior, representado pelas universidades, por meio de publicações em 

monografias, dissertações e teses; em eventos e periódicos acadêmicos, por meio de artigos.  

Dessa forma, quando certo conceito vem chegar, com suas definições e/ ou acepções, 

discussões e representações no livro didático, para então ser apresentado aos sujeitos da educação 

básica, muito tempo já decorreu, novas discussões já tomaram curso, e novas visões já estão sendo 

elaboradas, revisando posturas que até então podiam parecer clássicas. Mas, mesmo assim, não 

podemos prescindir, para trabalhar a construção do conceito de urbano na educação básica, nem dos 

materiais acadêmicos de nível superior aos quais nos referimos anteriormente, nem tampouco do 

livro didáticos. Antes, entendemos que se faz mister empreender um diálogo entre academia e 

escola, facultando a palavra aos protagonistas ou sujeitos de processo de ensino e aprendizagem, 

quais sejam: professores e alunos, pela riqueza dos seus pontos de vista e pelas suas vivências. 



 

796 
 

A partir de então, optamos por discutir três conceitos basilares para o referido trabalho: o 

urbano, os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem e a educação básica. Discorremos a 

seguir, tendo por base uma revisão bibliográfica mínima e uma discussão que julgarmos pertinente. 

O espaço urbano é defendido por Corrêa (2011) como um produto social, resultado de um 

conjunto de processos acumulados historicamente, permeado de processos espaciais que concorrem 

para a produção deste espaço, quais sejam: descentralização, segregação centralização, invasão-

sucessão, inércia e coesão. E esses processos são desencadeados por agentes produtores de espaço, 

quais sejam: os promotores imobiliários, o capital, os empresários, o Estado e os proprietários 

fundiários. Como vemos, são diferentes agentes, os quais, defendendo seus interesses, ora 

harmônicos, ora conflitantes, geram os processos anteriormente expostos.  

Assim, o espaço urbano é o lócus no qual se concentram os meios de produção e as pessoas, 

e onde os grandes empresários, industriais, comerciais, promotores imobiliários, proprietários 

fundiários e o Estado ditam as regras do jogo produção do urbano. Em meio a essa gama de 

interesses até mesmo os agentes sociais excluídos deixam as suas marcas, e sobrevivem. Nesse 

sentido, o espaço urbano é reproduzido cotidianamente por estes agentes, a partir de sua ocupação, 

utilização e constante transformação (CARLOS, 1994; CORRÊA, 2000). 

Resultante da ação de cada um destes agentes conforma-se um conjunto de diferentes usos 

da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas como: o centro da cidade, local de 

concentração de atividades comerciais, de serviço e de gestão; as áreas industriais e áreas 

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

de reserva para futura expansão, quase sempre, prenhe de especulação imobiliária, capitaneada 

pelos agentes hegemônicos produtores do espaço urbano.  

Este conjunto de usos da terra urbana é face da organização espacial do espaço urbano 

fragmentado. Eis então em que resulta o espaço urbano segundo suas condições e/ou resultados: 

fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de 

lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada 

nas formas espaciais.  

O urbano pode ser compreendido como uma dinâmica – um processo –, a qual engendra o 

tecido social presente na cidade, a centralidade, as relações e atividades desenvolvidas por “[...] 

seres concebidos, construídos ou reconstruídos pelo pensamento” (LEFEBVRE, 1999, p. 54). 

Entretanto, é importante frisar que os conceitos de cidade e de urbano, apesar de estarem 
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diretamente relacionados, são diferentes entre si, não existindo necessariamente uma dependência 

entre eles. A cidade é uma morfologia material, uma forma; e o urbano é uma morfologia social, um 

modo ou estilo de vida, que pode estar presente na cidade, mas não está restrito a esse ambiente 

material. 

O espaço urbano é assim uma condição tanto de reprodução do capital quanto da vida 

humana. É também produto, ou seja, é trabalhado construído, materializado:  

 

[...] Ao produzir suas condições de vida, a partir das relações capital-trabalho, a 
sociedade como um todo (na cotidianidade de seu processo de trabalho), produz 
espaço geográfico e com ele um modo de vida, de pensar, de sentir. Assim, pensar 
o urbano significa também pensar a dimensão do humano [...] (CARLOS, 1994, p. 
24).  

 

E assim, vivendo, pensando e sentido, os agentes produtores do espaço urbano, integrantes 

de toda a sociedade humana, empreendem esforços no sentido de garantir ao seu modo e segundo as 

suas necessidades ou interesses, a sua sobrevivência. De outro ponto de vista, o da educação 

geográfica, ressaltamos que os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem também vivem, 

pensam e sentem o urbano que lhes cerca em sua cotidianidade. E assim, ao empreender esforços no 

sentido da construção do conceito de urbano na educação geográfica, o professor da educação 

básica terá à sua frente: o seu ponto de vista, o ponto de vista dos alunos e o ponto de vista evocado 

pelo livro didático. Cabe a este sujeito do processo, o professor, enquanto agente reconhecido e 

institucionalizado para mediar tal construção, amalgamar o conhecimento próprio, o do aluno e o 

livro didático, independente da ordem dos termos, e tendo sempre presente alguma realidade à qual 

fazer referência como exemplo, a fim de clarificar a compreensão dos sujeitos da educação básica, 

envolvidos na elaboração do conceito de urbano na educação geográfica. 

Os sujeitos – enquanto protagonistas do processo de ensino e aprendizagem – da educação 

geográfica na educação básica guardam entre si distâncias e proximidades, respectivamente, por 

seus graus de responsabilidade e sua graduação, e por estarem envolvidos na elaboração do 

conhecimento próprio de cada nível de educação, em nosso caso em tela, a educação básica, com 

vistas à elaboração do conceito de urbano. Eis porque julgamos pertinente discorrermos, o quanto 

possível, sobre o conceito de educação básica. Ou, dito de outra forma, de qual educação básica 

estamos falando, e ainda, de qual lugar estamos emanando e almejando a elaboração deste conceito 

de urbano.  
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A expressão educação básica, segundo o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), é um conceito, um conceito novo, um direito, e também uma forma de 

organização da educação nacional (BRASIL, 1996). Vejamos, segundo cada uma das informações 

supracitadas, que, em primeiro lugar, é um conceito, o qual demanda operacionalização. Ou seja, 

demanda ser posto em prática, exercitado pelos sujeitos deste nível de educação, quais sejam, 

professores e alunos, entre tantos outros envolvidos na escola.  

Mas é também um conceito novo, porque ainda em construção, em apropriação por estes 

sujeitos de direito. Novo, apesar de já decorridos vinte anos, ou, dito de outra forma, duas décadas. 

Visto a partir dessas duas décadas, reflitamos sobre quantas gerações de alunos se formaram sob 

este conceito, e quantos professores já ingressaram e/ou já egressaram da educação básica – 

principalmente, pela via da aposentadoria. Imaginemos igualmente sobre os frutos que esse novo 

conceito – o de educação básica, segundo suas diretrizes nacionais – já conseguiu produzir, 

conduzindo sujeitos do seu curso às universidades, formando profissionais graduados, quiçá, pós-

graduados, alguns dos quais até mesmo retornando à educação básica, desta vez, como professor.  

Educação básica também é um direito – do cidadão – e um dever – do Estado. Logo, exercer 

esse direito requer protagonismo, requer ação ativa. E é assim, enquanto direito que entendemos o 

processo de ensino e aprendizagem, visto de um lado sob a perspectiva do professor, que ensino e 

também aprende; e de outro, sob a perspectiva do aluno, que aprende e também ensino. Eis que 

defendemos ser então o processo de ensino e aprendizagem um processo de mão dupla, de interação 

entre sujeitos. Eis porque a relevância da discussão acerca de educação básica para a consecução da 

elaboração do conceito de urbano pela educação geográfica na educação básica. 

Por fim, reza Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), que a 

educação básica é uma forma de organização da educação nacional. Isto porque a referida lei veio 

pôr os termos da educação brasileira no nível básico, estabelecendo parâmetros a serem seguidos 

em favor dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem deste nível.  

Para Rego (2006, p. 184),  

 

Como conceito, a educação básica veio esclarecer e administrar um conjunto de 
realidades novas trazidas pela busca de um espaço público novo. Como um 
princípio conceitual, genérico e abstrato, a educação básica ajuda a organizar o real 
existente em novas bases e administrá-lo por meio de uma ação política 
consequente.  
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E assim, os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem tanto demandam 

como elaboram um novo real posto diante de si, quando atuam como protagonistas desse processo, 

ou seja, quando dialogam entre si, no transcurso da construção do conhecimento na educação 

básica.  

Isto porque,  

 

A capacidade de mobilização de uma idéia política reside justamente nos seus 
conteúdos abstratos. Aliás, a abstração é fonte fundamental de sua força, porque 
permite que os conteúdos de determinados princípios gerais possam ganhar 
redefinições inesperadas, e, portanto, a questão dos direitos será sempre uma 
construção imperfeita e inacabada (REGO, 2006, p. 184)  

  

A importância do termo “básica” na educação se faz em função de que  

 

[...] como a todo conceito corresponde um termo, vemos que, etimologicamente, 
‘base’, donde procede a expressão ‘básica’, confirma esta acepção de conceito e 
etapas conjugadas sob um só todo. ‘Base’ provém do grego ‘básiseós’, e 
corresponde, ao mesmo tempo, a um substantivo: pedestal, fundação, e a um verbo: 
andar, pôr em marcha, avançar (CURY, 2008, p. 294). 
 

Fazendo jus ao conceito educação básica, cumpre ao professor da educação geográfica na 

educação básica lançar os fundamentos conceituais para que os educandos possam ler a realidade 

que os cerca, tendo por base conceitos elaborados de modo pretérito, mas também contemporâneo à 

sua presença na sala de aula enquanto protagonista do processo.  

Ainda discorrendo sobre a educação básica, Cury (2008, p. 294) defende que “[...] é um 

conceito mais do que inovador para um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a 

seus cidadãos, o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar”. O novo, a 

nosso ver, repousa em uma nova postura profissional do professor da educação básica, ao 

considerar seus alunos como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, dando voz a estes, 

estabelecendo um diálogo na construção do saber, para então elaborar os conceitos adequados à 

leitura da realidade, fugindo à prática cristalizada em decênios anteriores, por meio da qual o 

professor se punha na condição de fonte do conhecimento, apenas transmitindo aos alunos o saber 

“livresco”, ditado pelos materiais didáticos. Nesta nova postura, o professor se faz mediador entre 

sujeito o objeto do conhecimento, reelaborando os conceitos, com vistas à ampliação e adequação 

dos mesmos a uma realidade em constante mudança.  
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 Nosso terceiro conceito em aporte teórico a este trabalho é o de sujeito, para o qual 

lançamos mão da definição a nós legada pelo dicionário Houaiss da língua portuguesa, em suas 

acepções filosóficas: “[...] o eu pensante, consciência, espírito ou mente enquanto faculdade 

cognoscente e princípio fundador do conhecimento” (HOUAISS, 2001, não paginado). É então 

neste sentido que entendemos os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, enquanto 

professores e alunos: seres pensantes, prenhes de pontos de vista, dotados da capacidade de evocar 

suas opiniões acerca de quaisquer matérias em curso ou em diálogo, e enquanto protagonistas da 

elaboração de conceitos, tendo por base sua cotidianidade. E assim, o urbano entra nessa seara do 

saber.  

Ainda seguindo as acepções filosóficas, o referido dicionário apresenta a definição do 

conceito de sujeito como “[...] ser real, substância, realidade permanente à qual se atribuem 

transformações, qualidades ou acidentes” (HOUAISS, 2001, não paginado). Eis que entra em cena, 

a partir dessa segunda acepção, a condição do sujeito: ser real; condição esta acompanhada de um 

objetivo recorrente nas discussões atinentes à educação: transformar. E assim, os sujeitos presentes 

no processo de ensino e aprendizagem são reais, e tendem a transformar, a reelaborar o 

conhecimento construído pela humanidade ao longo de sua história. Desta associação entre sujeito e 

transformação é que nos vem a defesa de que, elaborar o conceito de urbano na educação geográfica 

na educação básica requer uma capacidade de mediação por parte do professor, facultando ao aluno 

a sua condição de protagonista desse processo, numa parceria, ou numa relação mútua. Para este 

fim, concorrem: o ponto de vista do aluno, o ponto de vista do professor e o livro didático, enquanto 

saber construído pela sociedade.  

Conforme discorremos sobre os conceitos basilares neste trabalho, quais sejam: urbano, 

educação básica e sujeito, entendemos que estes engendram, no processo de ensino e aprendizagem 

da educação geográfica na educação básica, um conjunto solidário no sentido de legar aos sujeitos 

envolvidos no processo de elaboração do conceito de urbano a possibilidade de, juntos, construírem 

novos conhecimentos acerca da realidade que os cerca e à qual se voltam seus olhares em tanto 

outros diversos momentos da produção do saber geográfico. 

 
 
3. ENTRE PROFESSORES, ALUNOS E O LIVRO DIDÁTICO 
 

 Os caminhos trilhados para a elaboração deste trabalho de investigação acerca de como se dá 

o processo de construção do conceito de urbano na educação geográfica na educação básica, e 
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ainda, sobre a qual conceito de urbano consegue chegar os sujeitos envolvidos no processo 

privilegiaram três etapas ou frentes: junto a professores de geografia da Escola Estadual Professor 

José de Freitas Nobre, em Mossoró, Rio Grande do Norte; junto a alunos da referida escola, 

trabalhando com dois alunos por série, do Sexto Ano do Ensino Fundamental, Séries Iniciais, até o 

Terceiro Ano do Ensino Médio; junto ao livro didático adotado, tendo presente que este é um 

material utilizado por excelência no processo de ensino e aprendizagem, algumas vezes, “ditando” 

pontos de vista já cristalizados, e nem sempre questionados. 

 O inquérito junto aos professores se fez por meio das seguintes questões: a) Como o livro 

didático de geografia apresenta a temática urbana? b) De forma dicotômica em relação ao campo, 

ou numa relação urbano-rural? C) Quais são as definições de urbano e de rural que o livro 

apresenta? Com essas questões, buscamos atender às etapas sobre o ponto de vista do professor e 

sobre o teor e a forma de abordagem do conceito de urbano presente no livro didático adotado. 

 Enquanto que junto aos alunos, as questões que buscaram a definição de urbano e de rural 

por parte dos alunos foram as seguintes: a) Escreva, com suas palavras, o que é urbano; b) Agora 

escreva, também com suas palavras, o que é rural.  

 As questões apresentaram a tendência ora exposta, de perguntar sobre o urbano e sobre o 

rural, em função da já conhecida abordagem dicotômica deste em relação àquele, tanto nos livros 

didáticos quanto por parte de alguns professores, principalmente, se ambos não estão ainda a par 

das discussões mais recentes desencadeadas acerca da temática no Brasil, com base na qual vemos, 

na relação urbano-rural, muito mais que uma oposição, uma relação; e muito menos a abordagem 

estanque de urbano remeter a cidade e de rural remeter a campo. Mas estas são discussões a serem 

tratadas já em outro trabalho, visto que abre um leque de discussões que extrapola o trabalho em 

tela. 

 Para ambos os grupos – professores e alunos – utilizamos um questionário específico a cada 

um, reservando um momento bem oportuno para as respostas, deixando os sujeitos envolvidos na 

pesquisa à vontade para responderem de acordo com os seus pontos de vista.  Os resultados serão 

então expostos a seguir, seguidos de algumas discussões que julgamos pertinentes desenvolver, 

tendo por base a revisão bibliográfica sobre a qual aportamos os conceitos discutidos neste trabalho.  
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4. O URBANO CONSTRUÍDO ENTRE OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

 Tendo como finalidade compreender o urbano que se elabora, enquanto conceito, entre os 

sujeitos da educação geográfica na educação básica, como já explicitamos no item anterior, cujo 

foco é a metodologia, apresentamos a seguir os resultados obtidos com as entrevistas, via 

questionário159, junto a professores e alunos da educação geográfica na educação básica da Escola 

Estadual Professor José Freitas Nobre, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Os resultados serão 

expostos, independente de ordem de seriação, antes, tendo por base aproximações de teor. Isto 

porque estamos mais interessados nos conteúdos em detrimento da forma. 

 Iniciamos por apresentar as respostas dos alunos, as quais serão “iluminadas” com os 

discursos dos professores, como forma de expor nossa compreensão da realidade do ensino de 

geografia na realidade presente nesse trabalho. Para a pergunta sobre a definição de urbano e de 

rural, apesar de terem sido feitas separadamente, como forma de facilitar para o alunado, vejamos 

os resultados em seu conjunto.  

E assim, podemos garantir que, feito o levantamento das respostas, na quase totalidade, os 

alunos da educação básica, do Sexto Ano do Ensino Fundamental, Séries Iniciais ao Terceiro Ano 

do Ensino Médio, responderam sempre fazendo a oposição campo-cidade; rural-urbano, 

respectivamente, numa oposição estanque, tal qual é apresentada nos manuais didáticos.  

Estes resultados nos mostram que a mediação do professor tem sido frágil, quiçá, pífia, haja 

vista não conseguir elaborar uma definição mais clara e atual, a qual deveria ser totalmente oposta 

aos resultados por nós obtidos. Ou seja, se os professores dos níveis de ensino em questão tivessem 

um “peso” maior sobre o aprendizado do aluno, ou se sua metodologia fosse mais interativa junto 

aos alunos, procurando construir com eles o saber geográfico em torno do conceito de urbano, este 

não seria apresentado pelos alunos em sua oposição ao rural, nem tampouco numa relação direta e 

estanque de que urbano remete a cidade e de que rural remete a campo. E, longe de pretendermos 

julgar os referidos professores, os quais se fizerem colaboradores neste trabalho, mas indicar o 

urbano que consegue ser elaborado entre os sujeitos da educação geográfica na educação básica.  

Elencaremos a seguir discursos de alguns alunos, os quais julgamos mais elucidativos para o 

que ora afirmamos, omitindo os nomes dos referidos alunos, os quais foram trocados por letras do 

alfabeto, e indicando apenas a série, como forma de compreender o nível cognitivo dos alunos.  

                                                 
159 Questionários aplicados junto a alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, em um total 
de 14 alunos. Foram entrevistados dois professores de geografia da instituição de ensino citada.  
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O aluno “a”, do Sétimo Ano, afirmou quanto ao urbano: “O estilo de vida urbano é 

encontrado em grandes cidades, onde tem muitos prédios, lojas, empresas, com muita modificação 

humana.” E quanto ao rural, o mesmo aluno disse: “O estilo de vida rural é mais encontrado nas 

pequenas cidades, nos campos, no interior.” Esse aluno, além da oposição campo-cidade, apresenta 

uma outra oposição, que é a de cidade grande e cidade pequena. E ainda, remete esta cidade 

pequena ao seu entorno, o campo. Entendemos perfeitamente esta associação, tendo presente que, 

no Brasil, toda sede de município, por lei, é considerada cidade. Então, entendemos que, partindo de 

sua vivência, o aluno faz a associação cidade pequena a campo, mesmo porque são duas 

materialidades solidárias, presentes num mesmo contexto. 

Outro aluno do Sétimo Ano, o aluno “b”, focou mais o conteúdo, mas não deixando de 

remeter urbano a rural e cidade a campo: “Urbano é uma pessoa [sic!] que mora na cidade, onde 

tem supermercados, lojas de roupas e escolas.” E afirmou o mesmo aluno que “Rural é pessoas 

[sic!] que moram no sítio, onde tudo é mais complicado, não tendo escolas perto de onde as 

crianças moram, tendo que andarem muito para poder estudar.” Mais ainda: surgiu em seu discurso 

a oposição desenvolvimento X atraso, remetendo o primeiro à cidade e o segundo ao campo. 

Vejamos, segundo esse último discurso, que se configura a oposição da oposição, a qual podemos 

até vislumbrar uma configuração em espiral dessas oposições, as quais ficariam assim 

representadas: cidade X campo; urbano X rural; desenvolvimento X atraso, sempre um par 

implicando outro. Essa realidade, a nosso ver, antes de ser um resultado pessimista do ensino de 

geografia na educação básica, é uma promissora oportunidade para o professor potencializar sua 

metodologia de ensino, partindo sempre do saber do aluno, fazendo uma adequada mediação com 

este saber entre o livro didático e o seu saber, resultando sempre em novas construções, 

desmistificando saberes cristalizados.  

Mas o imperativo da oposição rural-urbano e campo-cidade veio-nos claramente na seguinte 

resposta, de um aluno do Terceiro Ano do Ensino Médio, denominado aqui como aluno “c”. Para 

urbano, ele respondeu: “Cidade!”; e para rural, respondeu: “Campo!” E suas respostas foram, por 

teor e por forma, imperativas, ao resumir, respectivamente, a resposta a cada pergunta em uma 

palavra e por apresentar as referidas respostas com uma exclamação, indicando qualquer ausência 

de dúvida. Eis porque estamos sempre a defender que são conteúdos já cristalizados, os quais geram 

alunos convictos de respostas vistas como inquestionáveis.  
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Para iluminar estas visões dos alunos em questão, uma das falas dos professores, é 

elucidativa. O professor “a” – ao qual, igualmente aos alunos, atribuímos uma letra do alfabeto em 

omissão ao seu nome – respondeu a pergunta sobre a forma como o livro didático trata o conceito 

de urbano:  

Normalmente, introduz o assunto com a discussão do que é paisagem urbana e 
rural (especificamente, no sexto ano), apresentando-se algumas características 
gerais. No ano seguinte, são discutidos o meio urbano e rural no Brasil, fazendo 
uma caracterização geral desses ambientes no nosso país. De modo geral, percebe-
se que o foco está pautado em discussões “tradicionais”, na descrição desses 
ambientes. Além disso, reforça-se que há a perpetuação do equívoco, de bitolar 
cidade-campo a urbano-rural respectivamente (PROFESSOR “A”).  

 
E, enquanto o professor “a” esboça uma crítica na forma de abordagem o livro didático, o 

professor “b”, a nosso ver, julga a oposição rural-urbano como adequada: “Expondo conceitos e 

características do espaço rural, de modo que o aluno possa identificar com facilidade as oposições 

existentes entre o espaço rural e o urbano (grifos nossos).” 

Dos resultados apontados neste item, vemos que há um profícuo trabalho a ser desenvolvido 

no processo de formação CONTINUADA do professor da educação geográfica na educação básica, 

para que seja reduzido esse hiato entre o que é discutido no nível das universidades e o que é 

trabalhado no nível da escola. Vimos pelo exposto que não há consenso sobre o conteúdo de um e 

de outro professor sobre os quais se voltou a pesquisa. Mas, de outra parte, ganha relevo o consenso 

em torno dos equívocos que são produzidos em torno da educação geográfica quanto ao conceito de 

urbano.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Como proposição à construção do conceito de urbano na educação geográfica na educação 

básica, entendemos que o primeiro caminho é o diálogo entre os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem desse contexto. Diálogo este que se deve estabelecer entre professor-aluno-livro 

didático-realidade vivenciada por ambos os sujeitos dialógicos.  

Tal diálogo se faz pertinente para que sejam debeladas as dicotomias cristalizadas em torno 

do conceito de urbano em oposição a rural; de cidade em oposição a campo; e de desenvolvimento 

em oposição a atraso, sendo este último consorciado à oposição dos dois primeiros pares 

dicotômicos. Vejamos que uma imensurável tarefa se descortina à educação geográfica: desvendar 
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saberes cristalizados, equivocados, conflitantes, estanques, entre outros adjetivos que podemos 

indicar ao que se descortinou como resultados em nosso trabalho de pesquisa ora apresentado.  

O desafio se faz presente desde o nível universitário, quando da formação do professor de 

geografia; passa pela escolha do livro didático e outros materiais de apoio; e, por fim, abrange a 

metodologia utilizada pelo professor, a qual começa a se conformar em sua formação acadêmica no 

nível da graduação, seguindo-se por um processo de pós-graduação e de formação continuada. Mas 

entendemos tal desafio, não como um campo estéril, mas como uma seara fértil a um profundo 

processo de produção do saber geográfico.  
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RESUMO 
 
A população brasileira tem passado por um processo de transição iniciado em meados do século 
passado, com uma constante diminuição no número de jovens na composição da população, ao 
passo que o número de idosos tem crescido a cada ano. Tais mudanças na estrutura etária da 
população implicam na necessidade de políticas públicas para atender a população idosa, e tais 
políticas são necessárias também para o espaço urbano, já que este espaço também é palco de 
atuação dos idosos. Diante de tal situação é que discutir a transição demográfica se faz necessária 
na escola, já que ela impacta diretamente o espaço geográfico, espaço de vivência e atuação dos 
jovens.  Este estudo teve como objetivo compreender o processo de transição demográfica e 
também os impactos dessa transição no espaço geográfico e nas relações que ocorrem nele, a fim do 
desenvolvimento de um projeto de ensino com alunos do Colégio Estadual Dom Bosco, em Campo 
Mourão - PR. Os trabalhos consistiram em pesquisas de caráter qualitativo, abrangendo pesquisas 
bibliográficas e pesquisa ação com inserção dos pesquisadores junto a duas turmas de 9º ano do 
Ensino Fundamental da escola selecionada. As atividades de ensino consistiram em aulas 
expositivas e dialogadas, com utilização de imagens, mapas, gráficos e tabelas, relativos à temática. 
Durante o desenvolvimento do trabalho percebemos que a tentativa de articular a discussão do 
conteúdo entre as escala local, de vivência dos alunos, e a escala nacional, mais geral, colaboraram 
para o trabalho do conteúdo com significação e motivação aos alunos.  
 
Palavras-chave: Transição Demográfica Brasileira; Envelhecimento Populacional; Planejamento 
Familiar; Ensino de Geografia. 
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ABSTRACT:  
 
The by past brazilian Population has a transition process started still in mid-century past, and this 
changes population are felt today  
whereas a constant decrease no number of young people composes composing the population, while 
the number of elderly has grown one year each, as shown by the statistics do IBGE.This changes 
imply the need for public policies to meet the elderly population, and such policies are needed also 
for urban space, that already this also space and senior practice stage . Faced with this situation and 
what discuss the demographic transition is necessary, since it directly impacts the geographical 
space, the living space and student performance que Were Target this project. This study aimed to 
understand the demographic transition process and also impacts this transition in geographic space 
and the relationships that occur in it. To develop as activities were made bibliographic research and 
qualitative research also, in addition to exhibition and dialogued classes. During the labor 
development we realized that an attempt to articulate a discussion make content between a local 
scale, experience of students, and a national scale, more general collaborated paragraph work 
content. 
 
Keywords: Transition Brazilian Population; Population-Ageing; Family planning; Geography 
Teaching. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

A população brasileira passou por uma transição demográfica nos últimos anos, tal processo 

foi iniciado na década de 1950, principalmente com a redução das taxas de natalidade,  que se 

intensificou  no final da década de 1960 e, principalmente durante a década de 1970. Este fato deu 

início ao processo de redução da população jovem, já que a média do número de filhos por mulher 

foi diminuindo aos poucos, e de forma particular em cada uma das regiões brasileiras. Estes fatores 

junto com elementos que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, como a melhoria no acesso 

aos serviços de saúde e ao saneamento básico, tem resultado na diminuição da população jovem e 

aumento da população idosa.  

Diante dessa dinâmica da população brasileira, das diferentes características que apresentou 

e apresenta, das suas tendências, e da relação que isso tem com toda a sociedade, e com os 

comportamentos verificados por seus membros é que julgamos importante trabalhar o conteúdo da 

dinâmica populacional na educação básica. 

Neste sentido, este trabalho apresenta discussões reltivas a um projeto de pesquisa e ensino 

desenvolvido em ações conjuntas durante o Estágio Curricular Supervisionado em Geografia I e o 
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Programa de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID da Universidade Estadual do Paraná, Campus 

de Campo Mourão, no ano de 2015. 

O estudo teve como objetivo compreender as principais mudanças pelas quais a sociedade 

brasileira passou ao longo dos anos e entender como tais mudanças afetam a sociedade e também o 

espaço geográfico, a fim de planejar o desenvolvimento de um projeto de ensino com os alunos do 

Ensino Fundamental, abordando a transição demográfica, o aumento do número de idosos e 

aspectos do planejamento familiar. O objeto de estudo foi a dinâmica da população brasileira da 

segunda metade do século XX até nossos dias, já que os processos ocorridos nesse período 

resultaram em alterações sentidas até hoje, como redução da taxa de fecundidade.  

Tal estudo permite que os alunos iniciem a compreensão do espaço no qual estão inseridos, 

ao trabalharmos com um tema que está amplamente presente na vida dos alunos, já que fazemos 

parte desta dinâmica populacional e as mudanças na estrutura da população, implicam em alterações 

do espaço urbano, em sua reconstrução. 

Para o desenvolvimento do trabalho realizamos leituras sobre a temática envolvendo 

aspectos da transição demográfica, planejamento familiar e envelhecimento populacional. 

Posteriormente realizamos pesquisas qualitativas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e no do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, além da 

elaboração de materiais e recursos didáticos para desenvolver as atividades com os alunos.  

Na segunda etapa do estudo, desenvolvemos e implementamos um projeto de ensino, de 

forma experimental com duas turmas de alunos do ensino fundamental da Estadual Dom Bosco, no 

município de Campo Mourão-Pr. O projeto de ensino foi pautado na pedagogia histórico-crítica, 

com diversificação de metodologias na discussão de dados estatístiticos da dinâmica demográfica 

na relação com o cotidiano dos jovens, envolvendo mapas, fotografias, gráficos, tabelas, textos e 

vídeos.  

A presença cada vez maior de idosos na sociedade brasileira, nos diferentes espaços de 

convivências, torna emergente a realização de mudanças na estrutura do espaço geográfico e nos 

diversos setores da sociedade, dentre eles na escola, para atender a crescente demanda da população 

idosa e também dos jovens, que ainda compõe grande parte da população.  No entanto, essas 

mudanças não estão ocorrendo nesses diversos setores ou ocorrem muito lentamente. Outro aspecto 

importante é discutir a atenção que está sendo dada para a população jovem e a preparação desta 

para o mundo do trabalho e; o respeito e a valorização da pessoa idosa. O trabalho na escola com o 
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Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs do 

Ensino Médio (Resolução nº 2, de 30 de Janeiro 2012). 

Os estudos de população na Geografia podem ser mais bem compreendidos se postos no 

contexto histórico em que foram produzidos, não se trata de realizar uma leitura linear da história, 

mas entender as forças políticas, econômicas e culturais que influenciaram o modo como as pessoas 

se organizam e vivem socialmente. Neste sentido, o modo como são interpretados e analisados os 

dados da população pautados numa visão empirista, torna o estudo da população, bem como de suas 

variáveis como algo estanque e distante da realidade. 

 
Diante disto, defende-se que os fenômenos demográficos são manifestações 
parciais da realidade, isto é, manifestação aparente da realidade. Nenhum 
fenômeno encontra explicação apenas na aparência. É preciso entender o contexto 
as contradições e a gama de relações que produzem determinado fenômeno, para 
que se possam entender seus determinantes, suas implicações, e talvez encontrar a 
raiz do problema e como isso transformá-lo (MORMUL, 2013, p.42). 

 

Abordamos também o planejamento familiar, já que este reflete aspectos socioeconomicos e 

interfere na estrutura da população. Entendemos que a geografia tem um papel imporante na escola, 

ao discutir o planejamento familiar relacionado a questões sócioeconômicas e demográficas. Há 

necessidade de possiblitar ao jovem subsidios para que reflita sobre sua condição de ser pai ou mãe 

e as responsabilidades consequentes, sendo que hoje, ser pai ou mãe pode ser um ato pensado e 

planejado.  

A discussão da gravidez na adolescência faz-se então no sentido de responsabilizar os jovens 

pelos seus atos, informá-los sobre as formas de planejar a hora da maternidade ou da paternidade, 

refletindo sobre os desafios, alegrias e responsabilidades consequentes. Passa também pela 

importância da formação do jovem, dos estudos, da preparação para no futuro, fazer a escolha 

profissional e nas possiblidades de conciliar a maternidade e a paternidade com estudo, trabalho, 

entre outras necessidades da vida. 
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2. DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA E A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: 

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

A Demografia é uma área da ciência geográfica que estuda a dinâmica populacional, cujo 

objeto de estudo engloba as dimensões, estatísticas, estrutura e distribuição das 

diversas populações humanas.  

Juntamente com a demografia, os estudos populacionais tornam-se mais “completos” na 

medida em que os diálogos ente as ciências se tornam mais profícuos, com contribuições, por 

exemplo, da Economia Política, da Antropologia, da Biologia com suas teorias e formulações, da 

Antropologia a partir dos estudos da coletividade, da Filosofia e as prospecções sobre indivíduo. 

Neste sentido, a interdisciplinaridade desempenharia um papel importante para o enriquecimento e 

aprimoramento da ciência geográfica acerca desse tema (MORMUL, 2013).   

Outro aspecto característico ao se pensar a população e sua concepção ao longo da história 

humana, diz respeito ao emprego dos números, que historicamente pode-se dizer virou uma 

obsessão. Contudo, consideramos que a contagem da população, feita periodicamente, é 

indispensável ao planejamento econômico; em consequência, os recenseamentos têm grande 

importância apesar de uma série de imprecisões e de deficiências de dados estatísticos que 

apresentam. Desse modo, “ao estudarmos a população devemos ter grande preocupação com os 

aspectos qualitativos, atenuando, explicando ou corrigindo os aspectos de que dispomos” 

(ANDRADE, 1998, p.45). 

Para Cerqueira e Givisiez (2004, p.15) a demografia pode ser entendida como “[...] uma 

ciência que tem por finalidade o estudo de populações humanas, enfocando aspectos tais como sua 

evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características 

gerais”.  

O estudo demográfico permite conhecer as particularidades da população, os fatores que a 

influenciaram, bem como as suas tendências para o futuro, porque a população é dinâmica. E isto 

possibilita políticas públicas, planejamento e ações voltadas para atender as demandas verificadas. 

Neste sentido é preciso considerar os elementos como população, população absoluta, população 

relativa ou densidade demográfica, crescimento populacional, expectativa de vida, estrutura etária. 
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O estudo da dinâmica demográfica brasileira mostra que a população vem sofrendo 

mudanças ao longo dos anos, as pessoas têm adotado comportamentos diferentes que refletem na 

população verificada através de pesquisas populacionais, como o Censo Demográfico.  

O Censo Demográfico é realizado decenalmente pelo IBGE, esta pesquisa é censitária, visita 

todos os domicílios do país. Além do Censo existem ainda a Contagem da População e a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, que trazem uma série de informações sobre nosso país. O 

IBGE possui um papel fundamental para que possamos conhecer as características do Brasil e 

entender a situação na qual o país se encontra. As atividades censitárias do referido instituto permite 

que tenhamos acesso às informações referentes ao nosso país e às dinâmicas que ocorrem nele.  

Uma dessas mudanças foi o declínio nas taxas de mortalidade nas décadas de 1950 e 1960, 

sem que a taxa de fecundidade sofresse alterações, fazendo com que a população apresentasse 

grande crescimento.  

[...] a queda observada na mortalidadenão foi concomitante ao declínio da 
natalidade, ou seja, o auge do crescimento demográfico brasileiro, em termos 
relativos, foi a década de 1950, quando mais elevada foi a diferença entre a 
natalidade e a mortalidade. Neste período, o País cresceu cercade 3,0% ao ano. 
(IBGE, 2009, p.25).  
 

 Depois desse período de crescimento populacional, já no fim da década de 1960 e durante a 

década de 1970, com a intensificação do processo de industrialização e de urbanização, o país 

passou novamente por alterações na composição da população, marcada pela diminuição da taxa de 

fecundidade, redução no número de jovens, menor crescimento populacional, aumento da parcela 

de idosos: 

Ao final dos anos 1960, e principalmente durante a década de 1970, as 
transformações em curso na sociedade brasileira - fortes deslocamentos migratórios 
do campo para a cidade, levando a uma intensificação e diversificação da 
urbanização; avanços no processo de assalariamento da economia brasileira e 
engajamento crescente da mulher no mercado de trabalho urbano; disseminação de 
um modelo econômico voltado para o consumo de bens duráveis em íntima 
associação com a generalização das relações de mercado e elevação dos custos de 
reprodução familiar e social – levaram a importantes mudanças no comportamento 
reprodutivo. (IBGE, 2009, p.26). 
 

 Outra característica observada na dinâmica populacional brasileira são as particularidades de 

cada região. A transição demográfica ocorreu de forma heterogênea, os períodos de mudança foram 

diferentes e a intensidade da diminuição da fecundidade também. Observaram-se configurações 

diversas ligadas a escolaridade e ao desenvolvimento urbano e industrial, como mostram Gomes e 

Vasconcelos (2012, p. 543): 
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Em 1970, os indicadores de mortalidade e natalidade para as regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste evidenciavam um processo de transição demográfica já iniciada, 
enquanto nas regiões Norte e Nordeste, os elevados níveis de mortalidade infantil e 
de número médio de filhos por mulher (8,15 e 7,53, respectivamente) 
caracterizavam um momento de pré-transição.  
 

E isso faz com que o país apresente características heterogêneas, apesar de que há mudança 

nessa tendência, e as diferenças estarem diminuindo: “Em 2000, somente a região Norte 

apresentava número médio de filhos por mulher superior a 3,0; em 2010, todas as demais regiões 

viram seus níveis de fecundidade reduzidos abaixo do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher” 

(GOMES; VASCONCELOS, 2012, p.546). 

 Os estudos sobre dinâmica demográfica brasileira revelam que a taxa de fecundidade a afeta 

de forma mais complexa do que a taxa de mortalidade, produzindo maiores transformações, como 

aponta Carvalho (2004, p.8), “[...] o declínio da fecundidade, além de causar queda na taxa de 

crescimento demográfico, não é neutro em relação à distribuição etária”. Conduz, necessariamente, 

a uma mudança significativa na composição etária da população. E essa queda na taxa de 

fecundidade vem trazendo alterações para a população brasileira há algumas décadas, colaborando 

para seu envelhecimento:  

A queda na proporção de crianças na população brasileira, como consequência do 
declínio da fecundidade entre os anos sessenta e setenta, ficou patente nos 
resultados do Censo Demográfico de 1980. O peso relativo das crianças abaixo de 
5 anos, entre 1970 e 1980, caiu de 14,8 para 13,7%, e o da população de 5 a 9 anos, 
de 14,4 para 12,6%. Iniciava-se, então, o processo de envelhecimento da população 
brasileira, como conseqüência do declínio da fecundidade no País. (...) Entre 1980 
e 1991, continuou o processo de envelhecimento da população, tendo a proporção 
de pessoas abaixo de 15 anos passado de 38,8 para 35,0% e aquela acima de 65 
anos, de 4,0 para 4,8%%. (CARVALHO, 2004, p. 8). 
 

 Segundo o referido autor os dados apontam que a queda da taxa de fecundidade acentua a 

diferença entre a distribuição real da população e a distribuição estável, aquela que deve tornar-se 

real futuramente. E no momento em que o estudo foi feito já se apontava para uma população mais 

velha. (CARVALHO, 2004,). Essas alterações na estrutura da população brasileira podem ser 

observadas no gráfico do IBGE que traz dados da população brasileira ao longo dos anos e 

projeções do instituto para o futuro (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Estrutura da população brasileira 

Fonte: IBGE, 2009 
 

 Toda a diminuição na taxa de fecundidade e aumento da população idosa ocorre no Brasil de 

forma bastante peculiar e diferente do que ocorreu em países desenvolvidos. Nestes países o 

processo foi lento e a presença de idosos na população já era verificada, como afirmam Carvalho e 

Garcia (2003, p. 731): 

 

O envelhecimento da população brasileira se dará, necessariamente, a ritmo maior 
do que aquele ocorrido nos países do Primeiro Mundo, principalmente naqueles 
que iniciaram sua transição da fecundidade ainda no século XIX. Por outro lado, 
esses países, antes do início do processo, já conviviam com populações menos 
jovens, por nunca terem experimentado níveis tão altos de fecundidade quanto o 
Brasil. 
 

 E quando uma mudança ocorre novas necessidades são criadas, e isso também acontece com 

o envelhecimento da população, surge a necessidade de ações e políticas públicas voltadas para essa 

parcela da população, uma vez que seus anseios e demandas são diferenciados.  

 O Brasil regulamentou os direitos do idoso, com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a 

Política Nacional do Idoso com a Lei 8.842 de 1994, (BRASIL, 1994) o Estatuto do Idoso, Lei 

10.741 de 2003, (BRASIL, 2003) e com políticas públicas como a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (BRASIL, 2006). 
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 No entanto, apesar de todas essas políticas, a violação dos direitos dos idosos ainda é alta, o 

Disque Direitos Humanos – DDH, que fez 21.404 atendimentos, entre janeiro e novembro de 2012, 

para essa parte da população (DADOS SOBRE ENVELHECIMENTO NO BRASIL, 2012). As 

formas de violação dos direitos dos idosos são bastante variadas, como pode ser visto no gráfico 2:  

 
Gráfico 2 - Tipo de violência sofrida pelos idosos 

Fonte: Dados sobre o envelhecimento no Brasil, 2012 
 
 Na discussão das mudanças estruturais na composição da população brasleira e nas 

caracterisiticas da sociedade, destacamos ainda, a discussão sobre o planejamento familiar. Já que 

este reflete mudanças sociais e a partir do mesmo é possível diminuir a taxa de fecundidade, o 

número de filhos presente nas famílias. De acordo com Santos e Freitas (2011), a construção 

histórica do planejamento familiar foi mesmo nesta direção: “planejamento que esteve ligado ao 

controle do número de filhos, a métodos de contracepção.” (SANTOS; FREITAS, 2011, p. 1815). E 

sua origem está ligada ao pensamento de controlar o crescimento populacional, como se verifica no 

que é expresso pelos mesmos autores: 

O planejamento familiar surge imerso nas contradições teórico-ideológicas 
associadas à crise do crescimento populacional. Nesse período, os estudiosos da 
demografia previam impactos expressivos no desenvolvimento socioeconômico 
dos países subdesenvolvidos, como eram considerados na época. O aumento 
indiscriminado da população estava diretamente relacionado ao aumento da 
pobreza e das consequências desta.(SANTOS; FREITAS, 2011, p. 1814). 
 

E o planejamento esteve, e está muito vinculado às mulheres, ao controle de filhos: “Os 

serviços tradicionais de planejamento familiar atuam em função da vida reprodutiva com 
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responsabilidade exclusivamente feminina e prioridade social”. (SANTOS; FREITAS, 2011, p. 

1815). 

  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa exploratória, de carater qualitativo, 

respaldada por pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo com aplicação de projeto de ensino 

com alunos da Educação Básica. 

Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre os elementos da dinâmica 

populacional, para que se pudessem compreender as mudanças na estrutura da população brasileira 

ao longo dos anos. Foram realizadas também pesquisas qualitativas com coleta e interpretação de 

dados e informações disponibilizadas pelo site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Com relação aos 

dados do IBGE investigamos com maior ênfase os dados do Censo Demográfico de 2010 da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, de 2013, Pesquisa Nacional de Saúde de 

2013 além de estimativas e projeções que o órgão divulga. No site do PNUD foram verificadas 

informações e indicadores sobre a população de Campo Mourão.  

O trabalho com os alunos foi desenvolvido pautado na pedagogia histórico-crítica, 

discutindo a transição demográfica, o envelhecimento da população brasileira e aspectos do respeito 

ao idoso, o planejamento familiar. Estas temáticas foram desenvolvidas em 4 etapas principais:  

1- Aulas expositivas e dialogadas para que se pudesse abordar o conteúdo e explicar sobre 

demografia. Nessas aulas foram utilizados como recursos: o quadro branco, pincel, computador, 

projetor multimídia, noticias e reportagens que tratavam de população veiculadas em vídeos ou em 

textos.  

2- Trabalho com a Pirâmide Etária do Brasil de 1970, 2000 e 2010, e de Campo Mourão de 

1991, 2000 e 2010. Tais gráficos foram utilizados porque para compreendê-los é preciso entender 

conceitos como mortalidade, fecundidade e expectativa de vida, e isso colabora para o aprendizado 

mais completo e contextualizado dos alunos. Além disso, essa ferramenta permite a relação entre 

dados do Brasil e de Campo Mourão.  

3- Aplicação de questionários para os alunos para que pudessemos diagnosticar elementos 

da família dos alunos como número de filhos que suas mães e avós tiveram, além da presença de 
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idosos em suas famílias e; para conhecermos o perfil demográfico da família dos alunos, com a 

finalidade de comparar sua realidade com a do município e do país, de forma a mostrar que o aluno 

é parte ativa do Espaço Geográfico.  

4- Palestra com uma técnica do IBGE da Agência de Campo Mourão para explicar aos 

alunos como os dados que o órgão fornece são obtidos.  

 Após foi realizada uma análise e avaliação do trabalho desenvolvido. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A transição demográfica foi trabalhada com os alunos do Ensino Fundamental por meio de 

aulas expositivas e dialogadas, com utilização projeção de slides com fotografias, mapas, gráficos, 

tabelas, textos e pequenos documentários sobre a temática. 

Para prática social inicial, utilizamos fotografias da família da professora regente. 

Mostramos aos alunos fotografias da professora regente, na década de 1980, com seus pais e os 

vários irmãos, uma família numerosa, comparando com a foto da professora com seu único filho. 

Discutimos a partir daí a mudança na estrutura familiar e na taxa de fecundidade do Brasil, presente 

também no ambiente de vivência dos alunos, que estão refletindo na mudança da estrutura da 

população brasileira. A partir das fotografia  fomos problematizando o conteúdo, trazendo possíveis 

fatores que colaboraram para a redução das famílias ao longo do tempo, perguntando para a 

professora porque sua mãe teve muitos, e porque ela escolheu ter apenas um.  

Perguntamos também para os alunos como era a composição da família deles, se tinham 

mais irmãos, se as mães trabalhavam, e outros questionamentos pertinentes ao assunto. E a partir da 

inserção da família dos alunos na discussão apresentamos a eles um questionário socioeconômico e 

demográfico, com o objetivo de relacionar dados familiares dos alunos com a dinâmica 

demográfica, com ênfase na transição demográfica. 

Realizamos novas questões para instigar os alunos sobre os conteúdos de transição 

demográfica, planejamento familiar e envelhecimento da população com o objetivo de trazê-los 

para a discussão do assunto, mas saindo do âmbito das famílias locais e partindo para situações 

mais gerais, pertinente ao país e ao mundo. Perguntamos então, sobre a composição etária do Brasil 

hoje, em relação ao número de idosos ou de jovens; se a postura do governo, por meio de políticas 
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públicas está adequada às novas realidades, ou se mudanças seriam necessárias; e apresentamos 

brevemente a situação de outros países. 

Após estes questionamentos os alunos assistiram dois vídeos de curta duração (fragmentos 

de telejornais) para contextualizar o conteúdo com as notícias do país e do mundo. Um dos vídeos 

abordou redução da taxa de fecundidade e planejamento familiar,163; o outro abordou políticas 

públicas adotadas no Japão para atender a população idosa164. 

Além dos recursos de projeção de slides, utilizamos também gráficos no modelo de 

pirâmides etárias disponíveis no livro didático e em folhas impressas para mediação do conteúdo. 

Instigamos os alunos a analisarem e compararem: pirâmides etárias do Brasil em décadas diferentes, 

pirâmides etárias do município com a do Brasil, pirâmides etárias de países em fases diferentes da 

transição demográfica com o Brasil.  

Durante as discussões sobre o tema abordamos os conceitos de taxa de natalidade, taxa de 

mortalidade, taxa de fecundidade, esperança de vida ao nascer, envelhecimento da população e 

planejamento familiar, que foram registrados de forma manuscrita pelos alunos, de acordo com o 

entendimento que eles construíram. Paralelamente ensinamos a eles a leitura da pirâmide etária e o 

que este gráfico retrata e representa, ou aperfeiçoamos o conhecimento daqueles que já tinham 

noções. 

Possibilitamos que relacionassem as características da estrutura etária e da transição 

demográfica com o perfil socioeconômico dos países. Dialogamos com os alunos sobre os fatores 

que influenciaram os índices demográficos, relacionando as situações com seus familiares 

atualmente e de forma histórica. 

No trabalho com a temática do envelhecimento da população, discutimos os dados do IBGE 

que apontam que o número de idosos é cada vez maior na composição da população brasileira; 

relacionando estes dados com o ambiente de vivência, onde os idosos estão presentes no cotidiano 

dos alunos.  

Mostramos que a população idosa brasileira aumenta a cada ano. Para isso levamos dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD de 2014 com dados sobre a população idosa 

                                                 
163

 IBGE aponta as principais causas da queda de natalidade. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=fdXP3q4fMmM>. Acesso em: Nov. 2015. Jornal online.  
 
164Games que estimulam a saúde mental dos idosos. Disponível em: <http://videos.bol.uol.com.br/video/games-
estimulam-diversao-e-saude-mental-de-idosos-em-clinica-no-japao-04024E9A326CD0C94326>. Acesso em Nov. 
2015. Vídeos. 
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de 2013 e 2014, que já indica um aumento de 0,7% no número de idosos em um ano. Trabalhamos 

com os alunos sobre os conceitos que têm colaborado para que a presença de idosos seja cada vez 

maior como, acesso aos serviços de saúde e redução de doenças e da mortalidade.  

Este tema despertou o interesse dos alunos, que se envolveram na discussão e se 

preocuparam em saber se o envelhecimento populacional era um fator positivo ou negativo para o 

país, já que este processo gera uma série de desafios a serem superados. Quais são as características 

da população que está chegando à velhice? Que espaços estão encontrando para sua vivência? Eles 

têm recursos suficientes para a manutenção das necessidades básicas e da qualidade de vida? Qual 

seu papel na sociedade? Questionamentos se fizeram também pelo grande contingente que ainda 

temos de jovens na estrutura da população. Qual é o perfil destes jovens? Estão preparados para o 

mundo do trabalho? Sabem respeitar e valorizar os idosos? Estes questionamentos permitiram uma 

discussão interessante sobre o tema, e garantiram o envolvimento dos alunos se envolveram na aula. 

 Trabalhamos de forma a evidenciar a necessidade de políticas públicas para atender a 

população idosa, tendo em vista que os idosos possuem demandas específicas. E essas demandas 

são em âmbito social e também na estrutura das cidades, já que os idosos, muitas vezes com 

locomoção reduzida, precisam de rampas para acessar calçadas, lojas e demais estabelecimentos. 

Além disso, suas necessidades implicam na construção de Academias da Terceira Idade (Imagem 

1), Centros de Convivência, entre outros elementos, que ajudam a recompor o espaço urbano. Essa 

discussão e a mediação do conteúdo foram realizadas por meio de aulas expositivas e dialogadas, 

com utilização de fotografias. Os tópicos do conteúdo eram expostos e discutidos com os alunos, 

que participaram com questionamentos, colaborando com a discussão. 

 
Imagem 1 - Academia da Terceira Idade – Lar Paraná 

Fonte: As autoras, 2015 
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Anteriormente, e ainda hoje, creches e escolas são de fundamental importância, e essas 

construções estão presentes nos diversos ambientes urbanos, parques infantis são vistos nas praças e 

nos ambientes públicos. No entanto, com a tendência demográfica que tem sido observada nos 

últimos anos, as construções para o público infantil ganharão companhia, já que as necessidades da 

terceira idade são bastante relevantes, e pelas projeções do IBGE, já discutidas acima, tais 

necessidades tendem a aumentar a cada dia.  

Tal situação nos mostra a constante dinâmica do espaço urbano, que está se reconstruindo 

para atender as dinâmicas impostas pela nova configuração social, mesmo que de maneira lenta. 

Isso porque ainda é muito comum observar em diversas cidades falta de rampas, calçadas em mau 

estado de conservação e com elementos que dificultam a passagem, como pode ser observado na 

Imagem 2, de um trecho de calçada na cidade de Campo Mourão.  

 

 

Imagem 2 - Calçada em mau estado de conservação 
Foto: As autoras, 2015. 

 
 O envelhecimento populacional pode trazer aspectos positivos, já que representa melhorias 

na qualidade de vida da população, mas também aponta para desafios a nossa sociedade e para o 

espaço em que as relações sociais se desenvolvem. Sendo assim a discussão sobre a temática faz-se 

relevante já que é atual, faz parte do cotidiano dos alunos e ajuda na tão almejada educação que seja 

capaz de formar alunos críticos. E trazer essa discussão para a realidade dos alunos foi um meio que 

julgamos como interessante para auxiliar nas discussões do projeto. 
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Os dados dos questionários revelaram que os aluos são de família de baixa renda (em torno 

de dois ou três salários mínimos), moram na maioria dos casos, em casas próprias e participam 

ativamente do mercado de trabalho. Entre as mães, a maioria é jovem, com idade entre 35 a 49 

anos, possui o Ensino Fundamental incompleto, e algumas o Ensino Médio incompleto. As mães 

têm, de forma predominante, dois ou três filhos, sendo que muitas delas tiveram os primeiros filhos 

antes dos 20 anos, e boa parte delas parou de ter filhos cedo também. A escolaridade e a idade dos 

pais são semelhantes com a das mães.  

Entre as avós, a maioria possui apenas o Ensino Fundamental incompleto. Muitas avós e 

avôs com menos de 60 anos, nasceram em outros estados. As avós tiveram mais filhos que as mães 

dos alunos, em consonância com o que os diversos dados sobre demografia apontam. Mas a 

diferença entre o número de filhos das mães e avós não é tão grande, pois o processo de redução da 

fecundidade está em curso há alguns anos. Quanto à idade em que as avós tiveram o primeiro e o 

último filho também não houve tanta diferença se comparado a idade das mães. 

Verificamos que os avós dos alunos moram sozinhos ou com o cônjuge, mas que muitos 

moram com familiares, inclusive com na mesma residência do neto, o aluno. E por conta disso 

acreditamos que o projeto de ensino foi bastante pertinente, pois os alunos estão em contato com os 

idosos, na vida cotidiana, e assim os assuntos discutidos em sala de aula possuem relação com a 

realidade vivenciada pelos alunos. 

Conflitos geracionais aparecem e além de mudanças no espaço geográfico para a 

convivência com os idosos, é necessário o trabalho com o respeito ao idoso, a partir da valorização 

deste.   

 Na última etapa do projeto, propiciamos aos alunos uma palestra com uma técnica em 

informações Geográficas e Estatísticas do IBGE, realizada na sala de cultura do colégio, local 

escolhido para sair do ambiente normal de aulas e motivar os alunos. Os alunos tiveram a 

oportunidade de saber como funciona o IBGE com relação à distribuição de agência, corpo técnico, 

áreas de abrangência das pesquisas, onde os dados podem ser consultados, as principais 

publicações. As pesquisas censitárias e por amostra foram abordadas por meio de exemplos práticos 

e do cotidiano, com explicação de qual o critério para escolher uma ou outra, os cuidados que se 

deve ter ao consultar uma pesquisa por amostra. Os alunos tiveram contato e se interessaram pela 

tecnologia utilizada pelo IBGE no equipamento para coleta de dados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Pudemos observar com o desenvolvimento do trabalho que as dinâmicas observadas para a 

população brasileira também estão presentes no cotidiano dos alunos, e as mudanças ocasionadas no 

espaço urbano em consequência das alterações populacionais também já podem ser sentidas no 

lugar dos alunos. A partir do trabalho desenvolvido, os alunos estabeleceram relações entre 

diferentes escalas de analise do espaço geográfico, fazendo a articulação local-regional-nacional-

global da dinâmica demográfica. 

A discussão da temática da dinâmica demográfica envolvendo fatos ligados a vivência do 

aluno tornou o conhecimento mais significativo. O tratamento deste tema no sistema educacional é 

fundamental como processo de formação dos jovens com o objetivo de melhorar a convivência 

entre as diferentes gerações, com vista a maior integração entre elas,  com a valorização da 

experiência e conhecimento do idoso, bem como o respeito, para melhor qualidade de vida de todos.  

Nas discussões e na oralidade, constatamos o interesse pelas aulas e o avanço no 

conhecimento da maioria dos alunos, paralelamente a grande dificuldade de muitos em  transcrever 

para linguagem escrita o conhecimento crítico apreendido. Sendo este mais um desafio a ser 

superado no ensino, que acreditamos que se construirá no decorrer da escolarização. 

A forma escolhida para o trabalho, que buscou articular a realidade do aluno com o tema 

estudado, foi positiva, pois permitiu que os alunos se envolvessem na discussão, já que eles viram 

fatos da sua vivência explorados como conteúdo geográfico em na sala de aula. Além disso, o uso 

de recursos diferenciados, como o trabalho com fotografias e a realização da palestra, garantiu uma 

forma alternativa e atraente para o trabalho da temática.  
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GESTÃO TERRITORIAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA JUSTIÇA 

TRABALHISTA NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

AMIDEN NETO, Ganem165 

MOREIRA REIS, Julianna166 

 
RESUMO: 
 
 A dialética entre a capilarização das varas da Justiça do Trabalho e a promoção do acesso à justiça 
encontra senso comum na gestão do território. Em regiões como o centro-oeste brasileiro, o espaço 
sofre alterações em ritmo acelerado, com taxas de urbanização e criação de municípios acima da 
média nacional no decorrer dos últimos decênios. Todavia, indicadores de ordem social, econômica, 
urbana e demográfica não são considerados elementos de primeira grandeza na busca da redução 
dos bolsões nos quais a Justiça do Trabalho não se faz presente em sua plenitude. Nos dias atuais, o 
Poder Judiciário tem, no Conselho Nacional de Justiça, uma instituição capaz de determinar as 
diretrizes necessárias para o crescimento da estrutura do sistema de justiça trabalhista nacional. 
Nesse sentido, o presente artigo visa despertar o olhar dos pesquisadores para instrumentos 
relevantes no intuito de estabelecer o mínimo de critérios na criação de novas varas do trabalho a 
considerar, por exemplo, o aprimoramento da rede de relações dos municípios, aliado a 
industrialização, expansão da fronteira agrícola, pavimentação de rodovias, expressivo índice de 
população não natural fundamentada em grande poder de atração fluxo inter-regional. 
 
Palavras-chave: Gestão do Território; Políticas Judiciárias; Justiça do Trabalho; Acesso à Justiça. 
 
ABSTRACT: 
 
The dialectic between the capillarity of the poles of the Labor Court and the promotion of access to 
justice is common sense in managing the territory. In regions like the Brazilian Midwest, the space 
undergoes changes apace, with urbanization rates and the creation of municipalities above the 
national average over the past decades. However, indicators of social, economic, demographic and 
urban are not considered first rate elements in the search for reduction of pockets in which the 
Labor Court is not present in its fullness. Nowadays, the Judiciary has the National Council of 
Justice, an institution able to determine the necessary guidelines for the growth of structure of 
national labor justice system. In this sense, this article aims to awaken the look of researchers to 
relevant instruments in order to establish the minimum criteria for the creation of new poles of work 
to consider, for example, the improvement of the network of relationships of municipalities, 
coupled with industrialization, expansion the agricultural frontier, road paving, expressive unnatural 
population index based on great power of attraction inter-regional flow. 
Keywords: Management of the Territory; Judicial policies; Work justice; Access to justice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ramo de justiça trabalhista, também conhecido como justiça socializante e conciliadora, 

ainda está, em termos estruturais, ausente em parte considerável do território nacional. O 

incremento do ordenamento territorial das futuras estruturas, bem como das já instaladas, são 

desprovidas de qualquer regramento. Atualmente, faz-se necessária apenas a ocorrência de um 

trâmite iniciado por intermédio de um Parecer de Análise de Mérito de anteprojeto de lei – PAM, 

oriundo de qualquer Tribunal Regional do Trabalho - TRT, a ser submetido ao Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ, órgão capaz de julgar a pertinência ou não da demanda requerida.  

Com isso, sugere-se inferir que qualquer referência às questões históricas, dinamismo 

territorial, particularidades regionais, ou obrigatoriedade de indicadores demográficos, sociais e 

econômicos, capazes de subsidiar estudos que justifiquem a capilarização do sistema de justiça 

trabalhista nacional não são, até o presente momento, fatores relevantes para o incitamento da 

promoção do acesso à justiça e consequente elaboração de políticas judiciárias. Deve-se ressaltar 

que a presença efetiva do Poder Judiciário auxilia na promoção da garantia do desenvolvimento 

nacional e redução das desigualdades sociais e regionais. Tais questões estão elencadas como 

objetivos fundamentais da Constituição Federal - CF de 1988, pois o entendimento do Estado e do 

papel do governo exerce igualmente uma certa influência sobre a evolução das redes (SANTOS, 

2013, p.115). 

Entre os normativos até então aplicados, o Poder Judiciário ainda utiliza dispositivos 

desatualizados, como, por exemplo, a Lei Federal n° 6947, de 17 de setembro de 1981167. No 

período compreendido entre a publicação da referida lei e o Censo Demográfico de 2010, foram 

criados 1574 municípios, sendo que 36,3% dos municípios localizados no centro-oeste brasileiro 

surgiram após a promulgação da lei ainda norteadora para o aumento da estrutura do ramo de justiça 

trabalhista nacional. Com isso, sugere-se que o Poder Judiciário, em parte de suas competências, 

considera o território, de certo modo, periférico no que tange ao seu progresso administrativo e 

estrutural. 

Devido ao fato do campo de estudo ser bastante vasto e praticamente virgem, compreende-

se que a década de 1940 seja um importante marco para a compreensão do objeto analisado. 

                                                 
167 Lei Federal n° 6947/1981: Estabelece normas para a criação e funcionamento de Juntas de Conciliação e Julgamento 
(JCJ), e dá outras providencias. 
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Destarte, a região Centro-Oeste oferece recorte apropriado, tanto pelo início do dinamismo 

territorial e socioeconômico contemporâneo à Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (1941), 

em consonância com a publicação da Constituição Federal de 1946, bem como a novos conceitos 

utilizados na ciência geográfica, período histórico (pós II Guerra Mundial), aliado ao aumento 

progressivo da representatividade desta região em termos sociais, demográficos, urbanos e 

econômicos no contexto nacional. Não seria plausível o apego a discussões de relações sociais e 

trabalhistas sem a inclusão das particularidades regionais em um país tão diversificado, em vários 

campos, como se constitui a República Federativa do Brasil. 

Contudo, a geografia regional a todo o momento se ocupou do estudo da organização de um 

dado espaço (SANTOS, 2013, p.13), estudo este de grande importância para o provimento de uma 

prestação jurisdicional eficiente e efetiva. Infere-se que a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária auxilia na redução das desigualdades sociais e regionais. Questionamentos acerca da 

cidadania, entre os quais o acesso à justiça, estão em voga entre os assuntos mais discutidos no 

âmbito jurídico. 

Diante dos expostos, surgem hipóteses acerca da problemática identificada, norteada pela 

supracitada ausência de regramento e critérios que fomentem o incremento da estrutura da justiça 

trabalhista. Pode-se legitimar que o conhecimento do território a ser analisado, bem como suas 

particularidades, podem ser importantes vetores, capazes de promover o ordenamento territorial da 

estrutura do sistema de justiça trabalhista brasileiro. A aplicabilidade da ciência geográfica em 

consonância com os dispositivos constitucionais, entre os quais a consolidação da cidadania, 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, redução das desigualdades sociais e regionais e 

consequente desenvolvimento nacional, apresentar-se-iam, de tal modo, como importante área de 

conhecimento no auxílio da promoção do acesso à justiça. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  
  

Sugerir elementos semelhantes e contemporâneos de ordem geográfica e do arcabouço 

jurisdicional nacional pode, de certo modo, ser algo de difícil contextualização. É possível que a 

década de 1940 possa ser compreendida como um destes momentos favoráveis à aproximação 

geográfica/território – jurisdicional, principalmente em relação à Justiça Trabalhista, pois tais 

matérias passaram por relevantes acontecimentos no decorrer da supracitada década, como, 

também, nos decênios seguintes. No que tange ao mundo jurídico, temos a Constituição Federal 
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(CF) como instrumento regulador maior. No período compreendido entre 1937 – 1946 foram 

publicadas duas CFs com dispositivos semelhantes e fundamentais para o surgimento da Justiça 

Trabalhista168.  

Concomitante a estes acontecimentos, no Brasil no período pós-guerra, leia-se II Guerra 

Mundial, sobrevém a elaboração e a prática da integração nacional, onde, até então, a atual região 

Centro-Oeste era uma imensa área ainda não agregada em termos práticos ao território nacional 

(SANTOS, 2013, p.27). Diante desta conjuntura, pode-se configurar um panorama propício para 

fundamentar a importância do dinamismo territorial na formulação de políticas judiciárias que 

objetivam, entre outros pontos nevrálgicos, promover o acesso à justiça. 

A denominação “Justiça do Trabalho” surge de modo oficial na CF de 1934169, com 

direcionamento econômico e social. Todavia, a CF de 1937 se apresentou de modo assertivo no 

tocante a sua instituição, que passaria a ser regulada em lei. Tal regulamentação ocorre em 1939 por 

meio da publicação do Decreto-Lei n° 1.237, pautado na organização da Justiça do Trabalho. Nesta 

fase embrionária, a justiça trabalhista brasileira era constituída pelos Conselhos Regionais do 

Trabalho, que por sua vez era estruturada pelas JCJ e os Juízes de Direito. Entre os oito Conselhos 

Regionais do Trabalho instalados por intermédio do supracitado Decreto-Lei, nenhum estava 

sediado em uma Unidade da Federação situada na atual região Centro-Oeste. Destarte, em termos 

comparativos, conforme apresentado na tabela 1, todas as atuais regiões político-administrativas, 

com exceção da atual região Centro-Oeste, sediavam ao menos um Conselho Regional do 

Trabalho170. A quantidade e a localização destas juntas conciliadoras eram facultadas ao presidente, 

pois a necessidade do aumento da estrutura não se fundamentava em critérios técnicos e territoriais, 

que pudessem estabelecer a quantidade necessária de JCJ em cada capital estadual171. 

                                                 
168  De acordo com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, em seu art. 137, o trabalho é considerado um 
dever social. Posteriormente, no art. 139 desta mesma constituição, temos o seguinte disposto: “Para dirimir os conflitos 
oriundos das relações entre empregadores e empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do 
Trabalho, que será regulada em lei e a qual não se aplicam as disposições desta CF relativas à competência, ao 
recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum”. Por meio desta CF a Justiça do Trabalho passou a ser um dos 
órgãos do Poder Judiciário. 
169 De acordo com o Art. 122 “Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, 
fica instituída a Justiça do Trabalho”. Entretanto a Justiça do Trabalho não era órgão do Poder Judiciário, sendo mantida 
no âmbito administrativo. 
170 O estado do Mato Grosso estava sob jurisdição do 2° Conselho Regional do Trabalho, com sede em São Paulo. Por 
sua vez o estado de Goiás estava inserido na jurisdição do 3° Conselho Regional do Trabalho, sediado em Belo 
Horizonte. 
171 Conforme o Art. 4 do Decreto-Lei n° 1.237/1939, “As Juntas de Conciliação e Julgamento serão criadas pelo 
Presidente da República, no Distrito Federal e nas capitais estaduais, tantas quantas forem necessárias, salva ao 
Governo a faculdade, a qualquer tempo, institui-las noutras localidades”. 
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Tabela 1 – Jurisdição dos Conselhos Regionais do Trabalho 

Região Área de abrangência Sede 

1ª Região DF e estados do RJ e ES DF (Rio de Janeiro) 

2ª Região Estados de SP, PR e MT São Paulo 

3ª Região Estados de MG e GO Belo Horizonte 

4ª Região Estados do RS e SC Porto Alegre 

5ª Região Estados da BA e SE Salvador 

6ª Região Estados de AL, PE, PB e RN Recife 

7ª Região Estados do CE, PI e MA Fortaleza 

8ª Região Estados do AM, PA e território do AC Belém do Pará 

Fonte: Decreto-Lei nº 1.237, de 02 de maio de 1939. 

 

A promulgação da CF de 1946 determinou a divisão dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, independentes e harmônicos entre si, assim como nos dias atuais. Outro fator de extrema 

relevância se deve ao fato de inserir a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, até então abarcada 

pelo Poder Executivo172. Devem-se observar as associações existentes entre a geografia e as 

Constituições Federais já promulgadas ou em curso. Infere-se ser inerente a inserção da ciência 

geográfica no arcabouço jurídico, principalmente em questões de ordem regional e desenvolvimento 

nacional. 

Na fase inicial da Justiça do Trabalho, o Presidente da República tinha o poder de 

determinar quais localidades deveriam receber tal estrutura. Nos decênios seguintes, conforme será 

abordada neste trabalho, a falta de critérios objetivos prosseguiu, com alterações dos atores que 

dotavam do poder de decisão. Nesse sentido, 

 

 A criação de varas, comarcas, subseções judiciárias da justiça Federal e unidades da Justiça 
do Trabalho, é um dos pontos mais importantes e menos analisados na administração da 
Justiça. Este tipo de decisão nunca passa por uma discussão mais aprofundada. Dela se 
conhece o resultado, mas quase nunca a motivação (...). Certamente existiam critérios para 
a criação de varas ou comarcas. Todavia eles não eram explicitados, discutidos. Com 

                                                 
172 De acordo com o Art. 94 da CF de 1946, os Tribunais e Juízes do Trabalho passam a ser parte do Poder Judiciário. 
Antes da promulgação da referida CF, a Justiça do Trabalho era vinculada ao Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, órgão do Poder Executivo. 
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certeza prevalecia o subjetivismo do legislador e do administrador judicial, que podiam 
perseguir o interesse coletivo ou apenas o pessoal. Em suma, criação de varas ou comarcas 
é assunto de grande interesse público. Nele devem prevalecer critérios técnicos sobre os 
políticos (...) e o mapeamento e a revisão de toda a área de jurisdição, deve ser objeto de 
estudos trienais, com vistas à criação ou remoção de unidades judiciárias, extinguindo-se 
varas ociosas. (FREITAS, 2009)173. 

 

Destarte, infere-se que, por se tratar de questões territoriais, elementos geográficos podem se 

tornar a base construtivista para uma nova percepção do que é o acesso à justiça. E a atual região 

Centro-Oeste surge como o território analisado para esta investigação. Conforme apresentado na 

figura 1, a área correspondente a atual região Centro-Oeste, tinha, neste primeiro período 

caracterizado pelo surgimento da Justiça do Trabalho, regulamentação e instalação do referido ramo 

de justiça de apenas duas JCJ no estado de Goiás e outras duas em Mato Grosso. As JCJs situadas 

em Goiás foram instaladas em 1940 em Goiânia e no final da década de 1950 em Anápolis. No 

estado do Mato Grosso foram criadas uma em Cuiabá e outra em Corumbá, respectivamente, nas 

décadas de 1940 e 1950174. 

 
Figura 1 – Juntas de conciliação instaladas na atual região Centro Oeste nos decênios de 1940 e 1950 

Elaboração: O autor (2015) 
 

                                                 
173 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-nov-01/segunda-leitura-criterio-criacao-varas-comarcas>. Acesso 
em 03 de fevereiro de 2014. 
174 Nesta época o estado do Mato Grosso era constituído pelo atual território, somado ao do estado do Mato Grosso do 
Sul. 
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Concomitante à fase inicial da justiça trabalhista brasileira, o território nacional passa por 

período caracterizado pelo dinamismo territorial, onde, na fase pós II Guerra Mundial, a integração 

nacional é iniciada graças ao incremento das rodovias, a continuidade das ferrovias e a 

industrialização. Com isso temos três grandes períodos da história territorial brasileira (SANTOS, 

2013, p.265). A fase pós II Guerra Mundial representa o segundo período, direcionada a um Brasil 

unificado, tendo como instrumento dinâmico a indústria e, como objetivo, a construção nacional. 

Ao considerar os estados que atualmente constituem a região Centro-Oeste, surge a ocorrência de 

cenários que expõem as mudanças ocorridas no decorrer da década de 1940 e nas décadas 

subsequentes. 

A precariedade em promover a integração da região Centro-Oeste por meio do modal 

rodoviário reflete no desenvolvimento e ocupação do espaço. Em 1940, somente duas cidades na 

região Centro-Oeste possuíam mais de 20 mil habitantes (exceto o estado de Goiás). Entretanto, de 

acordo com o IBGE (2007), a região Centro-Oeste continuava sendo a única grande região político 

administrativa do Brasil sem nenhuma cidade com população superior a 100 mil habitantes, ao 

passo que todas as demais atuais regiões político administrativas possuíam, ao menos, um 

município com o referido quantitativo. Neste caso, sugere-se que a questão populacional poderia ser 

um vetor de primeira grandeza na escolha das sedes dos Conselhos Regionais do Trabalho. 

No decênio seguinte, três cidades, uma em cada atual estado da região Centro-Oeste, 

possuíam ao menos uma cidade com população superior a 20 mil habitantes, quantitativo igual ao 

registrado na região Norte nos dois decênios analisados. Em âmbito nacional, a região Centro-Oeste 

contava nos decênios de 1940, 1950 e 1960 com o menor quantitativo de indivíduos residentes em 

relação às demais regiões. 

Nesse período, a região Centro-Oeste constituía-se por uma vasta área totalmente receptiva 

aos novos processos de urbanização, pois se tratava de uma porção territorial praticamente intocada 

(SANTOS, 2013, p. 271) já que inexistia qualquer tipo de investimento relevante oriundo do 

passado que pudesse, de certo modo, causar resistência à inserção do chamado novo. Sugere-se que 

este ponto é altamente positivo, pois, assim, as mudanças ocorrem de modo mais célere, sem 

imposições do meio natural, e as inovações passam a se tornar um agente colaborador essencial no 

dinamismo do território. 

Entende-se que a ciência geográfica realmente possui um campo propício ao seu objeto. 

Para isso, deve-se promover a interação da geografia com as demais ciências, o que se constitui no 
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objetivo deste estudo. Todavia, essa interação com a dita ciência do Direito, compreendida por ser 

um “sistema de normas de conduta criado e imposto por um conjunto de instituições para regular as 

relações sociais” (LIMA, 1986, p. 28), ainda se encontra em estágio incipiente, sendo inserida 

paulatinamente em estudos e pesquisas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável 

pela administração do Poder Judiciário nacional, cujo papel será apresentado no capítulo final. 

Conforme apresentado até aqui, a década de 1940 foi estabelecida como marco temporal por 

diversos fatores relevantes ocorridos na esfera geográfica, tanto em âmbito nacional como no 

centro-oeste brasileiro, bem como no campo jurisdicional trabalhista. De modo contemporâneo a 

estes acontecimentos, na geografia, constroem-se caminhos específicos 

 

(...) de renovação, com novas técnicas de pesquisas e categorias de interpretação. Isso 
acontece com a tomada de consciência das mudanças necessárias por parte de alguns 
pensadores: com caminho se dá centrado nos estudos regionais a partir de dados físicos; 
outro, de caráter mais geral, pautado, de acordo com Yves Lacoste, na descrição de vastos 
conjuntos territoriais se enfatizando de aspectos demográficos, econômicos e políticos 
(SAQUET, 2013, p.39). 

 

Ao se observar a histórica ausência de subsídios técnicos que caracteriza a ampliação de 

estrutura de justiça trabalhista, tais aspectos vão, em parte, ao encontro de instrumentos que 

poderiam ser utilizados como critérios na escolha de localidades que estariam aptas a receber a 

estrutura do sistema de justiça trabalhista. Embora o arcabouço jurídico aparente não reconhecer, 

nota-se que a formulação de políticas judiciárias está intimamente ligada ao conhecimento do 

território, e, por consequência, da região investigada. 

Outro fator digno de menção está relacionado com a construção de Brasília, ocorrida no 

período da ascensão e consolidação de São Paulo como grande polo industrial do Brasil. Este 

dinamismo territorial, aliado ao peso político da nova capital federal, reforça a iminência da 

estruturação de um novo modelo espacial, com o surgimento de inovações no tocante às 

centralidades de poderes de ordens e naturezas de cunho público onde a regularização territorial, 

voltada a questões políticas e econômicas, deveria ocorrer. Assim, surge no centro do país uma 

“metrópole política” (SANTOS, 2013, p. 267). 

O deslocamento do centro político nacional para a atual principal metrópole da região 

Centro-Oeste promoveu acontecimentos fundamentais para a integração nacional e consequente 

aproximação do Estado junto às porções setentrional e ocidental do território nacional. Nesse 

sentido, observa-se que Brasília representou de fato a implantação de um importante posto de 
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vanguarda para as regiões que deveriam ser integradas ao restante do território brasileiro. 

Localidades inseridas na região Centro-Oeste se desenvolveram a passos largos. A título de 

ilustração, no período compreendido entre 1960- 1970 foram registrados crescimentos 

populacionais na ordem de 179% em Goiânia, 98% em Cuiabá, 87% em Anápolis e 34% em 

Corumbá (FAISSOL, 1972, p.45-46).  

Nota-se que o aumento de 238.042 habitantes verificado na capital do estado de Goiás no 

decorrer de 1960 -1970 impulsionou sua infraestrutura social a patamares elevados, aliado ao 

intenso crescimento demográfico. Concomitante ao crescimento de alguns centros, percebe-se que 

no decorrer dos decênios de 1960 a 1980 a atual região Centro-Oeste apresentou o maior progresso 

de representatividade nacional do contingente populacional, quando comparada às demais regiões 

político administrativas. 

Conforme apresentado na tabela 2, a região Centro-Oeste aumentou em 35,5% a sua 

participação no contingente populacional nacional. Posteriormente, surge a região Norte, com 

crescimento de 26,8%. As demais regiões político administrativas apresentaram redução percentual 

na sua representatividade demográfica. 

 

Tabela 2 – Distribuição percentual da população nos Censos Demográficos 

Região  1960 1970 1980 

Centro-Oeste 3,8% 4,9% 5,8% 

Norte 4,1% 4,4% 5,6% 

Nordeste 31,6% 30,3% 29,2% 

Sudeste 43,8% 42,7% 43,4% 

Sul 16,8% 17,7% 16,0% 

Fonte: IBGE. 
 

 Neste mesmo período, ao considerarmos apenas as capitais estaduais, o incremento 

populacional expõe notável crescimento. De acordo com a tabela 3, torna-se evidente o acelerado 

desenvolvimento demográfico registrado em Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. De modo 

simultâneo ao surgimento de novos polos de desenvolvimento constituídos na região Centro-Oeste, 

o Governo Federal mantém a política de elaboração de novos planos de desenvolvimento regional. 
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Tabela 3 – População nos Censos Demográficos, segundo os municípios das capitais 

Capital  1960 1970 1980 

Brasília 141.742 546.015 1.203.333 

Goiânia 153.505 389.784 738.117 

Campo Grande  74.249 143.271 298.878 

Cuiabá 57.860 103.427 219.477 

Fonte: IBGE. 

 

Deve-se salientar a importância de Brasília neste cenário de constante transformação. Em 

1960, Brasília ocupava a 17ª colocação entre as capitais mais populosas do país. Dez anos mais 

tarde, galgou algumas posições (59), atingindo a 10ª posição. Em 1980, já ocupava a 7ª posição, 

ultrapassando capitais do porte de Porto Alegre, Curitiba e Belém. Goiânia, com menos ímpeto, 

também demonstrou acelerado aumento demográfico. Em 1960, a capital do estado de Goiás 

ocupava a 15ª posição, inclusive à frente de Brasília. Já em 1970, subiu para a 11ª posição, posição 

mantida até 1980. Em menor escala, Campo Grande e Cuiabá não dispuseram de desenvolvimento 

considerável no período de 1960 – 1970. Já em 1980, Campo Grande ocupava a 19ª posição. 

Simultaneamente, surge Cuiabá no 20° posto.  

Este incremento demográfico acelerado resulta na continua ocupação territorial nesta porção 

da malha espacial nacional. Questões como o surgimento de Brasília e novos eixos rodoviários 

federais aliados ao crescimento do mercado interno, são alguns dos fatores que servem de linha de 

base para tal acontecimento. Observa-se que a região Centro-Oeste iniciava a busca da sua 

identidade nacional e a integração territorial poderia servir de ponto de partida para a construção 

dessa concepção de um novo pensar regional. Ainda na década de 1960, a parte centro sul de Goiás 

se desenvolve no campo agropecuário. Corumbá, detentor de uma das quatro JCJ da região Centro-

Oeste se destaca pela mineração e entreposto de fronteira internacional. 

Em seguida, a partir da década de 1960 e nos consecutivos decênios, as políticas públicas se 

reafirmaram na pauta social, regional, urbana e econômica. Tais vetores fortaleciam a construção da 

então tão desejada unidade nacional. O Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social é 
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um exemplo emblemático da variável regional no contexto governamental. O mesmo foi idealizado 

para ter a sua aplicabilidade no período compreendido entre 1967 a 1976.  

Embora não tenha sido devidamente implementado, seus elementos expõem explicitamente 

o peso dos questionamentos regionais no tocante às políticas públicas. Posteriormente à elaboração 

deste plano, a integração nacional alcançou uma nova magnitude, assumindo papel proeminente 

entre os assuntos nevrálgicos do Estado. A atual região Centro-Oeste, juntamente com a 

Amazônica, ocupava o papel principal diante de um novo cenário governamental. Desde então, a 

aceleração das prestações de serviços que auxiliam na configuração da paisagem e movimento do 

território é intensa na região Centro-Oeste. 

Concomitantemente, percebe-se que a Justiça do Trabalho, no que diz respeito à distribuição 

espacial da sua estrutura, permanece praticamente inerte a todos os expressivos acontecimentos no 

campo social, econômico, demográfico e espacial ocorridos na região. A ineficiência do acesso à 

justiça é um assunto constantemente provocado no arcabouço jurídico. Questionamentos acerca da 

desigualdade social, educação, falta de informações ao cidadão, hermetismo da linguagem utilizada 

e morosidade são amplamente discutidos como fatores responsáveis diretos pelo comprometimento 

da eficácia do acesso à justiça (FONTAINHA, 2009, p. 72). Tais argumentos quando observados 

em um contexto apresentado, resultado do forte incremento ocorrido da região Centro-Oeste, 

poderia sugerir que o acelerado crescimento regional resultaria em um ordenamento, ao menos 

aceitável, da estrutura da Justiça Trabalhista. 

Para o trabalhador residente em uma região com intenso crescimento do quantitativo de 

trabalhadores, e residentes nos municípios mais longínquos, que por muita das vezes são extensos 

territorialmente com distritos distantes da sede, o intervalo espacial entre o seu município e a 

estrutura da justiça do trabalho acaba por se tornar um óbice na efetiva promoção do acesso à 

justiça. Com isso, o cenário natural seria o gradativo aumento da presença, de modo efetivo, da 

Justiça do Trabalho, em regiões até então longínquas da estrutura existente até o início da década de 

1960. 

Entretanto, em 1981, o Governo Federal por intermédio da publicação da Lei Federal n° 

6947, elencou uma série de prerrogativas para estabelecer as normas para a criação e funcionamento 

de JCJ. Na supracitada lei, observa-se que “a criação de JCJs está condicionada à existência, na 

base territorial prevista para a sua jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) empregados ou 
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ao ajuizamento, de média igual ou superior, no último triênio, de pelo menos 240 (duzentos e 

quarenta) reclamações anuais”.  

Dando continuidade aos dispositivos desta norma, o quantitativo de reclamações anuais, em 

cada órgão existente, é um fator muito mais relevante do que instrumentos econômicos, 

demográficos, históricos, sociais, territoriais e de todas as peculiaridades de cada grande região do 

país. A única menção que diz respeito ao território está explicitada no art. 2, onde: “A jurisdição de 

uma JCJ só poderá ser estendida a municípios situados em um raio máximo de 100 (cem 

quilômetros) da sede e desde que existam facilidades e meios de condução”. Nesse sentido, esta Lei 

Federal entende que os mesmos instrumentos que determinam a criação de JCJ no estado de São 

Paulo serão os mesmo que devem ser aplicado no Amazonas, e que a estrutura para se percorrer as 

distancias entre as localidades, independente da unidade da federação em que estão situadas, seria a 

mesma em qualquer unidade da federação. 

Em relação às questões territoriais inferem-se a mesma premissa onde as regiões mais 

consolidadas, leia-se Região Concentrada, detentora de um pool capaz de garantir a fluidez 

territorial acabam por ser privilegiadas quando comparadas as regiões ainda em processo de 

integração nacional, e presentes em um cenário de grandes transformações territoriais ainda 

desprovidos de uma malha rodoviária que possa atender tais “facilidades e meios de condução” 

Logo, denota-se que uma região que corresponde a praticamente 1/5 do território nacional iria 

continuar, em grande parte, desprovida da estrutura de um ramo de justiça essencial para garantir 

não apenas os direitos dos trabalhadores, mas por assegurar, no sentido macro, a inclusão social de 

indivíduos que também são formadores da identidade nacional.  

Observa-se também que o Poder Judiciário ainda não tinha aprimorado ou reconhecido a 

importância de se conhecer o território como fator elementar na garantia da promoção do acesso à 

justiça. Para agravar, o Poder Judiciário ainda não dispunha de um órgão capaz de fiscalizar de 

modo assertivos, tudo o que diz respeito a administração e finanças do Poder Judiciário nacional. 

Em preterimento à ciência geográfica nesse processo de revisão do ordenamento territorial das JCJs, 

encontramos exemplos de que estudos propositivos não eram prioritários na promoção do acesso à 

justiça.  

Por muita das vezes, questões relacionadas à distribuição da população no território 

brasileiro, por exemplo, é estudada por acadêmicos da ciência jurídica em análises fundamentadas 

em bases apenas sociológicas (FONTAINHA, 2009, p.14). Por fim, o desempenho político no 
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processo de elaboração e reestruturação do espaço não deve se respaldar apenas no aspecto 

econômico (SILVA, 1988, p. 67). A presença da justiça trabalhista, representada por sua estrutura e 

recursos humanos, potencializa os fluxos já existentes e permeia a fluidez territorial em questão. 

Nesse sentido, novas localidades passariam a ser legitimadas a partir de critérios de ordem 

geográfica, a fazer parte desta rede política institucional em processo de consolidação. Entretanto, 

esse entendimento não era considerado pelo Poder Judiciário ou Legislativo. 

Contudo, a CF de 1988, em seu art. 103-B, § 4°, inciso I, incluído pela Emenda 

Constitucional n° 45/2004, instituiu a possibilidade do CNJ promulgar atos regulamentares de sua 

competência, entre os quais o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. 

Com isso, a CF de 1988 procurou garantir ao CNJ instrumentos para que este órgão passasse a 

regulamentar a administração judiciária nacional, podendo realizar o controle preventivo da atuação 

administrativa dos tribunais, evitando que o poder exercido pelo CNJ fosse apenas de cunho 

repressor. Nesse sentido, ao proporcionar que o CNJ normatize acerca da atividade administrativa 

do Poder Judiciário nacional, a CF de 1988 procurou evitar as más condutas administrativas no 

arcabouço judiciário. Em relação às origens do CNJ, estas remontam às discussões sobre a criação 

de um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Infere-se que esta necessidade é corroborada, 

entre outros fatores, pela ampliação e capilarização da estrutura do ramo de justiça, entre outras 

linhas de ação do referido Poder. 

Conforme apresentado até aqui, a ausência de critérios mínimos e de elementos de ordem 

geográfica na formulação de políticas judiciárias, pautadas na reestruturação da justiça trabalhista, 

passaria então a ser avaliada pelo órgão regulamentador, o CNJ. Sendo assim, deve-se ressaltar que 

as origens do CNJ remetem à discussão sobre um órgão de controle, mas não externo, e sim 

pertencente à estrutura do Poder Judiciário nacional. Diante disso, as espécies normativas passíveis 

de serem expedidas pelo CNJ, capazes de instituir políticas judiciárias estão definidas no art. 112 do 

seu Regimento Interno (BRASIL, 2009): resolução, recomendação, instruções e enunciados 

administrativos.  

Todavia, para fomentar um ato normativo oriundo deste egrégio conselho, propício a nortear 

políticas públicas voltadas à ampliação e ao ordenamento da estrutura do ramo de justiça trabalhista 

nacional, os tribunais dispõem de um dispositivo (PAM), no qual a instituição requerente elabora 

um documento, solicitando a criação de novos cargos e varas do trabalho. Contudo, não foram 

elencados, por parte do CNJ, até o presente momento, elementos técnicos mínimos para o possível 
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deferimento de pedidos (PAMs). Tão pouco a inserção de instrumentos que considerem o processo 

evolutivo do território, econômico e social fortalecidos pela ciência geográfica. 

O deferimento ou não dos PAMs recebidos pelo CNJ, fica a cargo do DPJ - Departamento 

de Pesquisas Judiciárias, unidade do referido conselho, criado por intermédio da Lei 11.364/2006. 

Entre os objetivos do DPJ determinados pela norma estão: I) desenvolver pesquisas destinadas ao 

conhecimento da função jurisdicional brasileira; II) realizar análise e diagnóstico dos problemas 

estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário e III) fornecer subsídios 

técnicos para a formulação de políticas judiciárias. Destarte, a criação do CNJ como órgão 

regulamentador, e do DPJ como unidade responsável pela formulação de políticas públicas expõe a 

real possibilidade de novas determinações a serem seguidas pelo Poder Judiciário nacional. 

Diante dos expostos, infere-se que não faltam instrumentos legais e técnicos na proposição 

de uma nova política na estruturação do ramo de justiça trabalhista. Infere-se que esses 

instrumentos poderão ser adotados no universo do Poder Judiciário nacional, por parte de seu órgão 

regulamentador. Nesse sentido, a inserção de elementos geográficos em publicações do CNJ revela 

cada vez mais a compreensão, por parte deste egrégio conselho, em reunir conhecimentos de outras 

matérias para a adoção de critérios que irão ao encontro de sua missão institucional, que é contribuir 

para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em 

benefício da sociedade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após decênios de incertezas, entende-se que o Poder Judiciário, orientado pelo CNJ, pode 

legalmente promover, entre outros dispositivos, os objetivos fundamentais preconizados na 

Constituição Federal de 1988, nos estudos que favoreçam políticas judiciárias, entre os quais a 

redução das desigualdades regionais e sociais, com a inserção do olhar regional e da territorialidade 

no incremento da estrutura do ramo de justiça trabalhista brasileiro. No que tange a sua missão e 

visão, este egrégio conselho é responsável pela correta prestação jurisdicional, norteada pela 

moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade, além de ser um instrumento efetivo 

do Poder Judiciário.  

Nesse sentido, este estudo buscou perceber a importância de se considerar o território, os 

elementos que o compõe, bem como a carga histórica e as particularidades que auxiliam na sua 
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compreensão, que possam projetar o direcionamento favorável ao fomento de políticas judiciárias 

que versam sobre a promoção do acesso à justiça trabalhista. No que cabe aos atos legislativos, foi 

perceptível a ausência da atualização das normativas capazes de orientar o Poder Judiciário no que 

tange ao incremento da Justiça Trabalhista. Todavia, o CNJ, por intermédio do DPJ, é dotado de 

legalidade suficiente para elaborar algum dispositivo capaz de inserir a percepção acerca do 

território, e ao mesmo tempo, demonstrar a importância de se considerar o 126 dinamismo 

territorial e peculiaridades regionais na formulação de políticas judiciárias. 

Com isso, buscou-se demonstrar aspectos territoriais, históricos, tomadas governamentais, 

aliadas aos olhares geográficos, mencionados nas referências bibliográficas e eletrônicas, que, 

quando consolidados e observados, podem se configurar como mecanismos de representação 

democrática. Percebe-se, diante da problemática ainda existente, que o incremento técnico na 

escolha das localidades que devem receber ao menos uma vara do trabalho, pautado em elementos 

geográficos e normativos, podem auxiliar na redução das desigualdades sociais e, 

consequentemente, aproximar o Poder Judiciário da população como forma de se legitimar. 

Diante deste cenário de incertezas, no qual o Governo intervém diretamente no ordenamento 

jurídico, e, consequentemente, na estrutura do ramo de justiça trabalhista, infere-se que a realidade 

atual referente à ausência de critérios vai ao encontro da política ainda utilizada para a capilarização 

do sistema de justiça trabalhista nacional. Com isso, a fragilidade em aproximar o cidadão ao ramo 

de justiça trabalhista se torna ainda mais exposta. Todavia, compreende-se que de nada adiantaria 

considerar as desigualdades sociais como fatores preponderantes das fragilidades na promoção do 

acesso à justiça, sendo que o Poder Judiciário, na figura do CNJ ou mesmo dos TRTs, desconhece 

em quais regiões esses percalços persistem em existir. 
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RESUMO 
 
A pesquisa tem como finalidade compreender as transformações socioeconômicas no município de 
Boa Esperança, localizado no Estado do Paraná, com base nos dados dos censos demográficos de 
1991, 2000 e 2010. Na pesquisa foram avaliados os seguintes indicadores: população total, Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (longevidade, educação e renda), índice de Gini, 
mortalidade infantil e percentual de pobres. A metodologia foi orientada pelos seguintes passos: 
realização de revisão da literatura existente sobre a temática proposta; obtenção de dados 
socioeconômicos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES e Atlas do Desenvolvimento 
Humano do Brasil; elaboração de gráficos com base nos dados obtidos; realização de entrevistas 
qualitativas e semiestruturadas com a população e diagnostico da realidade socioeconômica do 
município. Os resultados indicaram que os avanços mais significativos ocorreram na área da saúde. 
A educação e a renda não avançaram nas mesmas proporções, o que pode explicar o contínuo 
esvaziamento populacional. 
 
Palavras-chave: Transformações; Indicadores sociais; Esvaziamento populacional.  
 
RESUMEN 
 
La investigación tiene como objetivo comprender las transformaciones socioeconómicas en el 
municipio de Boa Esperança, ubicada en el Estado de Paraná, con base en datos de censo de 
población 1991, 2000 y 2010. El estudio evaluó los siguientes indicadores: población total, Índice 
de desarrollo humano Municipal - IDHM (salud, educación e riqueza), el índice de Gini, la 
mortalidad infantil y la porcentaje de pobres. La metodología se basó en los siguientes pasos: 
revisión de la literatura existente; obtener datos socioeconómicos del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística - IBGE, Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social - IPARDES 
y Atlas de Desarrollo Humano en Brasil; elaboración de gráfica en base a los datos obtenidos; la 
realización de entrevistas cualitativas y semiestructuradas con la población y el diagnóstico de la 
realidad socioeconómica de la ciudad. Los resultados indicaron que los avances más significativos 
se produjeron en el campo de la salud. No se mostraron avances en la renda y educación en la 
misma que el indicador anterior, lo que ocaciona la migración continua. 
 
Palabras clave: Transformaciones; Indicadores sociales; Migración. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A presente pesquisa tem como objetivo principal estudar as transformações ocorridas nos 

indicadores socioeconômicos do município de Boa Esperança entre os anos de 1991 e 2010. Boa 

Esperança está situada no Estado do Paraná, na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense e possui 

área territorial de 307,3 km² e densidade demográfica de 14,86 hab./km² (IBGE, 2015).  

A pesquisa se justifica em virtude do contínuo processo de esvaziamento populacional 

verificado nas ultimas décadas no município. A saída de população, em especial de jovens, é um 

problema sério que pode comprometer o desenvolvimento territorial em médio e longo prazo. 

Assim, procuramos compreender como as transformações nos indicadores sociais têm impactado na 

migração de população. 

  

2. METOTOLOGIA 

 
 Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos tendo como base as investigações qualitativas e quantitativas inseridas na 

perspectiva da Geografia Crítica:  

 
1° Passo: Realização de revisão da literatura existente sobre a temática proposta através do estudo 

de livros, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos acadêmicos, 

etc.; 

 
2° Passo: Obtenção de dados socioeconômicos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES e 

Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil; 

 
3° Elaboração de gráficos com base nos dados obtidos. 

 

4º Passo: Realização de 50 entrevistas qualitativas e semiestruturadas com a população residente 

com a finalidade de compreender os principais problemas;  

 
5º Passo: Análise e diagnostico da realidade socioeconômica do município.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1. Indicadores Sociais 
 
 

Os indicadores sociais são importantes para a elaboração de um diagnostico qualificado das 

condições de vida da população.  A criação dos indicadores sociais, de acordo com Santagada 

(2007), ocorreu na década de 1960, nos Estados Unidos da América, em um contexto histórico 

marcado por profundas transformações. Na década de 1970, organismos internacionais como a 

Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceram esforços para estudar os indicadores sociais 

em diferentes regiões do mundo. O interesse seria o resultado de uma maior preocupação com a 

“qualidade de vida” e com o “bem-estar”. (SANTAGADA, 2007). 

 No Brasil as preocupações em relacionar o uso dos indicadores sociais com as políticas de 

planejamento ocorreram a partir da década de 1970. Conforme Santagada (2007) são exemplos de 

políticas públicas do período o II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND e a formação, em 

1974, do Conselho de Desenvolvimento Social – CDS, ficando o IBGE como encarregado do 

Sistema de Indicadores Sociais. Jannuzzi (2001) também destacou o papel desempenhado pelo 

IBGE na produção e disseminação de estatísticas pública no país. Os censos demográficos 

realizados a cada 10 anos e os realizados nos períodos intermediários são uma grande fonte de 

informações disponibilizadas para pesquisas e para o planejamento.  

 Fleury (1994) chamou a atenção para o fato de que as políticas públicas sociais estão 

inseridas como possibilidades e como necessidades no âmbito dos Estados capitalistas, e que o 

surgimento de uma política pública social é o resultado da contradição entre o capital e o trabalho. 

 
[...] a política social seria a resultante possível e necessária das relações que 
historicamente se estabelecem no desenvolvimento das contradições entre capital e 
trabalho, mediadas pela intervenção do Estado, e envolvendo pelo menos três 
atores principais: a burocracia estatal, a burguesia industrial e os trabalhadores 
urbanos. (FLEURY, 1994, p. 43). 

 

 A ação mediadora do Estado através da elaboração de políticas públicas sociais, com toda 

contradição e antagonismo existentes, reflete a impossibilidade – no capitalismo – de solucionar a 

problemática da elevada concentração de renda, da exploração da força de trabalho, das 

desigualdades socioeconômicas, da propriedade privada e da criação de riqueza e de pobreza. 

Assim, na tentativa de minimizar as contradições e atender as pressões exercidas por distintos 
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grupos políticos, o Estado estabelece – ora com maior intensidade, ora com menor interesse 

dependendo da orientação política – um conjunto de políticas públicas sociais destinadas para 

“melhorar” as condições de vida de determinados grupos de população, especialmente os 

pertencentes à classe social dos trabalhadores. 

 Desta forma, para se diagnosticar os principais problemas, o seu local de ocorrência no 

espaço geográfico, bem como os avanços ou retrocessos no transcorrer do tempo foram formulados 

no interior dos Estados capitalistas os indicadores sociais.   

 
Um indicador social é uma medida em geral quantitativa, dotada de significado 
social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
programático (para a formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou 
sobre mudanças que estão ocorrendo na mesma. Os indicadores sociais se prestam 
a subsidiar as atividades de planejamento público e formulação de políticas sociais 
nas diferentes esferas de governo, possibilitam o monitoramento, por parte do 
poder público e da sociedade civil, das condições de vida e bem-estar da população 
[...]. (JANNUZZI, 2001, p. 55).  

 

 Os indicadores podem ser utilizados para subsidiarem a construção de planos diretores, 

avaliar impactos ambientais, verificar as condições de vida da população e justificar o repasse de 

verbas federais direcionadas para o estabelecimento de programas sociais específicos. Se utilizados 

adequadamente enriquecem a análise da realidade social e podem orientar a implementação de 

políticas públicas sociais específicas para cada lugar, minimizando os problemas vivenciados por 

uma parcela da população.   

Mesmo ciente do interessante papel desempenhado pelos indicadores sociais, Jannuzzi 

(2001, p. 70), não deixou de questionar as suas limitações: “[...] os diagnósticos, por mais 

abrangentes que sejam, são retratos parciais e enviesados da realidade, espelham aquilo que a visão 

de mundo e a formação teórica dos técnicos de planejamento permitem ver ou priorizam enxergar.”  

Para Santagada (2007):  

 
Os indicadores sociais devem responder às preocupações quanto à dinâmica social, 
ou seja, as mudanças significativas que estão em curso na sociedade capitalista 
atravessada pelo conflito de classes; elucidar as questões que não se atenham 
somente ao que pode ser mensurado, mas ir além da informação quantitativa e 
desta forma aproximar-se, dos conflitos de interesse que são o motor do processo 
social.  (SANTAGADA, 2007, p. 135). 
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Neste aspecto, é valido atentar para a necessidade de ampliação dos canais de discussões 

sobre democracia na tomada da decisão em relação as ações que vão se materializar através de 

políticas públicas sociais. As prioridades e o direcionamento dos investimentos devem ser 

amplamente debatidos pela sociedade com a participação de diferentes grupos e classes, e não 

ficarem concentrados exclusivamente nas mãos dos gestores políticos ou sob o controle do capital.  

 
No contexto de uma sociedade democrática o processo de planejamento não pode 
ser conduzido de forma tecnocrática, como se as pressões políticas não fossem 
legítimas ou como se os interesses divergentes não devessem ser explicitados. O 
planejamento público é um jogo político legítimo, no qual participam e devem 
participar técnicos de planejamento e vários outros stakeholders, isto é, outros 
grupos de pressão interessados na definição das políticas, no governo, na sociedade 
civil, nas diferentes instâncias da burocracia pública (federal, estadual e 
municipal). Não é um processo linear, mas permeado de vicissitudes e sujeito a 
diversas condicionantes político-institucionais. (JANNUZZI, 2001, p. 70).  

 

 Não basta apenas falar em democracia como ocorre cotidianamente em muitos canais de 

ação política, é preciso efetivar a participação da população na tomada das decisões. Sem a 

participação de um grande número de pessoas nas discussões e debates que orientam as decisões é 

difícil acreditar no resultado adequado das políticas públicas sociais.  

 

3.2. As transformações nos indicadores sociais em Boa Esperança 

 

 O município de Boa Esperança está perdendo população continuamente, como evidencia o 

gráfico 1. No ano de 1991 a população total contabilizada pelo censo demográfico foi de 6.954 

habitantes, em 2000 foi de apenas  5.162 habitantes e em 2010 caiu para 4.568 habitantes. Os 

dados são preocupantes e revelam um processo de esvaziamento de população que pode 

comprometer em médio ou longo prazo o desenvolvimento territorial no município, visto que os 

jovens são a parcela da população que mais tem migrado para as cidades dinâmicas, como Curitiba, 

em busca de melhores oportunidades.  
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Gráfico 1 – População total em Boa Esperança 

Fonte: Atlas Brasil 
 
 Para a avaliação das transformações sociais foram selecionados os seguintes indicadores: 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M (educação, longevidade e renda), índice 

de Gini, mortalidade infantil e percentual de pobres. 

Os dados sobre o IDH-M educação indicaram uma situação crítica em 1991, na qual o valor 

foi de apenas 0,257. Nas décadas seguintes a ampliação dos investimentos federal, estadual e 

municipal contribuíram para melhorar o quadro e os valores subiram para 0,673 em 2010, 

conforme o gráfico 2. Ainda assim são necessários maiores investimentos para atingir o desejado 

valor de 0,800 que é considerado como de alto desenvolvimento. A área da educação é estratégica 

para o desenvolvimento, porém, sem os investimentos necessários  e a participação efetiva da 

comunidade na definição de metas as perspectivas de avanços são reduzidas.  

 
Gráfico 2 – IDH-M  educação 

Fonte: Atlas Brasil 
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 O melhore indicador de Boa Esperança é a longevidade (gráfico 3) que saltou de 0,638 no 

ano de 1991, para 0,808 no ano de 2010. Desta maneira, a esperança de vida ao nascer avançou de 

63,3 anos em 1991, para 73,5 anos em 2010. A esperança de vida e a longevidade são indicadores 

ligados às condições da saúde.  O aumento na esperança de vida em mais de dez anos demonstra 

que foram ampliados os investimentos em saúde pública.  

 

 
Gráfico 3 – IDH-M  Longevidade 

Fonte: Atlas Brasil 
 
 A renda foi um dos principais problemas diagnosticados no munícipio de Boa Esperança. O 

valor do IDH-M Renda foi de 0,601 em 1991, caiu para 0,597 no ano 2000 e conseguiu 

significativa recuperação saltando para 0,687 em 2010. Os dados estão disponíveis no gráfico 4.  

Mesmo com o avanço constatado, a renda ainda é inferior a média do Estado do Paraná de 0,757 e 

bem inferior a de Curitiba que atingiu 0,850. Verificamos por meio das entrevistas que a renda 

baixa está entre os principais estímulos para a migração da população.  
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Gráfico 4 – IDH-M  Renda 

Fonte: Atlas Brasil 
 

 O índice de Gini, conforme o Atlas Brasil (2015), mostra a diferença entre os  rendimentos 

dos mais pobres e dos  mais ricos. Varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a total igualdade e o valor 

1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

Em Boa Esperança (gráfico 5) o índice partiu de 0,55 em 1991 e chegou a 0,47 em 2010, o que 

significa que a sociedade ficou menos desigual. 

 
Gráfico 5 – Índice de Gini 

Fonte: Atlas Brasil 
 

A mortalidade infantil também é um importante indicador da saúde em um determinado 

lugar. Foram constatados avanços importantes no combate a mortalidade infantil em Boa 

Esperança. Os elevados valores de 46,67 mortes por mil nascidos vivos em 1991, baixaram para 
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15,80 mortes por mil nascidos vivos em 2010, conforme indicou o gráfico 6. As melhorias estão 

ligadas aos programas de pré-natal, campanhas de vacinação e combate a desnutrição. Tais ações 

ainda podem ser melhoradas e qualificadas com o intuito de reduzir os óbitos. 

  

 
Gráfico 6 – Mortalidade Infantil 

Fonte: Atlas Brasil 
 

Outro indicador que melhorou consideravelmente foi o percentual de pobres no total da 

população. A situação era crítica em 1991, visto que 37,56%  da população foi considerada pobre, 

isso significa cerca de quatro pessoas em cada dez.  No ano de  2010 os valores caíram para 9,16%, 

ou seja, uma pessoa em cada dez (gráfico 7). Em Boa Esperança a redução da pobreza está mais 

ligada às políticas públicas desencadeadas pelos programas sociais como o Bolsa Família e a 

migração para as cidades mais dinâmicas, do que propriamente a geração de emprego e aumento da 

renda no local. Ou ponto importante foi a redução da taxa de desocupação de 14,04% em 2000, para 

7,18% em 2010; e o aumento da renda per capita de R$ 329, 27 em 2000, para R$ 575,77 no ano de 

2010.  

  
 

 

 



 

851 
 

 
Gráfico 7 – Percentual de pobres 

Fonte: Atlas Brasil 
 

3.3. Avaliação da população sobre os principais problemas existentes 

 

 Os problemas relacionados com a falta de empregos e com a renda baixa foram confirmados 

nas entrevistas realizadas com a população residente em Boa Esperança. O quadro 1 apresenta os 

principais problemas existentes no município segundo os entrevistados. 

 

1- Falta de emprego 
2- Saúde 

3- Falta de transporte 
4- Educação 

5- Falta de Cursos Técnicos, Segurança 
6- Iluminação 

7- Estradas Rurais, Corrupção, Abandono de animais, 
 Buraco nas estradas 

Quadro 1 – Principais problemas existentes em Boa Esperança 
Fonte: Entrevistas 

 
 
 A população entrevistada indicou a falta de emprego como o problema mais sério existente 

no município. A questão está relacionada com a base agrícola pautada em médios e grandes 

estabelecimentos rurais modernos produtores de soja e milho destinados para a exportação. A 

agricultura moderna gera poucos empregos, além de que a propriedade da terra está concentrada nas 

mãos de poucas pessoas que possuem a maior parcela da renda. Também é necessário mencionar a 
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existência de um setor industrial e comercial fraco e incapaz de gerar os empregos necessários, bem 

como a ausência de estratégias sólidas direcionadas para o desenvolvimento territorial local.  A 

insatisfação da população com a geração de empregos também ficou evidente no Gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7 – Avaliação da população sobre a geração de emprego 

Fonte: Entrevistas 
 

 As respostas revelaram que 60,7% dos entrevistados avaliaram a geração de empregos como 

insatisfatória, contra 31,3% que consideraram como regular e 7,8% como boa. Em seguida foi 

perguntado para os entrevistados quais seriam as prioridades para melhorar o desenvolvimento 

econômico e social no município. As respostas estão alocadas no gráfico 8. 
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Gráfico  8 – Prioridades para melhorar o desenvolvimento 

Fonte: Entrevistas 
 

 A geração de emprego foi indicada como a principal prioridade por 58,6% dos entrevistados. 

Na sequência apareceram a necessidade de melhorar a gestão política com 17,2%; investimentos na 

saúde pública, na educação pública e instalação de empresas multinacionais com 5,2%; 

investimento em segurança e infraestrutura com 3,4% e investimento em novas tecnologias com 

1,7%.  Os dados deixam claro que a geração de empregos é o maior problema em Boa Esperança.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados obtidos nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010 mostraram que os avanços 

mais significativos em Boa Esperança ocorreram na área da saúde. A educação e a renda não 

avançaram nas mesmas proporções, o que pode explicar o esvaziamento populacional, 

especialmente de jovens. 

 A geração da renda está entre os maiores desafios. Sem melhorias na renda a população 

continuará o processo já histórico de migração para as cidades dos municípios fortemente 

dinâmicos. Uma das alternativas possíveis são as ações direcionadas para o desenvolvimento 

territorial local. De acordo com Saquet (2015, p. 133) é preciso: “[...] produzir uma processualidade 

dialógica de gestão participativa e reflexiva do território-lugar”, com ênfase na organização política 

de gestão e autonomia.  Assim, é: “necessário construir um novo território para uma nova 
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sociedade, [...] valorizando os saberes populares, a agricultura camponesa agroecológica, o pequeno 

comércio, a produção artesanal de alimentos saudáveis [...]”. Conforme o entendimento de Rocha 

(2008), a economia solidária é uma alternativa com grande potencial para desencadear ações 

inovadoras e criativas. 

As ações indicadas por Rocha (2008) e Saquet (2015), são possíveis caminhos para o 

município de Boa Esperança reverter o quadro de esvaziamento populacional e melhorar a geração 

de emprego e renda. É importante destacar que a participação da população no processo de 

desenvolvimento territorial local é fundamental. Não adianta impor ações e projetos de cima para 

baixo, visto que ao termino das atividades externas as chances do projeto continuar são poucas. É 

preciso que a própria população local aproveite as suas potencialidades produzindo espaços 

renovados. 
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ANÁLISE DE ESTATÍSTICAS DE ÓBITOS E ACIDENTES NO TRÂNSITO 

DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ 
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RESUMO 
 
Os acidentes de trânsito são o motivo de uma parcela significativa dos óbitos em geral, vitimando 
milhares de pessoas todos os anos, cenário este que precisa mudar de modo a melhorar a segurança 
dos cidadãos nos deslocamentos realizados na cidade. Portanto é necessário o estudo e 
conhecimento dessa realidade, a fim de propor soluções e meios para mudar essas estatísticas. 
Assim foi realizada a análise na cidade de Maringá-PR, a fim de compreender como os acidentes 
com vítimas fatais se relacionam com os diferentes tipos de meio de transporte e também com o 
aumento de frota dos mesmos.  Pelo presente estudo pode-se concluir, com base nos dados de 
acidentes ocorridos e nos registros de veículos no DETRAN-PR, Departamento de Trânsito do 
Paraná, que a relação entre o número de óbitos em cada modal é pouco influenciada pelo aumento 
da frota de veículos, sendo a redução do número de vítimas mais correlacionada com outros fatores 
como a intensificação da fiscalização pelos agentes de trânsito, a educação e ao respeito às leis de 
trânsito. 
 
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito; Óbitos; Meios de transporte. 
 
ABSTRACT 
 
Traffic accidents are the reason for a significant portion of deaths in general, killing thousands of 
people every year, this scenario has to change in order to improve the safety of citizens in 
movements made in the city. Therefore the study and knowledge of this reality is necessary in order 
to propose ways and means to change these statistics. Thus the analysis was performed in Maringá-
PR in order to understand how fatal crashes relate to different types of vehicle fleet, and also the 
increase thereof. By this study it can be concluded, based on accidents data and vehicle records in 
DETRAN-PR, Parana Traffic Department, the relationship between the number of deaths in each 
mode is little influenced by the increase in fleet vehicles, and reducing the number of victims are 
more correlated with other factors such as increased surveillance by traffic agents, education and 
respect for traffic laws. 
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Keywords: Traffic Accidents; deaths; Means of transport. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os elevados números de acidentes e óbitos no trânsito são problemas que além de gerarem 

grandes traumas e perdas pessoais, influenciam grande parte da sociedade, desde em casos de 

acidentes sem vítimas que geram além dos gastos no concerto dos veículos, problemas como 

engarrafamentos pela obstrução ao tráfego, entre outros, e acidentes com vítimas que geram 

transtornos tanto para os envolvidos como para os seus familiares, bem como para o governo, que 

arca com as despesas com a saúde, além de custear os benefícios que estes possam precisar como 

aposentadoria, auxílio doença, entre outros.  

O estudo dos dados estatísticos derivados de coletas realizadas pelas instituições 

responsáveis pelo trânsito, permite a obtenção de um diagnóstico da situação dos óbitos no trânsito 

de Maringá, a fim de apontar as principais causas e vítimas dos acidentes fatais, sendo assim 

possível propor soluções que melhorem tal situação. 

As medidas de redução dos acidentes de trânsito partem do objetivo de aumentar a 

segurança e fluidez do trânsito como um todo, e sendo que o trânsito é formado por diferentes tipos 

de transporte, entre eles os principais são os automóveis, as motocicletas, as bicicletas e os 

pedestres que usam sua própria energia para seu deslocamento. 

O trânsito deve priorizar os mais vulneráveis, pois estes em acidentes são os que têm maior 

risco de óbito, portanto na escala de vulnerabilidade primeiro está o pedestre, depois o ciclista e seu 

passageiro, seguido do motociclista e seu passageiro e por fim o condutor e os passageiros do 

automóvel. 

Neste contexto são necessários estudos e análises do trânsito, a fim de conseguir melhorar o 

seu desempenho, porém sempre com foco na segurança de seus usuários.  

 

 

2. O CONTEXTO DO TRÂNSITO E SEUS ACIDENTES 
 

2.1 Definição de trânsito 
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Segundo a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, “considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou 

em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga 

ou descarga”. 

Portanto todos de alguma forma fazem parte do trânsito, como um ou mais personagens, 

pois a mesma pessoa pode em um momento ser pedestre, em outro ciclista, em outro motorista e 

assim por diante. Por esse motivo pode-se concluir que o trânsito é um tema de extrema importância 

e que pode atingir a vida de todos. 

O principal objetivo do trânsito é permitir a realização dos deslocamentos de forma 

satisfatória atendendo ao bem-estar e segurança de todos os seus indivíduos. Para um trânsito 

eficiente e seguro é necessário um processo de planejamento, que vai desde medidas regulatórias e 

sinalizações até medidas punitivas que geram ônus aos que infringirem às regulamentações. 

Visto o trânsito ser formado por diferentes e inúmeros agentes, com diferentes 

comportamentos para cada situação, e diferentes tipos e destinos de deslocamentos, sua dinâmica se 

torna complexa necessitando de estudos para a compreensão e possível previsão das características 

dos deslocamentos em geral. 

Essa diversidade acarreta diversos problemas e situações que prejudicam a segurança dos 

agentes, principalmente quando o assunto são os acidentes de trânsito, que envolvem tanto 

motoristas, ciclistas e pedestres, e que se não evitados podem causar sérios danos às vítimas, 

inclusive a morte. 

Outro fator preocupante no trânsito é o excesso de veículos, que vem acarretando a maior 

dificuldade na organização dos fluxos, aumentando os índices de acidentes, bem como causando 

engarrafamentos, que de forma indireta podem causar sérios problemas à saúde humana em função 

do estresse. 

 

2.2 História do trânsito no Brasil 

 

Segundo Pardo (2011), a história do trânsito no Brasil traz fatos marcantes, como a entrada 

do automóvel no país,  o início da fabricação de bicicletas e também do veículo Fusca, porém o que 

mais chama a atenção nessa história é que a frota de veículos do país era de aproximadamente 

250.000 veículos no ano de 1940, enquanto segundo dados disponíveis no site do DETRAN-PR 
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(Departamento de Trânsito do Paraná) na cidade de Maringá – Paraná, no ano de 2014, a frota de 

veículos licenciados foi de 209.697 veículos, e em Curitiba, capital do estado, esse número foi de 

911.484 veículos. 

Segundo as informações disponíveis no site do DENATRAN (Departamento Nacional de 

Trânsito), a frota nacional de veículos, com placa é de 86.700.490 veículos, portanto em 64 anos de 

desenvolvimento do país, mostra um aumento de aproximadamente 346 vezes na frota.  

Esse aumento tão alarmante mostra que em pouco tempo o trânsito brasileiro expandiu em 

enormes proporções, e teve foco em um tipo principal de meio de transporte que é o rodoviário, 

porém as cidades e suas vias em sua maioria, não conseguiram acompanhar em seu planejamento 

essa velocidade de crescimento, assim agora fazem-se necessárias, medidas de planejamento, 

adaptação e educação no trânsito, a fim de minimizar os problemas decorrentes. 

 

2.3 Acidentes de trânsito 

 

No estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e DENATRAN, 

em 2006, intitulado “Impactos sociais econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias 

brasileiras” define-se como acidente “um evento independente do desejo do homem, causado por 

uma força externa, alheia, que atua subitamente (de forma inesperada) e deixa ferimentos no corpo 

e na mente”, e acidente de trânsito como ”todo acidente com veículo ocorrido na via pública”.  

Os acidentes de trânsito vêm crescendo nas ultimas décadas, por fatores como as condições 

de planejamento e saturação das vias, o comportamento estressado dos condutores, o grande volume 

de pedestres trafegando de forma desordenada, entre outros, que fazem do trânsito um local de 

intenso conflito, desencadeando os acidentes. 

Os acidentes podem ter como consequência perdas materiais com o conserto dos veículos 

envolvidos, e recuperação dos espaços contra os quais pode ter havido algum dano, bem como as 

consequências à saúde humana, como fraturas, lesões e sequelas.  

Segundo o estudo citado anteriormente, estima-se que o custo total dos acidentes de trânsito 

no território brasileiro, aproxime-se de 10 bilhões de reais a cada ano. 
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2.4 Mortalidade no trânsito 

 

A mais grave consequência dos acidentes de trânsito é a morte de uma vítima, uma perda 

irreparável, que, portanto, é um dos principais alvos do planejamento de trânsito, a fim de evitar e 

reduzir esse tipo de acontecimento. 

No estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e DENATRAN, 

em 2003, intitulado “Impactos Sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas aglomerações 

urbanas brasileiras” é citado que no mundo, a principal causa de morte entre pessoas entre 16 e 24 

anos, são os acidentes de trânsito. 

Na realidade do trânsito os pedestres, ciclistas e motociclista se mostram mais vulneráveis, 

correndo assim maior risco de se tornarem vítimas. 

O estudo já citado, realizado em 2006, apresenta que ainda que os idosos e as crianças são 

vítimas mais frágeis do trânsito. Os idosos por serem menos atentos e terem seus movimentos mais 

lentos, e as crianças por ainda não terem bem definida seus mecanismos de detecção de situações de 

risco. 

Outro fator consequente aos casos de mortalidade no trânsito são os problemas 

desenvolvidos por familiares e amigos próximos às vítimas, que vão desde transtornos na saúde 

física, até psicológica e social 

Segundo os Anuários Estatísticos, disponíveis no site do DETRAN-PR, houve um aumento 

no número de vítimas fatais no estado do Paraná, de 1.672 em 2007 para 2.960 em 2006, números 

esses preocupantes. 

 

2.5 Mortalidade no trânsito da cidade de Maringá - Paraná 

 

A realidade do trânsito na cidade de Maringá – Paraná, encontra-se semelhante a situação do 

restante do país, com vias já congestionadas em horários de tráfego intenso, grande circulação de 

motocicletas que conflitam com automóveis, e ainda o pedestre que se encontra na situação mais 

vulnerável. 

Várias campanhas de trânsito vêm sendo desenvolvidas na cidade, a fim de evitar acidentes 

e por consequência diminuir as vítimas fatais desses incidentes, visto que esse número é crescente.  

No resumo dos acidentes de trânsito em Maringá de 2000 a 2011, disponível no site do SETRANS 
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– Maringá (Secretaria de Trânsito e Segurança de Maringá), em 2000 o número de óbitos foi de 41 

vítimas, enquanto em 2011 esse número avançou para 70 vítimas. 

 

2.6 Procedimentos metodológicos 
 

A pesquisa realizada é de abordagem quantitativa, do tipo documental de fonte estatística, de 

natureza prática e de objetivo descritivo. 

Consistirá no levantamento de dados a respeito das vítimas fatais em acidentes (óbitos) no 

trânsito de Maringá, disponíveis no site da Prefeitura do Município, e ainda foram utilizados os 

dados da frota de veículos do município, fornecidos pelo Departamento de Trânsito do Paraná – 

DETRAN-PR. 

De posse desses dados foram produzidos gráficos e tabelas, a fim de obter respostas a 

respeito da correlação do número de óbitos com o aumento da frota de veículos, quais os tipos de 

veículos que mais causam óbitos em seus ocupantes em caso de acidentes, e qual a relação destes 

dados com campanhas de trânsito realizadas no município. 

Por fim foram analisados os resultados obtidos, obtendo um diagnóstico da situação e foram 

propostas soluções de modo a amenizar ou até solucionar os principais problemas encontrados, 

visando um trânsito mais confortável e seguro para todos. 

 

2.7 Análise dos resultados 

 

Com os dados obtidos por meio das estatísticas da Prefeitura de Maringá, disponível em 

www2.maringa.pr.gv.br/sistema/arquivs/cda16b8557da.pdf com nome “Óbitos Segundo o Tipo de 

Vítima – Ano: 2005 a 2015” e também das estatísticas do Detran-PR, disponíveis em 

www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/sevicos-detalhes.phd?tema=detran&id=469, com o nome 

“Frota de Veículos por Tipo e Município”, referente a cada ano. 

Assim foram obtidas as tabelas 1 e 2, e por meio das mesmas foi permitido a elaboração dos 

gráficos 1, 2, 3, 4 e 5.  
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Tabela 1 – Número de Acidentes Vítimas Fatais no Município de Maringá 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PEDESTRE 19 21 24 18 14 21 16 15 8 8

MOTOCICLISTA 22 26 28 26 23 35 36 32 30 29

PASSAGEIRO DE MOTO 3 5 4 3 5 7 1 3 2 3

TOTAL COM MOTO 25 31 32 29 28 42 37 35 32 32

CICILISTA 6 15 9 10 2 4 4 4 3 3

PASSAGEIRO DE BICICLETA 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0

TOTAL COM BICICLETA 6 15 9 11 3 5 6 4 3 3

CONDUTOR DE AUTOMÓVEL 10 1 4 3 4 7 7 5 4 3

PASSAGEIRO DE AUTOMÓVEL 3 3 6 4 3 6 5 3 1 3

TOTAL COM AUTOMÓVEL 13 4 10 7 7 13 12 8 5 6

PASSAGEIRO DE ÔNIBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL DE ÓBITOS 63 71 75 65 52 81 71 62 48 49

NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

TIPO DE ENVOLVIMENTO
ANO

 
Fonte: Prefeitura de Maringá, 2015 

 
 

Tabela 2 – Frota de Veículos no Município de Maringá 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AUTOMÓVEL 103500 112160 121770 131030 141253 151054 159472 165340

MOTOCICLETA 30365 34023 36361 38669 40199 41356 41730 42102

ÔNIBUS 736 791 820 835 873 887 894 954

FROTA TOTAL 185755 203660 220294 237656 255238 271308 286867 297717

TIPO DE VEÍCULO
ANO

FROTA DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

 
Fonte: DETRAN-PR, 2015 

 

Pelo Gráfico 1 é possível perceber que as maiores vítimas do trânsito na cidade de Maringá 

são os condutores de motocicletas, que em todos os anos sempre tem o maior número de óbitos 

quando comparados aos demais meios de deslocamento. 
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Gráfico 1 – Óbitos por tipo de transporte x Ano 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
 

O fato dos condutores de moto serem as maiores vítimas, permite concluir que o tipo de 

transporte que traz maior risco a vida no trânsito é a motocicleta, visto que esse condutor se 

encontra mais vulnerável quando comparado ao condutor do automóvel, sendo assim, é necessário 

demandar esforços para melhorar a qualidade do trânsito para este tipo de veículo, principalmente 

por meio de campanhas educativas, e de intensificação da fiscalização, pois grande parte desses 

acidentes são causados por imprudência dos condutores, que dirigem de forma arriscada, andando 

por corredores entres os carros, aplicando altas velocidades, além de que é comum que os 

condutores não possuam habilitação e ainda que andem sem os equipamentos de segurança 

mínimos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.      
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Em seguida aparecem os pedestres, como o segundo meio com mais vítimas, visto serem os 

mais vulneráveis entre todos os tipos de deslocamento, e assim a maioria dos acidentes com 

atropelamentos se tornam fatais. 

Para diminuir cada vez mais essa estatística é necessário a intensificação de campanhas que 

visam a segurança do pedestre, como a que já acontece na cidade que incentiva o uso e o respeito da 

faixa de pedestres, porém ainda devido as altas velocidades aplicadas pelos veículos, acima dos 

valores permitidos para as vias, e ainda pela falta de sinalização por parte do veículo que já parou 

para o pedestre atravessar na faixa, ainda são frequentes casos de atropelamentos que levam a 

vítima a óbito.   

Após isto é possível perceber que as demais classificações de vítimas possuem uma 

quantidade similar de ocorrências, sendo possível perceber que entre os anos de 2006 e 2008 os 

condutores de bicicletas foram mais atingidos, fato este atribuído também à vulnerabilidade desse 

tipo de transporte. 

Quanto ao uso da bicicleta, o município de Maringá tem feito investimentos em ciclovias e 

ciclo-faixas, a fim de incentivar esse tipo de transporte em substituição ao automóvel e as 

motocicletas, a fim de aumentar a segurança dos ciclistas, além de auxiliar na redução do tráfego, 

proporcionando assim, mais conforto e segurança para todos os usuários do trânsito. 

Por fim, percebe-se que o ônibus se mostrou como o mais seguro, pois não houveram 

registros de morte de passageiros e motoristas ao longo dos anos estudados. 

O uso do transporte público tem demandado investimentos por parte do município, a fim de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, visando cada vez mais o uso desse transporte, para que 

assim auxilie na redução do tráfego de automóveis e motocicletas, melhorando a mobilidade 

urbana. 

No gráfico 2 que relaciona a frota de motocicletas como o número de óbitos ocorridos com 

os usuários desse transporte, é possível notar que mesmo com o aumento de 16,5% na frota, houve 

uma leve queda de 12,5% no número de óbitos entre 2007 e 2009, dado este que pôde levar a 

concluir que os motoristas, mesmo com aumento da frota, outros fatores como respeito às leis de 

trânsito, fiscalizações por parte dos agentes de trânsito, entre outros prevaleceram, gerando 

diminuição no número de óbitos.  

Porém de 2009 a 2010, houve um aumento mais expressivo dos óbitos, de 23,8%, enquanto 

a frota de veículos aumentou em apenas 6%, portanto esses fatos podem ser relacionados com o 
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aumento do desrespeito às leis de trânsito por parte dos motociclistas, fato este que pode ter 

demandado maior atenção dos agentes fiscalizadores de trânsito, pois do ano de 2010 a 2013 os 

óbitos em motocicletas mantiveram uma tendência de queda. Um fato relevante e que demanda 

atenção ocorre entre os anos de 2013 e 2014, que tiveram o mesmo número de óbitos, que alerta 

para o fato da necessidade da intensificação da educação de trânsito e fiscalização para esse tipo de 

transporte, pois se isto não for feito estes números tendem a se estabilizar. 

 

Gráfico 2 – Óbitos em Motocicletas 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
 

No gráfico 3, que mostra o número de óbitos de pedestres, com relação ao aumento total da 

frota de veículos, é possível perceber, que assim como no caso das mortes em motocicletas, o 

número de óbitos caiu entre os anos de 2007 e 2009, tendo um expressivo aumento entre 2009 e 

2010, e seguido até o ano de 2013 com uma tendência de queda, que, porém, foi interrompida entre 

os anos de 2013 e 2014.  
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Gráfico 3 – Óbitos de Pedestres 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
 

No gráfico 4 que mostra o número de óbitos em automóveis, é possível perceber o mesmo 

que nos gráficos anteriores, onde o número de óbitos diminuiu entre os anos de 2007 e 2009, tendo 

um significante aumento entre 2009 e 2010, e seguido até o ano de 2013 com uma tendência de 

queda, que, porém, a interrupção da tendência de queda foi interrompida, com o aumento de óbitos, 

entre os anos de 2013 e 2014. 

Não é sem motivo que os gráficos 1, 2 e 3 seguem a mesmo comportamento, visto que o 

trânsito envolve todos os tipos de transporte em um mesmo espaço, e os conflitos que impactam em 

um, também refletem no outro. Assim é possível notar que o ano de 2010 foi problemático para o 

trânsito Maringaense, o que pode ter feito com que as autoridades responsáveis pelo trânsito e 

segurança na cidade tomassem medidas para a redução desses acidentes fatais, e isso refletiu até o 

ano de 2013, porém o ano de 2014 passa a chamar atenção e aumentar o alerta, pois as estatísticas 

mostram que o trânsito está tendendo a retornar para quantidades maiores de óbitos. 

 

 



 

867 
 

Gráfico 4 – Óbitos em Automóveis 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
 

O gráfico 5 que representa o número de óbitos em bicicletas se comporta um pouco diferente 

dos demais, pelo fato de não estar associado ao aumento da frota, pois a bicicleta não é objeto de 

licenciamento por parte de DETRAN, assim o controle dessa frota, e dos usuários que se utilizam 

desse transporte se torna mais difícil.  

Porém o município de Maringá vem investindo na facilitação e aumento de segurança para 

este tipo de transporte, chegando no ano de 2015 a realizar a obra de implantação de ciclovias na 

principal avenida de comércio da cidade, a Avenida Brasil. Portanto isso leva a imaginar que cada 

vez mais essa demanda de transporte tem aumentado e aumentará, portanto também deve ser 

analisado como uma modalidade importante de transporte, e que deve ter fiscalização e campanhas 

educativas para aumento de segurança dos seus usuários. 
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Gráfico 5 – Óbitos em Bicicletas 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este estudo permitiu constatar que todos os meios de transporte e usuários do trânsito, estão 

interligados, de maneira que os problemas ocorridos com uma modalidade de transporte podem 

acarretar problemas para todos os demais, pois com os gráficos ficou nítido que os números de 

óbitos aumentaram no mesmo período, e também decaíram no mesmo período, para todos, o que 

também permite concluir que intensificações de fiscalizações e campanhas educativas melhoram o 

trânsito como um todo. 

O aumento da frota de veículos mostrou ter pouca relação com a maior ou menor incidência 

de acidentes fatais, esse fato indica que o problema esta mais ligado ao comportamento do trânsito 

como um todo, mais relacionados com fatores como fiscalização, educação e respeito às leis de 

trânsito. 

É evidente então que o controle do trânsito deve partir do mesmo princípio para todos os 

tipos de transportes, visando não somente o tamanho da frota de cada um, mas sim investir em 

meios que melhorem a relação de convivência entre os diferentes modais, como por exemplo, por 
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meio de campanhas educativas de trânsito, intensificação da fiscalização e obras que visem a maior 

independência e segurança de alguns meios, como obras para melhoria das calçadas e faixa de 

travessia para os pedestres e de ciclovias para as bicicletas. 

Assim é possível contribuir para a redução do número de vítimas do trânsito, e reduzir os 

impactos causados por esses acidentes. 
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MOBILIDADE ESCOLAR NA REGIÃO DE MARINGÁ 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa pretende investigar a mobilidade escolar de estudantes do Ensino Superior na 
Região de Maringá, avaliando os arranjos hierárquicos e as políticas públicas destinadas aos 
estudantes. Maringá é uma cidade de porte médio, que possui vocação educacional, alocando em 
seu território várias instituições de ensino superior, o que é um forte motivo de atração de 
estudantes dos municípios da região, havendo um intenso deslocamento diário para o estudo. Desta 
forma, evidenciamos a importância de avaliarmos sobre este intenso fluxo de deslocamentos, afim 
de melhor conhecer esta realidade, avaliando e contribuindo para a promoção de políticas públicas. 
Como metodologia utilizamos a revisão teórica e o levantamento de dados estatísticos para análise. 
Assim, discutimos o conceito de políticas públicas e especialmente sua relação com o território, a 
partir da hierarquia urbana presente na relação entre esses municípios. Nesse caso, destacaremos a 
relação dos 25 municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. 
Verificamos assim que apesar de haver políticas públicas para atender a esses estudantes que 
realizam os deslocamentos diários, há muitas dificuldades e desafios a serem superados e ainda 
faltam incentivos dos poderes públicos locais. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Mobilidade Educacional, Região de Maringá; Território. 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to investigate the educational mobility of higher education students in the 
Maringa region, assessing the hierarchical arrangements and public policies for students. Maringa is 
a medium-sized city, which has educational vocation, allocating in its territory several institutions 
of higher education, which is a strong reason for attracting students from municipalities in the 
region, with an intense daily commute to the study. In this way, we noted the importance of 
evaluating this intense flow of displacement in order to better understand this reality, evaluating and 
contributing to the promotion of public policies. The methodology we used the theoretical review 
and the production of statistical data for analysis. So, we discussed the concept of public policy and 
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especially its relationship with the territory, from the urban hierarchy present in the relationship 
between these municipalities. In this case, we highlight the list of 25 municipalities jurisdictional to 
Maringa Regional Education Center. We found so although there public policies to meet those 
students who perform daily shifts, there are many difficulties and challenges to be overcome and 
incentives are still needed from local public authorities. 
 
Keywords: Public Policy; Educational mobility, Maringá Region; Territory. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Os processos de mobilidade existentes entre os municípios menores e/ou menos dinâmicos 

economicamente, e os centros urbanos maiores e/ou mais dinâmicos, envolvem uma série de fatores 

como: mais oferta de empregos, produtos, serviços e oportunidades educacionais nos municípios 

mais desenvolvidos. Em contrapartida também se verifica um movimento contrário, por exemplo, 

de profissionais qualificados rumo às cidades menos desenvolvidas. Desta forma, constatamos a 

ocorrência desses deslocamentos na Região de Maringá. 

 Maringá é uma cidade de porte médio, localizada na Região Norte do estado do Paraná, que 

se apresenta como um polo urbano importante no estado e também na Região Sul do Brasil. Sendo 

assim, exerce forte hierarquia urbana, sobretudo nos municípios que compõe a sua Região 

Metropolitana. Salientamos que Maringá evidencia-se na oferta de instituições de ensino, com 

destaque para o Ensino Superior, alocando onze instituições, sendo uma pública e dez privadas.  

A partir desta realidade, objetivamos com esta pesquisa investigar a mobilidade escolar de 

estudantes do Ensino Superior na Região de Maringá, considerando o fluxo dos municípios do 

entorno em direção à cidade polo, e avaliando os arranjos hierárquicos e as políticas públicas locais 

destinadas aos estudantes. Vale informar que este artigo é um recorte da tese de doutorado intitulada 

“Mobilidade escolar na região de Maringá e as políticas públicas decorrentes”, que vem sendo 

desenvolvida pelo Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá 

(PGE/UEM). 

Compreendemos esta temática como salutar, tendo em vista o intenso fluxo de 

deslocamentos, assim poderemos melhor conhecer esta realidade, avaliando e contribuindo para o 

planejamento e a avaliação de ações e políticas públicas, pois o acesso ao ensino superior, a nosso 

ver, é fundamental na ascensão cultural e social dos indivíduos.  
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 Como metodologia utilizamos a revisão teórica e o levantamento e análise de dados 

estatísticos junto ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e social (Ipardes), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Núcleo Regional de Educação de Maringá, 

Prefeituras Municipais, entre outros. Assim, discutimos o conceito de políticas públicas e a relação 

com a aplicação, gestão e avaliação das mesmas nos territórios, a partir da hierarquia urbana 

presente nos municípios.  

Nesse caso, destacamos a relação dos 25 municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de 

Educação de Maringá, apresentando até aqui uma reflexão preliminar sobre a mobilidade escolar 

dos estudantes do Ensino Superior, que pretendemos aprofundar no decorrer do desenvolvimento da 

pesquisa. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 As políticas públicas e sua relação com o território 

 

Políticas públicas são ações voltadas para atender as demandas prementes da população, 

entre elas destaca-se: saúde, educação, moradia, saneamento, transporte, entre outras. Poderíamos 

dizer então que política pública é a ação do Estado voltada para atender as necessidades econômicas 

e sociais da população. A priori, parece fácil definir o que são políticas públicas, no entanto, dado o 

grau de complexidade das relações sociais, e especialmente a dificuldade para estabelecer quais são 

as prioridades, torna-se uma tarefa bastante complexa. Segundo Laswell (1958), decisões e análises 

sobre políticas públicas implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que 

diferença faz. Souza (2006) nos lembra que a racionalidade não predomina na escolha das políticas 

públicas, isto é, existe um embate em torno de ideias e interesses, e complementa: 

Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos governos, 
essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam 
as decisões dos governos. Deixam também de fora possibilidades de cooperação 
que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais 
(SOUZA, 2006, p. 25). 

Fica claro, que as políticas públicas, apesar de serem regulamentadas pelo Estado, não estão 

centralizadas apenas no governo propriamente dito, mas são também resultados das relações de 

poder, sejam em macro ou microescalas, vai depender do arranjo das relações sociais e sua 

interação com o território para atender as demandas específicas de determinados lugares e grupos.  
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Corroborando com esta perspectiva, Souza (2006) utiliza outro exemplo que ilustra esse 

jogo de forças, de que as políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria sobre política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, 

política, economia e sociedade. No entanto, essa inter-relação percorre um longo caminho, que em 

sua maioria não consegue ajustar ou promover o diálogo necessário entre as partes.  

Segundo Rodrigues (2014) a partir da Constituição de 1988, um amplo leque de políticas 

públicas passou para a alçada das escalas subnacionais de gestão – estados e, sobretudo, municípios, 

ainda que o processo de descentralização não tenha se completado. Destaca ainda: 

Paralelamente, novos caminhos e arenas de participação foram abertos, tais como 
os Conselhos Municipais e outras iniciativas locais, como fóruns de Orçamento 
Participativo. Cabe então questionar as implicações do fortalecimento das escalas 
locais de decisão para a organização do território nas escalas nacional e local. Ou 
ainda, perguntar-se em que medida a sociedade brasileira vem se apropriando dos 
novos recortes e arenas de participação (RODRIGUES, 2014, p. 153-154). 
 

A partir dessa regulamentação da Constituição de 1988, abriu-se uma agenda de debates 

sobre as demandas em escala local, na tentativa de agilizar as ações bem como adequá-las para a 

realidade local. Verificamos, no entanto, que apesar dessa descentralização do Estado, nem sempre 

as respostas ou resultados são profícuos. Evidenciamos que o jogo de forças, que geralmente ocorre 

de forma velada entre município e movimentos sociais (garantindo geralmente a vantagem do 

primeiro), muitas vezes dificulta o desenvolvimento do diálogo. Sobre esta questão, Poulantzas 

evidencia: 

As relações de classe estão presentes assim tanto nas transformações do Estado, 
segundo os estágios ou fases do capitalismo, ou seja, nas transformações das 
relações de produção/divisão social do trabalho que elas implicam, como nas 
formas diferenciais de que se reveste o estado num estágio ou fase marcados pelas 
mesmas relações de produção (POULANTZAS, 1978/2000, p. 126). 
 

A reflexão de Poulantzas (1978/2000), nos mostra que o Estado possui também um caráter 

classista, mesmo com o sopro progressista inserido nas novas práticas políticas e sociais, no caso 

dos conselhos municipais e os seus representantes por segmentos, não conseguem se livrar da 

perpetuação histórica das relações de poder. Por outro lado, emite luz sobre a necessidade de 

consolidar essa política municipal, que apesar de estar completando 28 anos em 2016, ainda está 

engatinhando no diálogo local. Desta forma, evidenciamos também as palavras de Bobbio: 
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O Estado, ou qualquer outra sociedade organizada onde existe uma esfera pública, 
não importa se total ou parcial, é caracterizado por relações de subordinação entre 
governantes e governados, ou melhor, entre detentores do poder de comando e 
destinatários do dever de obediência, que são relação entre desiguais (BOBBIO, 
1985, p. 15 -16). 
 

Especificamente no território, essa ausência de diálogo e ações, ou essa relação entre 

desiguais, retira da agenda governamental demandas essenciais à população, que em sua maioria 

não consegue acesso de qualidade aos direitos sociais: saúde, educação, trabalho, moradia, 

alimentação, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e 

assistência aos desamparados (Artigo 6° da Constituição de 1988). 

Pelas reflexões realizadas, evidenciamos a importância do território como lócus de ação das 

políticas públicas ou como diz Steinberg (2013), as políticas públicas são espaciais, isso se justifica, 

pois o conceito de território na Geografia está intrinsecamente atrelado ao conceito de espaço 

geográfico, de forma que o território seria o palco do espaço geográfico. Destaca-se, porém que 

território e espaço geográfico não são sinônimos, enquanto o território possui um caráter material, o 

espaço geográfico é dotado de elementos que carecem de abstração. Utilizamos-nos da acepção de 

Milton Santos que define o território como a forma, e o espaço geográfico o conteúdo. Para Santos: 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável do qual 
participam, de um lado, um certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e 
objetos sociais e, de outro lado, a vida que os anima ou aquilo que lhes dá vida. Isto 
é a sociedade em movimento. Como a sociedade não é estática - mas sim dinâmica 
- a cada movimento da sociedade corresponde uma mudança de conteúdo das 
formas geográficas e uma mudança na distribuição do valor no espaço (SANTOS, 
1988, p. 15). 
 

De certa maneira é difícil compreender a diferença entre território e espaço geográfico, pois 

o território também não é estático, ele produz e reproduz, não é apenas um receptáculo, mas 

viabiliza um jogo de forças políticas, à qual será expressa pelo domínio do território. Heidrich 

(1998) traz uma definição elucidativa, quando diz que a diferenciação do espaço em âmbito 

histórico tem início a partir da delimitação do mesmo, isto é; por sua apropriação como território. 

Dessa forma, o território é a dimensão material das relações sociais, então, as políticas públicas 

encontram seu campo de ação, bem como o seu próprio objeto no território, especialmente no 

município.  
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2.2 A mobilidade escolar no acesso ao Ensino Superior na Região de Maringá e as políticas 

públicas 

 

Segundo Steinberg (2013) toda política pública se processa no território, em nossa pesquisa 

investigamos a relação dos municípios vizinhos com a cidade polo, Maringá, no caso, a mobilidade 

escolar diária de estudantes do ensino superior. Maringá é uma cidade de porte médio, que possui 

vocação educacional e aloca onze instituições de ensino superior, gerando uma atração dos 

estudantes. Soma-se a isso uma série de políticas públicas educacionais da última década que 

facilitaram a entrada dos jovens no ensino superior, com destaque para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)183, Programa Universidade para Todos (PROUNI)184 e o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU)185 .  

Na realidade, o movimento de ir e vir dos municípios menos dinâmicos economicamente 

e/ou com pequenas cidades para as cidades mais desenvolvidas e de maior porte, já é um fluxo 

tradicional. Porém, com as políticas públicas educacionais, esse fluxo se consolidou e teve maior 

visibilidade, tanto é que, pela primeira vez o IBGE divulgou em 2015, uma pesquisa específica para 

quem se desloca somente para o trabalho e outra para quem se desloca somente para o estudo.  

Para a nossa análise, fizemos um recorte dos 25 municípios que são jurisdicionados ao 

Núcleo Regional de Educação de Maringá. A tabela 1 apresenta os municípios, a população 

residente e o fluxo diário dos estudantes que se deslocam para fora dos municípios. 

Como podemos verificar, do município polo, Maringá, se deslocam 2.217 (dois mil duzentos 

e dezessete) alunos diariamente para estudar em outros municípios, provavelmente em Jandaia do 

Sul e Mandaguari, já que estes municípios possuem Instituições de Ensino Superior, porém, esse 
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que contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. 
Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos resultados do Enem para acesso ao ensino superior pode 
ocorrer como fase única de seleção ou combinado com seus processos seletivos próprios. O Enem também é utilizado 
para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos – 
PROUNI . 
184 É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. 
185 É um sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior 
oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM. 
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não será o nosso foco, considerando que a infraestrutura presente no município polo é que produz 

um fluxo mais intenso.  

Também, a natureza de nossa pesquisa é sobre o fluxo dos municípios menos dinâmicos 

para o município polo, no caso específico, o município de Maringá.  Baseado nesse fato, usaremos 

como número oficial do fluxo dos estudantes, apenas o número composto pela soma dos municípios 

jurisdicionados ao Núcleo de Educação de Maringá, 12.626 (doze mil, seiscentos e vinte e seis), 

também apenas o número da população composta pela soma demográfica do conjunto desses 

municípios, 297.952 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois). 

  O nosso objeto de pesquisa, a mobilidade escolar, que visa investigar o fluxo de estudantes 

proveniente dos municípios jurisdicionados ao Núcleo de Educação de Maringá, para o município 

polo, Maringá, se justifica pela configuração espacial presente entre os municípios brasileiros, ou 

seja, a hierarquia consolidada pelo papel dos municípios dentro da rede urbana.  

 Para Santos (1979, p.74), “seja qual for a sua localização, a cidade local sempre se acha na 

periferia do sistema urbano. Essa situação significa que o indivíduo se encontra em uma posição 

desfavorável como produtor e consumidor”. Verifica-se então, que no jogo de forças dialético, na 

reprodução do capital, essas cidades sempre estão numa situação marginalizada dentro do sistema, o 

que determina e acaba por restringir as opções oferecidas a seus habitantes e, consequentemente, a 

qualidade de vida dos mesmos.  

 Por essa perspectiva, é visível como a relação com o território poderá ser determinante na 

tomada de decisões que poderão afetar o sucesso da vida escolar do aluno, bem como a sua 

mobilidade social. 

Quando trazemos como objeto de pesquisa a mobilidade dos estudantes dos municípios 

menos dinâmicos do entorno de Maringá, evidenciamos a necessidade de expor as fragilidades 

dessas localidades, tendo em vista que os mesmos não conseguem oferecer as condições de 

permanência em seu território. Não é possível estudar a mobilidade escolar sem articular a trama 

espacial proposta pela rede urbana brasileira, tampouco pelo papel que cada extrato assume diante 

da reprodução do capital. 
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Tabela 1: População dos municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação 
de Maringá e fluxo de deslocamento educacional diário para fora do município. 

Município População Residente Número de deslocamentos 
educacionais diários para fora 

do município 

Ângulo 2.859 82 
Astorga 24.698 565 
Atalaia 3.913 138 
Colorado 22.345 543 
Doutor Camargo 5.828 190 
Floraí 5050 250 
Floresta 5.931 321 
Flórida 2.543 115 
Iguaraçu 3.982 209 
Itambé 5.979 200 
Ivatuba 3.010 88 
Lobato 4.401 133 
Mandaguari 19.781 784 
Marialva 31.959 1.904 
Maringá 357.077 2.217 
Munhoz de Mello 3.672 131 
Nossa Senhora das Graças 3.836 75 
Ourizona 3.380 138 
Paiçandu 35.936 1.094 
Presidente Castelo Branco 4.784  211 
Santa Fé 10.432 306 
Santo Inácio 5.269 180 
São Jorge do Ivaí 5.517 272 
Sarandi 82.847 4.697 
TOTAL 655.029 14.843 

Fonte:. http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/Grau_Urbanizacao_2010 
e http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/ 

Elaboração: Valkíria T. de Almeida Santos, 2015. 
 

Para Costa e Rocha (2013), a compreensão da relação hierárquica entre os municípios está 

embasada na teoria do desenvolvimento geográfico desigual. Isso traz elementos substanciais para a 

nossa investigação, pois no jogo de forças territoriais, relacionado às Instituições Educacionais, na 

maioria das vezes, cabe aos municípios menos desenvolvidos, apenas a oferta de acesso aos meios 

de transportes para deslocamento dos estudantes.  

Poderíamos conceituar uma divisão territorial do trabalho pelo viés educacional, quanto 

mais desenvolvido e numericamente encorpado seja um município, mais amplas e sólidas as 

instituições educacionais que abrigam, e inversamente proporcional a ausência delas nos municípios 
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menos desenvolvidos.   O gráfico 1 demonstra a distribuição da população rural e urbana do 

conjunto de municípios estudados.  

Verifica-se, pelos dados do Ipardes (2010, com atualização em 2011), que os municípios que 

compõe esse conjunto formam os seguintes grupos: 

- Municípios de até 3.000 habitantes: Ângulo, Flórida. 

- Municípios de até 6.000 habitantes: Atalaia, Dr. Camargo, Florai, Floresta, Iguaraçu, 

Itambé, Ivatuba, Lobato, Munhoz de Mello, N.S das Graças, Ourizona, Pres. Castelo Branco, Santo 

Inácio, São Jorge do Ivaí; 

- Municípios de até 11.000 habitantes: Santa Fé; 

- Municípios de até 20.000 habitantes: Mandaguaçu; 

- Municípios de até 25.000 habitantes: Astorga, Colorado; 

- Municípios de até 36.000 habitantes: Mandaguari, Marialva, Paiçandu; 

- Municípios de até 83.000 habitantes: Sarandi. 

A densidade demográfica é uma pista relevante para demonstrar o funcionamento das 

relações de funções, amenidades e equipamentos presentes nos municípios da rede urbana. Não 

significa que o maior município demograficamente tenha assegurado todos os equipamentos 

urbanos para manter a qualidade de vida dos seus cidadãos, porém o peso demográfico produz 

diferença na instalação de instituições, em especial neste caso, na instalação de instituições 

educacionais. 

Justamente por isso, o município polo, Maringá, com 357. 077 habitantes (IPARDES, 2010) 

e com uma população metropolitana que ultrapassa meio milhão de habitantes, segundo dados do 

IBGE (2013), atualmente com 764.903 habitantes, abriga 11 (onze) Instituições de Ensino Superior 

(IES), sendo uma pública e dez privadas, como já citamos. Para a instalação de uma instituição de 

ensino superior, o estudo do Arranjo Produtivo Local (APL) considera a demanda estabelecida e a 

possibilidade de expansão dos territórios.   
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Gráfico 1: Dados da população dos municípios que fazem parte do Núcleo Regional de 
Educação de Maringá, com destaque para a diferença entre a população urbana e a 

população rural 
Fonte: IPARDES, 2011. Elaboração: Valkíria T. de Almeida Santos, 2015. 

 
Para reforçar o nosso objeto de estudo, a mobilidade escolar, usamos as palavras de Santos 

(2006), quando ressalta que a configuração espacial é um dado técnico, enquanto o espaço 

geográfico é um dado social. O fluxo pendular dos estudantes que influenciam a mobilidade escolar 

dos municípios do entorno de Maringá, é um dado de forte relevância social, pois poderá subsidiar 

ou consolidar políticas públicas.  

Portanto, como destaca Piketty (2014), existem forças de divergência que servem para 

aumentar a desigualdade social, sendo as políticas públicas educacionais fundamentais para a 

convergência, ou seja, para diminuir a desigualdade social. Dessa forma, a pesquisa tem a função 

social de servir para indicar a possibilidade de políticas públicas educacionais, no sentido de 

convergência, na tentativa de amenizar a desigualdade social. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Ainda temos um longo caminho a percorrer na pesquisa sobre a Mobilidade Escolar dos 

acadêmicos que vêm para a cidade polo de Maringá. Porém, num primeiro olhar sob o prisma das 

políticas públicas educacionais dos municípios da região de Maringá, percebe-se a diferença entre 

as perspectivas dos gestores de cada um dos municípios. Enquanto alguns gestores se preocupam 

em criar mecanismos e ferramentas para que os alunos tenham pelo menos o mínimo de ajuda de 

custo para o transporte, outros nem tomam conhecimento do fluxo. O ponto comum para os alunos 

poderem acessar o recurso é a organização de uma associação de estudantes, pois o Ministério 

Público desde os anos 2000, não permite que as prefeituras façam transporte de estudantes para esse 

fim.  

Dessa forma, via associação dos estudantes, as prefeituras repassam a verba concernente a 

cada estudante, desde que o mesmo comprove por meio de matrícula que está frequentando 

regularmente o curso. Entre os 25 municípios pesquisados, somente 7 possuem leis regulamentando 

o repasse da verba prevista em dotação orçamentária. É interessante destacar ainda, que a decisão 

em ter essa política pública municipal, geralmente não é só do gestor, mas sim fruto de discussão da 

sociedade, unindo principalmente estudantes, pais e legisladores, por isso, a importância de 

fortalecer os conselhos municipais.  

A política pública ocorre por meio de uma tensão da sociedade, é fruto do jogo de forças. 

Quando se trata de políticas públicas educacionais, elas poderão interferir na construção de uma 

sociedade mais justa, porém a sua força é intergeracional, pois vai mudar a vida do indivíduo 

contemplado, no caso da pesquisa, viabilizando o transporte escolar para a continuidade e conclusão 

dos seus estudos, com possibilidade de maior renda e uma organização familiar financeiramente 

mais consolidada. 

No entanto avaliamos a necessidade de mais ações e planejamentos dos poderes públicos 

locais envolvendo a sociedade civil, a fim de viabilizar para mais estudantes o acesso ao ensino 

superior, principalmente o público, visto que proporcionará a ascensão social dos indivíduos, tanto 

cultural como socialmente. 
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COMCAM ATRAVÉS DE MÉTODO LEQUE DE CURVAS 
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RESUMO 
 
Mapas são uma importante fonte de informações para as mais variadas áreas e auxiliam no 
entendimento de problemas nas mais diversas áreas, como por exemplo mapas de infestação da 
dengue, que auxiliam os profissionais da saúde a focar suas campanhas. Para a criação de um mapa 
de boa qualidade muitas vezes se faz necessário o agrupamento dos dados através de métodos 
diferenciados. Dentre esses métodos está o Leque de Curvas, que consiste no tabelamento, seguido 
da criação de um gráfico de linhas que será posteriormente rearranjado para a formação em formato 
de leque, o que acaba por facilitar a separação dos dados em grupos.  A Mesorregião Centro 
Ocidental do Paraná, também conhecida como Comunidade dos Municípios de Campo Mourão 
(COMCAM), é composta por 25 municípios, os quais variam, de acordo com o último Censo, entre 
3 mil habitantes e 80 mil habitantes. Conhecer a dinâmica populacional da COMCAM auxiliará na 
criação de novos estudos e propostas para conter a evasão populacional nesta mesorregião. Para a 
elaboração do Leque de Curvas utilizado para auxiliar na criação do mapa temático do 
comportamento populacional da COMCAM, utilizou-se dados censitários de 1991, 2000, 2010, 
bem como a prospecção para 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  O tabelamento 
foi elaborado no Excel, bem como o gráfico de linhas inicial, posterior a isso, o gráfico foi 
transferido para o Corel Draw, onde as linhas foram reagrupadas de acordo com o seu 
comportamento. Posteriormente foi elaborado o mapa do Comportamento Populacional. De acordo 
com os gráficos percebe-se a diminuição no contingente populacional dos municípios que compõem 
esta Comunidade. O único município que apresenta crescimento é Campo Mourão, fato o qual 
deve-se, possivelmente, a sua efetivação como município centralizador da região, pois nele se 
encontram grandes empresas e a implantação do pólo universitário da COMCAM.  
 
Palavras-chave: COMCAM; Leque de Curvas; Mapa; Dinâmica Populacional.  
 
ABSTRACT 
 
Maps are an important source of information for the various areas and help in understanding 
problems in several areas, such as dengue infestation maps, which help healthcare professionals to 
focus their campaigns. To create a good quality map often grouping the data is required by different 
methods. Among these methods is the Curves Fan, consisting of tabulating, followed by creation of 
a line chart that will later be rearranged to form fan-shaped, which ultimately facilitate the 
separation of data into groups. The Mesoregion Paraná Western Center, also known as the 

                                                 
2 Mestranda, Programa de Pós-graduação em Geografia (PGE-UEM), srpereira.janaina@gmail.com 
3 Doutoranda, Programa de Pós-graduação em Geografia (PGE-UEM), mayarareismonteiro@gmail.com 
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Community of Campo Mourão of Municipalities (COMCAM), consists of 25 municipalities, which 
vary according to the last census, from 3 thousand to 80 thousand inhabitants. Know the population 
dynamics of COMCAM assist in the creation of new studies and proposals to contain the decline in 
population in this middle region. For the preparation of Curves Fan used to help create the thematic 
map of population behavior COMCAM, we used census data from 1991, 2000, 2010, and the 
prospect for 2015 the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The tabulation was developed 
in Excel, as well as the initial line chart, subsequent to this, the graphic was transferred to Corel 
Draw, where the lines have been regrouped according to their behavior. It was later drafted the map 
of the Population Behavior. According to the charts we see the decrease in the population group of 
municipalities that make up this community. The only municipality that has growth is Campo 
Mourão, a fact which should possibly its effectiveness as centralizing municipality in the area 
because there are large companies and the implementation of the university pole COMCAM. 
 
Keywords: COMCAM; Curves Fan; Maps; Population dynamics. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

Mapas são uma importante fonte de informações para as mais variadas áreas, na saúde tem-

se mapas que representam dados de infestação, na política mapas de dados socioeconômicos, dentre 

inúmeros outros temas que podem vir a ser abrangidos por essa forma de apresentar dados, mapas 

os quais, quando bem elaborados, facilitam a interpretação.  

No entanto, para elaborar satisfatoriamente um mapa que demonstre um dado de forma 

significativa e de fácil interpretação, muitas vezes se faz necessário o uso de outras avaliações, 

dentre as quais pode-se citar o Método de Análise Leque de Curvas, no qual, através da criação de 

um gráfico de linhas, dados são organizados de forma a delimitar e classificar estes de forma mais 

satisfatória.   

A Comunidade dos Municípios de Campo Mourão (COMCAM) é composta por 25 

municípios, que apresentam dois traços distintos de povoamento, o primeiro formado por 

colonizadores do café (mineiros, paulistas e nordestinos) e o segundo por gaúchos e catarinenses, 

deste modo, a mesorregião Centro Ocidental apresenta uma diversidade maior nos comportamentos 

agropecuários (IPARDES, 2004). Desta forma, a COMCAM pode ser classificada como região de 

influência fortemente agrícola.  

Esta mesorregião foi ocupada com auxílio de empresas colonizadoras, sendo formada por 

pequenas e médias propriedades que atraiam famílias para a região. Com o fim da cultura cafeeira e 

a entrada da agricultura mecanizada, a região, que tinha economia fortemente baseada na 
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agricultura familiar passou por uma modificação no seu sistema e passou a sofrer com o êxodo 

rural, pois os pequenos e médios proprietários, não conseguindo manter-se nesse novo modelo 

agrícola viam-se forçados a vender as terras e buscar novas formas de sustento. Atrelando esse fator 

à dificuldade das pequenas cidades atraírem novos empreendimentos por falta de mão de obra 

qualificada, tem-se a evasão dos moradores dessas cidades para outras mesorregiões, bem como a 

migração de parte deles para a cidade-pólo, Campo Mourão (IPARDES, 2004). 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento demográfico da região da 

COMCAM, através do método de análise Leque de Curvas, visando perceber quais municípios se 

enquadram na situação de crescimento ou decrescimento populacional. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 Comunidade dos Municípios de Campo Mourão 
 
 

Uma mesorregião é uma unidade territorial elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) para fins de levantamentos estatísticos, sendo formada por grupos de 

municípios com um processo social que delimita a mesorregião através de uma identidade regional, 

a qual é condicionada por uma rede de comunicação e de lugares, a qual cria, para a fadada região, 

uma realidade própria aquela comunidade. Em 1989 esta forma de divisão regional foi aprovada, 

sendo empregada a partir de janeiro de 1990 (IBGE, 1990). 

A Comunidade dos Municípios de Campo Mourão – COMCAM (Mesorregião Centro-

Ocidental) está localizada, em toda a sua extensão territorial, no Terceiro Planalto ou Planalto do 

Trapp do Paraná, o qual é constituído por derrames basálticos que conformam uma paisagem 

bastante uniforme, em relevo suavemente ondulado, determinado pelas formas de mesetas 

(pequenos planaltos) e patamares (planaltos pouco elevados, em geral arenosos). Possui como 

principais divisas geográficas o rio Piquiri, configurando-se como limite a oeste, e o rio Ivaí, como 

limite a leste. Sua área é de 1.191.893,6 ha, o que representa 5,96% da área do estado do Paraná. A 

cobertura florestal corresponde a 63.443,7, ou seja, 2,50% da área de cobertura do Estado 

(IPARDES, 2003). 

A COMCAM é composta de 25 municípios: Araruna, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, 

Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Iretama, Luiziana, Mamborê, Peabiru, Quinta 
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do Sol, Roncador, Terra Boa, Altamira do Paraná, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Goioerê, 

Janiópolis, Juranda, Moreira Sales, Nova Cantu, Quarto Centenário, Rancho Alegre D ́Oeste e 

Ubitarã (COMCAM) (FIGURA 1). 

Dos municípios que compõem a mesorregião 22 possuem até 20.000 habitantes, sendo que a 

maioria apresenta, no máximo, 14.000 moradores. A sede da COMCAM, o município de Campo 

Mourão, com 81.780 habitantes, se destaca por ser sede da maior cooperativa do Brasil, a COAMO 

(Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda, atualmente, COAMO-Agroindustrial Cooperativa), 

com 22 mil associados.  Ainda possui, em 2010, 7 municípios com menos de 5.000 habitantes, 

(Altamira do Paraná, Boa Esperança, Corumbataí do Sul, Farol, Fenix, Quarto Centenário e Rancho 

alegre D ́Oeste). 

Figura 11-  Localização da COMCAM e seus municípios 

 

 

 



 

886 
 

2.2 Metodologia 

 

Foram coletados os dados censitários do crescimento populacional dos municípios da 

região no período de 1991 – 2010, bem como a prospecção que o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística para o ano de 2015.  

Posteriormente esses dados foram tabelados no EXCEL®, com o qual gerou-se um gráfico 

de linhas.  

 O gráfico foi transferido para o COREL DRAW X5, no qual as linhas referentes a cada 

município foram agrupadas por semelhança. Após esse agrupamento, formou-se um Leque de 

curvas, que forneceu visualmente a separação dos mesmos. Com os resultados obtidos gerou-se um 

mapa que demonstra a crescimento populacional na região. 

 

 

2.3 Resultados 

 

A região da COMCAM está perdendo população, salvo o município de Campo Mourão, que 

está crescendo vertiginosamente (FIGURA 2). Pode-se perceber que as três últimas linhas do leque 

de curvas, pertencentes aos municípios de Farol, Quarto Centenário e Rancho Alegre d’Oeste, são 

menores que as das outras municipalidades, tal fato se deve a sua elevação à município posterior ao 

censo 1991. Quando observa-se essas três municipalidades no âmbito geral, a impressão que se 

passa é de estão estáveis, no entanto, elas estão em declínio, quando observadas separadamente.  

Com a separação dos grupos pode se enxergar mais claramente a situação (FIGURA 3). A 

categorização resultou nos seguintes grupos de crescimento:  

• Grupo 1: Crescente 

• Grupo 2: Decrescente-Estabilizado 

• Grupo 3: Estabilizado 

• Grupo 4: Estabilizado-Decrescente 

• Grupo 5: Decrescente 

 
Com o auxílio desses grupos, gerou-se um mapa que demonstra a situação da COMCAM 

(FIGURA 4).  
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Figura 12 - Leque de curva do crescimento populacional da COMCAM 
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Figura 13 - Categorização da região da COMCAM em grupos de crescimento 
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Figura 14 - Mapa do crescimento populacional dos municípios da COMCAM 

Elaborado por: Pereira, J.S.R. 
 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A região da COMCAM, que é composta por municípios de economia principalmente 

agrícola está perdendo boa parte de sua população, a mecanização de grandes áreas criou uma 

evasão rural que está esvaziando lentamente os municípios que a compõem. No entanto, não deve-

se usar o evasão rural como único motivo para que esse decréscimo populacional ocorra, cada 

município tem suas particularidades, as quais influenciam na decisão de migração. Na região, a 

migração está mais ligada aos jovens, que buscam outros centros para melhorar a situação 
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econômica, no entanto, as políticas públicas de aposentadoria rural, que foram implantadas na 

década de 90, também influenciam na dinâmica da migração.  Apesar de Campo Mourão estar 

crescendo, esse crescimento não é ocasionado em sua totalidade pelos migrantes da sua região, 

dentre os fatores do seu crescimento pode-se citar a efetivação do município como um pólo 

universitário em expansão. 

Com a delimitação desses grupos de comportamento populacional será possível o 

direcionamento de estudos que auxiliem no entendimento dos motivos pelos quais cada grupo 

apresentou crescimento/decrescimento populacional. Apesar de a primeira vista motivos como a 

modernização da agricultura e ausência de ofertas de emprego nas cidades parecerem os motivos 

centrais desse comportamento regional, particularidades encaradas por cada grupo ou município 

podem aparecer a luz de novas pesquisas.  

 
 
AGRADECIMENTOS 
 

O primeiro autor agradece ao CNPq pela bolsa de mestrado, o segundo autor agradece ao 

CNPq pela bolsa de doutorado. 

 
REFERÊNCIAS 
 
 
COMCAM – COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO. Disponível em: 
http://www.comcam.com.br/site/. Acesso em: 13 de setembro de 2016.  
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse do Censo Demográfico 2010, 
Paraná. Rio de Janeiro, 2011.  
 
.______ Sinopse do Censo Demográfico 2000, Paraná. Rio de Janeiro, 2000.  
 
.______ Censo demográfico, 1991, Paraná. Rio de Janeiro, 1991. 
 
______ Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas. Volume  
1. Rio de Janeiro, 1990 
 
IPARDES  –  Instituto  Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social. Paraná: 
diagnostico social e econômico - sumário executivo, Curitiba: Ipardes, 2003.  
 
_______. Leituras regionais : Mesorregião Geográfica Centro-Ocidental Paranaense, Curitiba: 
IPARDES:BRDE, 2004 



 

891 
 

 
A APLICABILIDADE DAS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E 

MOBILIDADE NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE MARINGÁ 
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RESUMO:  
 
A urbanização acelerada dos grandes centros, aliada ao planejamento urbano falho ou inexistente, 
configurou o surgimento de infraestruturas precárias, desprovidas de condições adequadas de uso. 
Assim como as demais estruturas urbanas, as calçadas sofreram influência desse processo, 
recebendo condições inadequadas de dimensionamento, pavimentação, comunicação e etc. Outro 
problema desse elemento urbano está ligado ao fato de que a maioria das cidades são projetadas 
para jovens sem nenhuma restrição de mobilidade, ignorando o crescimento populacional de 
indivíduos com mobilidade limitada. Nesse sentido, mesmo com a criação da norma de 
acessibilidade, ainda é possível observar a desconformidade do meio urbano em relação aos 
preceitos de mobilidade e de acessibilidade, fato que pode ser explicado pela ausência de uma 
fiscalização mais efetiva. O espaço a ser analisado neste trabalho trata-se da Avenida Brasil, a qual 
está localizada na cidade de Maringá e possui um intenso fluxo de pessoas. Dessa forma, analisar-
se-ão quais são e como se dão as condições de mobilidade e acessibilidade presentes no local. 
Ademais, no estudo apresentado por Lopes et al. (2013), há consideráveis índices os quais estão em 
desacordo com alguns itens relacionados às diretrizes estabelecidas pela norma de acessibilidade. 
Sendo assim, pretende-se demonstrar a evolução do quadro acima descrito, sob a justificativa da 
eminente urgência de se alertar a sociedade para a cerca da necessidade de promover-se a 
concepção e a adequação do meio urbano, tornando-o justo e igualitário. 
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The rapid urbanization of the big cities, coupled with the flawed urban planning or nonexistent, set 
the appearance of poor infrastructure, lacking appropriate conditions of use. Like other urban 
structures, the sidewalks were influenced this process, receiving inadequate conditions of design, 
flooring, communication and etc. Another problem of this urban element is linked to the fact that 
most cities are designed for young people with no mobility restrictions, ignoring population growth 
of individuals with limited mobility. In this sense, even with the creation of accessibility standard, it 
is still possible to observe the inconsistency of the urban environment in relation to the principles of 
mobility and accessibility, which can be explained by the absence of a more effective supervision. 
The space to be analyzed in this work it is the Brazil Avenue, which is located in the city of 
Maringa and has a heavy flow of people. Thus, analysis will be what and how to give the conditions 
of mobility and accessibility on site. Moreover, the study presented by Lopes et al. (2013), there is 
considerable rates which are at odds with some items related to the guidelines established by the 
standard of accessibility. Thus, we intend to demonstrate the evolution of the situation described 
above, on the grounds of imminent urgency to alert society to the about the need to promote the 
conception and the adequacy of the urban environment, making it fair and equitable. 
 

Key words: Accessibility; Mobility; Urban planning. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 A concentração populacional nas cidades brasileiras, impulsionada pelo desenvolvimento 

tecnológico e industrial, contribuiu para a ocorrência de desajustes no espaço ao pressionar o meio 

físico urbano, acarretando, assim, o surgimento de problemas crônicos. 

Ramos (2016) afirma que tal processo auxilia no surgimento de impasses ligados à 

mobilidade, à acessibilidade, à habitação, à geração de resíduos sólidos, à drenagem urbana, entre 

outros fatores. Ainda, segundo o autor, tal fenômeno deveria ser acompanhado em proporções 

igualitárias e pela evolução da infraestrutura, de modo a oferecer condições mínimas para que as 

alterações realizadas sobre o meio ambiente não prejudiquem a forma de vida da população. 

Para Costa e Morais (2014), o impacto da ocupação periférica nas cidades, sem que haja um 

planejamento adequado, impõe o surgimento de complicações, dentre as quais estão os problemas 

de acessibilidade e de mobilidade urbana, citada pelos autores como um dos assuntos de maior 

debate no contexto urbano. 

Pode-se observar que a realidade dos municípios brasileiros ainda se encontra distante do 

ideal. Freire et al. (2013) ressaltam que o Brasil, juntamente com os demais países, tem vivenciado 

o aumento acelerado do número de pessoas idosas com algum tipo de restrição à mobilidade e que a 



 

893 
 

sociedade vive em um meio projetado para pessoas jovens, as quais não possuem nenhuma 

dificuldade de locomoção. 

Ainda de acordo com o autor, é comum encontrar em diversas cidades com calçadas 

irregulares, buracos, pisos soltos, deformações, barreiras técnicas e físicas, além da dificuldade de 

acesso em bancos, farmácias, supermercados, hospitais e áreas de lazer. Todos esses obstáculos 

podem prejudicar ou mesmo impedir que um cidadão utilize de forma plena e completa o ambiente 

em que vive. 

 Lopes et al. (2013) ressalta a necessidade de desenvolver medidas capazes de promover a 

mobilidade e a acessibilidade no meio urbano ao afirmar que a promoção da mobilidade eficiente e 

da cidade acessível exige um trabalho árduo diante de tantos problemas existentes, uma vez que 

modificar a estrutura já consolidada e conciliar novas propostas é um desafio. 

 Sendo assim, o artigo abordará as condições de acessibilidade e de mobilidade na Avenida 

Brasil situada na cidade de Maringá-PR, examinando, através dos parâmetros estabelecidos pela 

Norma Técnica NBR 9050 e pela Lei Complementar municipal 1.045/16, o espaço viário 

compreendido entre as Praças José Bonifácio e Rocha Pombo. 

 Ademais, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de difundir a questão da 

acessibilidade e da mobilidade no meio urbano de modo a corroborar com a adequação do espaço 

viário maringaense, conforme diretrizes estabelecidas pela legislação referente ao assunto, 

promovendo, assim, a melhoria na qualidade de vida da população que possui mobilidade reduzida. 

É também objetivo dessa pesquisa, avaliar a existência de um quadro evolutivo no contexto 

maringaense entre os anos de 2013 e 2016, a respeito das questões de mobilidade e acessibilidade 

na Av. Brasil e também verificar à desconformidade das calçadas em relação as legislações e 

normas que tratam o tema. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – Acessibilidade urbana e o papel social das calçadas 

 

 De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015b), a acessibilidade urbana deve proporcionar a 

condição de alcance, a percepção e entendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade 

comprometida para uma utilização segura e autônoma de espaços mobiliários, equipamentos 
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urbanos, edificações, transportes, informações e comunicações, inclusive de seus sistemas e 

tecnologias, bem como instalações e serviços abertos ao público ou de uso privado quer na zona 

urbana quer na rural. 

 Para Cassilha G. A. e Cassilha S. A (2011), a promoção da acessibilidade está diretamente 

vinculada à mobilidade urbana, que pode ser entendida como o resultado da relação do 

deslocamento de pessoas e bens entre si e o meio urbano, exercendo grande influência em seu 

desenvolvimento. 

 De acordo com Lopes et al. (2013), a funcionalidade das calçadas está condicionada à 

promoção da acessibilidade e da mobilidade a qual desemprenha um importante papel nas funções 

sociais do uso da cidade, fato que influencia na forma com que o desenho universal deve promover 

a integração social do portador de deficiência. 

As calçadas devem exercer sua função social de circulação com conforto e 
segurança. Ao limitar ou excluir determinados usuários desse espaço, está se 
descumprindo a função social da cidade. Devemos considerar que acessibilidade não 
é apenas para as pessoas portadoras de deficiência, mas  para toda a sociedade, onde 
os espaços tratados humanamente configuram ambientes seguros, agradáveis, onde 
idosos, crianças, adultos, obesos, altos, baixos, gestantes e portadores de deficiência 
convivam igualmente (LOPES et al., 2011 p. 03). 
 

 Ainda, de acordo com os autores, o Desenho Urbano Universal deve considerar não apenas 

o projeto, mas também a diversidade humana, de forma a respeitar as diferenças existentes entre as 

pessoas e garantir a acessibilidade e a mobilidade a todos os componentes do ambiente. Desse 

modo, deve ser concebido com geração de serviços, de ambientes, de programas, de tecnologias 

acessíveis e utilizáveis de forma segura e autônoma pela população em sua maior extensão possível, 

sem que tenham de ser adaptados ou readaptados especificamente em virtude dos princípios que os 

sustentam. 

 

2.2 – Passeio público 

 

 Conforme a Lei Complementar 1.045 (MARINGÁ; 2016), o passeio público é composto por 

alguns elementos arquitetônicos, a saber: faixa de acesso, faixa de serviço, faixa livre ou passeio, 

faixa pavimentada, meio fio, rebaixamento de guia e rampa de acesso (figura 01). 
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Figura 01 – Composição arquitetônica da calçada. 

Fonte: Lei complementar 1.045/16. 

 

Assim, a faixa de acesso é a área de calçada destinada ao acesso das edificações, localizadas 

junto ao alinhamento predial; a faixa de serviço é a área de calçada destinada à implantação de 

mobiliário urbano e vegetação e localiza-se junto ao meio-fio; a faixa livre é a área de calçada livre 

de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestre; a faixa pavimentada encontra-se 

junto ao meio-fio com 60cm de largura; o meio-fio é composto por uma peça de pedra, concreto ou 

outro material que separa em desnível a calçada e a pista de rolamentos em avenidas, ruas, praças e 

estradas. Há também o rebaixamento de guia, que é uma rampa construída ou instalada no passeio, 

destinada a promover a concordância de nível entre o passeio e o leito carroçável; e, por fim, a 

rampa de acesso, que é a parte inclinada de uma circulação destinada a unir os locais em níveis 

distintos. 

 

2.3 – A cidade de Maringá no contexto da acessibilidade 

 

 Segundo Lopes et al. (2013), no ano de 2013, o município de Maringá apresentava cerca de 

67.105 pessoas com algum tipo de deficiência (mental, visual, auditiva e motora). Em relação ao 

número de pessoas que necessitam do auxílio de cadeira de rodas para se locomoção, o montante 

chega a 20.292 de habitantes. Tais estatísticas podem ser observadas na figura 02, que traz um 

comparativo da população maringaense com deficiência e sem deficiência. 
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Figura 02 – População maringaense com deficiencia 

Fonte: Lopes et al. (2013). 

 

Já na figura 03, o comparativo refere-se ao percentual de pessoas com deficiências 

específicas. 

 

Figura 03 – Tipos de deficiencia da população maringaense. 

Fonte: Lopes et al. (2013) 

 

 Ainda, segundo os autores, além da população portadora de necessidades, existe também um 

grupo de individuos que possuem mobilidade limitada como os idosos, gestantes, obesos, os 

convalescentes cirúrgicos, entre outros. 

 

 

  



 

897 
 

2.4 – Metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa 

 

A construção desse trabalho se deu em dois momentos distintos. Em um primeiro momento, 

realizou-se a revisão da literatura acerca do conceito de mobilidade, acessibilidade, desenho 

universal, inclusão e demais conceitos a eles ligados. Tal revisão literária teve como base obras 

produzidas nos últimos 10 anos, publicadas nas principais revistas e congressos referentes ao tema. 

Além disso, foram consultadas também normas e legislações, a afim de identificar diretrizes, 

parâmetros e correntes de pensamento sobre o assunto.  

Posteriormente, realizou-se uma análise do contexto da Av. Brasil no que tange à 

mobilidade e à acessibilidade. Para o desenvolvimento do diagnóstico, optou-se pela apropriação e 

adaptação da metodologia elaborada por Lopes et al. (2013). 

Nesse sentido, a construção do método de Lopes et al. (2013) está fundamentada nas 

diretrizes propostas pela Norma NBR 9050 (ABNT, 2015b), dentre as quais foram estabelecidas a 

existência de guias rebaixadas e o seu dimensionamento, o tipo de piso empregado na pavimentação 

das calçadas, o dimensionamento de faixas livres para circulação de pedestres, o acesso às 

edificações, entre outros fatores, conforme exposto no quadro 01 e 02. 

 

 

Quadro 01 – Ficha de Análise – Parte I 

Fonte: Lopes et al. (2013). 
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Quadro 02 – Ficha de Análise – Parte II 

Fonte: Lopes et al. (2013). 

 

A partir dos parâmetros propostos no método, foram adotados para análise os seguintes 

itens: o contexto viário, a largura total da calçada, a presença de guias rebaixadas e sua situação, a 

existência de piso tátil, tipos de pavimentação, o acesso as edificações e o dimensionamento da 

faixa livre para a circulação de pedestres. 

O local escolhido para a aplicação da metodologia adaptada de Lopes et al. (2013) foi a Av. 

Brasil, a qual encontra-se no centro da cidade de Maringá, no trecho compreendido entre as praças 

José Bonifácio e Rocha Pombo e compreende um total de 22 quadras. A decisão por este cenário foi 

baseada no estudo realizado por Lopes et al. (2013), de modo que buscou-se refazer o estudo dos 

autores a fim de obter dados os quais possibilitem a realização de uma análise comparativa a 

respeito da existência de um possível quadro evolutivo. 

 Assim, observa-se no mapa disposto na figura 04 a disposição das quadras do trecho 

estudado em uma sequência numérica crescente, adotada com o intuito de viabilizar alguns quadros 

analíticos que serão expostos neste trabalho posteriormente.  
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Figura 04 – Local do estudo de Lopes et al. (2013). 

Fonte: Lopes et al. (2013). 

 

2.5 – Alguns resultados.  

  

 A partir da análise realizada pelos autores em questão (LOPES et al.; 2013), verificou-se que 

no ano de 2013, 70% do calçamento presente na Av. Brasil era composto por ladrilho hidráulico em 

condições de consevarção ruins (70%). No ano de 2016, foi possível verificar uma significativa 

evolução nesse quadro, em que 87% do pavimento apresentou boas condições de conservação. 

Ademais, a presença de ladrilho hidráulico também cresceu, atingindo o percentual de 92%. A 

figura 05 mostra calçadas localizadas na Av. Brasil, cujo pavimento é composto de ladrilho 

hidraúlico com bom estado de conservação. 

 

 

Figura 05 – Av. Brasil – Calçadas em boas condições de conservação. 

Fonte: dos autores (2016). 
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A outra análise realizada por Lopes et al. (2013) trata do dimensionamento total das 

calçadas e da faixa livre em função do fluxo de pedestres. Nesta etapa da avaliação é possível 

verificar a existência de uma lacuna em relação aos parâmetros estabelecidos para a delimitação do 

ínicio e do término da citada “faixa livre em função do fluxo de predestre”. Em decorrência de tal 

evento, adotou-se como princípio comparativo as diretrizes estabelecidas pela lei complementar 

1.045/16 do munícipio de Maringá. O texto estabelece a presença da faixa livre, com dimensão em 

torno de 1,50m de largura, início após a faixa de serviço (localizada junto ao alinhamento predial) e 

término no alinhamento da vegetação, conforme ilustra a figura 06. 

 

 

Figura 06 – Faixa livre. 

Fonte: Lei complementar 1.045/16. 

 

As medições foram realizadas obedecendo a sequência numérica disposta no mapa das 

figuras 04 e 05. Em relação ao dimensionamento, Lopes et al. (2013) citam que a média de largura 

da calçada obtida correspondia a 4,83m, sendo a menor 4,72m na quadra 21 e a maior 5,03m na 

quadra 10. No estudo realizado, verificou-se a existência de algumas diferenças em relação aos 

números apresentados pelos autores, em que a maior largura encontrada localiza-se na quadra 13 

com 5,20m e a menor na quadra 01, com dimensão igual a 4,42m e largura média correspondente a 

4,95m. 

Sobre a faixa livre, Lopes et al. (2013) destacam que todas as quadras apresentam dimensões 

superiores ao minímo estabelecido como ideal pela norma de acessibilidade NBR 9050 (1,20m) - 
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número obtido através do cálculo realizado por intermédio da fórmula disposta na norma -. No 

quadro analisado foi possível testificar as alegações dos autores, onde todas as quadras 

apresentaram faixa livre maior que 1,20m. O trecho também atende as exigências da lei 

complementar 1.045/16. 

 

 

Quadro 03 – Largura da faixa livre. 

Fonte: Lopes et al. (2013). 

 

Outro ponto abordado refere-se à existência de elementos caracterizados como empecilho à 

circulação, dentre os quais estão os pisos soltos, os buracos, os desníveis entre calçadas, etc. Tais 

empecilhos provocam a ocorrência de estrangulamentos ou obstrução da faixa livre. Durante o 

levantamento, foi possível observar que, passados três anos da pesquisa proposta por Lopes et al, 

(2013), alguns obstáculos citados continuam dispostos nas calçadas da Avenida Brasil, de forma 

muito semelhante à descrição realizada do trabalho. Sendo assim, pode ser observado na figura 07 

no trecho analizado, a presença de uma estrutura comercial (banca de jornal), caracterizando o 

estrangulamento da faixa de passeio. 
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Figura  07 – Av. Brasil: Banca configura um ponto de estrangulamento. 

Fonte: dos autores (2016). 

 

 O estudo de Lopes et al. (2013) tem sua continuidade no contexto das guias rebaixadas e dos 

acessos as edificações por parte de pessoas com mobilidade reduzida. De acordo com os autores, o 

trecho é composto por um total de 257 edificações, das quais, no ano de 2013, 55% eram 

consideradas adequadas (refente ao acesso) e 45% possuíam algum tipo de irregularidade. Em 

relação às guias rebaixadas, o assunto é representado como 80% do total, construído de forma 

adequada e simples, 13% inadequada e 7% adequada acessível.  

 

 

Figura  08 – Quadro do ano de 2013, referente  guias rebaixadas. 

Fonte: Lopes et al. (2013). 
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Figura  08 – Quadro do ano de 2016, referente a guias rebaixadas. 

Fonte: dos autores (2016). 

 

 Pode-se observar na disposição do texto de Lopes et al. (2013) que os autores adotam apenas 

os conceitos de acessibilidade e mobilidade como parâmetros para determinar o nível de 

adequabilidade do acesso às edificações e às guias rebaixadas, desconsiderando quesitos como o 

índice de atrito do piso utilizado e seu caráter antiderrapante. 

 Desse modo, a partir dos parâmetros estabelecidos pelos autores supracitados, foi refeita a 

análise do contexto de acesso às edificações, em que 62% foram tidas como inadequadas e 38% 

como adequadas. A respeito das guias rebaixadas, 69% foram consideradas adequadas, 17% 

inadequadas e 14% adequadas simples. Sendo assim, é possivel constatar que houve uma pequena 

piora no quadro de acesso às edificações e às guias rebaixadas. Em alguns pontos da Avenidas, as 

guias apresentam acentuado desgaste da pavimentação, fato que pode ter contribuído para a 

ocorrência da piora de tais cenários. 

 O último quesito analisado por Lopes et al. (2013) refere-se à existência e ao 

posicionamento de piso tátil na Avenida Brasil. Os autores fazem referência a tal posicionamento de 

forma inadequada e descontínua. Eles citam que, das 257 edificações presentes no trecho, apenas 

cinco apresentaram disposição correta. No estudo de caso realizado, foi observado que, em 21 

ocasiões, o piso tátil foi utilizado de forma adequada nas calçadas, fato que caracteriza uma 

pequena melhoria no cenário ao longo do período de 3 anos que separam a realização de ambos os 

estudos. 

 Com a realização do estudo, verificou-se que havia a necessidade de desenvolver uma 

avaliação a respeito do acesso ao lote lindeiro por parte dos veículos. Portanto, adotou-se como 

parâmetro de análise as recomendações dispostas na lei 1.045/16, cuja indicação para o 
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rebaixamento de guia é de um comprimento máximo de 3,50m para entrada de veículos e 7,00m em 

casos onde a entrada e saída estiver disposta no mesmo local. Além disso, faz-se necessário 

salientar que a lei relata a existência de outros dimensionamentos permissíveis em casos 

específicos, no entanto, a título de comparação, serão consideradas apenas as dimensões citadas. 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Após a realização deste trabalho, foi possível verificar que as calçadas exercem importante 

papel no meio urbano. Caracterizadas por alguns autores como uma extensão da estrutura viária, são 

responsáveis por promover algumas funções sociais como a mobilidade e a acessbilidade. 

 Nesse caso, a acessibilidade e a mobilidade estão condicionadas ao correto 

dimensionamento e pavimentação das calçadas, que devem ser projetadas considerando o desenho 

urbano universal. Este, por sua vez, deve considerar a variedade populacional presente nas cidades, 

levando em conta as diferentes necessidades de cada individuo, de forma a proporcionar a 

mobilidade e a acessibilidade com segurança e conforto no meio urbano. 

 Em suma, a partir da análise do contexto da Avenida Brasil, da Rua Vitória e do cenário do 

ano de 2013, exposto por Lopes et al. (2013), verificou-se que houve uma pequena evolução nas 

condições de acessibilidade e mobilidade na via central, com o melhoramento de alguns quadros, 

como o aperfeiçoamento nas condições de pavimentação.  No entanto, ainda não há uma 

homogeneidade em relação a padronização, a pavimentação e a colorização das calçadas. Tal fato 

pode estar relacionado à ausência de uma legislação atuante que defina com precisão um padrão 

para tais aspectos. Aliado a esse fator, a deficiência na fiscalização do assunto por parte do poder 

público também corrobora para a falta de homogeneidade anteriormente mencionada.  

 

AGRADECIMENTOS. 

 

 Gostariamos de agradecer a Deus pela vida e pela saúde que tem nos concedido, aos 

Professores do Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana – Mestrado, do Departamento 

de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá – UEM, por compartilhar conosco o seu 

conhecimento, nos capacitando a desenvolver esta pesquisa e a todos os autores que contribuiram 

na elaboração deste artigo. 

 



 

905 
 

REFERÊNCIAS 

 
CASSILHA, G. A.;CASSILHA, S. A. Planejamento Urbano e Meio Ambiente. 1ª Edição. Curitiba: 
Editora IESDE Brasil, 2009. 
 
COSTA, L. P.; MORAIS, I. R. D. Espaço, iniquidade, e transporte público: Avaliação da 
acessibilidade urbana na Cidade de Natal/RN por meio de indicadores de sustentabilidade. Revista 
Sociedade e Natureza: Universidade Federal de Urberlândia, Uberlândia, v. 26, p. 237-251, mai-
ago/2014. 
 
FREIRE, R. C.; ARÊAS, G. P. T.; ARÊAS, F. Z. S.; BARBOSA, L. G. Estudo da acessibilidade de 
idosos ao centro da cidade de Caratinga-MG. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia: 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 16, p. 541-558, 2013. 
 
LOPES, J. A.; SANTOS, M.G.; GODOY, C. H.; BORTOLOTTO, I. S. Estudo das condições de 
acessibilidade na Av. Brasil – Maringa-PR. In: Encontro Internacional de Produção Científica 
Unicesumar, 8, 2013. Maringá. 
 
MARINGÁ, Lei Complementar nº 1.045, de 15 de junho de 2016. Calçadas – Desenho 
acessibilidade e mobilidade. Diário Oficial, Maringá, PR, 2016. 
 
RAMOS, D. V. Mobilidade Urbana Sustentável: A rede cicloviária da cidade de Maringá – PR. In: 
Seminário sobre Inovação na Engenharia Civil, 3, 2016, Maringá. Artigo Completo. Maringá. 
Universidade Estadual de Maringá – UEM. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

906 
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RESUMO 
 
A produção de obras públicas apresenta diversas falhas administrativas e projetuais, sendo comum 
encontrar obras com diversos problemas, muitas vezes intermináveis, com necessidade de 
retrabalho para readaptar a novas funções, fugindo por completo de um objeto ideal para o uso da 
população. Diante disso, a pesquisa tem por objetivo analisar a problemática das obras públicas e 
das falhas projetuais em cidades da mesorregião centro ocidental paranaense destacando as 
principais dificuldades apresentadas pela fiscalização e pelos projetistas municipais. A metodologia 
foi constituída por pesquisa bibliográfica, pesquisa in loco aplicada a funcionários da secretaria de 
planejamento das cidades de Campo Mourão, Peabiru, Janiópolis, Mamborê e na Caixa Econômica 
Federal. Os resultados da pesquisa indicam uma diversidade de problemas possíveis e com 
frequentes ocorrências, incluindo desde a fase inicial da obra, ou seja, sua seleção até a conclusão 
da mesma. As falhas ocorridas são de ordens técnicas (elaboração, execução e fiscalização de 
projetos) e administrativas (seleção e licitação de projetos).  
 
Palavras-Chave: Falhas administrativas; Falhas projetuais; Planejamento urbano; Gestão pública.   

 

URBAN PLANNING: A STUDY ON THE MAIN FAULTS AND ADMINISTRATIVE 
PROJECTIVE 

 
 
ABSTRACT 

The production of public works has several administrative and projective failures, is common to 
find works with many problems often endless, requiring rework to re-adapt to new tasks, running 
completely an ideal object to the use by the population. Therefore, the research aims to analyze the 
problems of public works and projective failures in the middle region of Paraná western center 
cities highlighting the main difficulties presented by surveillance and municipal designers. The 
methodology consisted of bibliographic research, research in loco applied to planning department 
officials of the cities of Campo Mourão, Peabiru, Janiópolis, Mamborê and Caixa Econômica 
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Federal. The survey results indicate a range of possible problems and frequent occurrences, 
including from the initial phase of the work, ie your selection to the completion of the same. Faults 
occurred are technical orders (preparation, implementation and monitoring of projects) and 
administrative (selection and project bidding). 
 
Keywords: administrative failures; projective failures; urban planning; Public Management. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As obras públicas frequentemente são questionadas quanto sua funcionalidade, qualidade, 

prazo de execução e custos, diante disso esta pesquisa tem por objetivo analisar a problemática das 

obras públicas e das falhas projetuais em cidades da mesorregião centro ocidental paranaense 

destacando as principais dificuldades apresentadas pela fiscalização e pelos projetistas municipais. 

Neste contexto, evidencia-se a existência de diversos problemas administrativos e em todas 

as fases do processo projetual, desde a seleção até entrega da obra. Os problemas ocorridos são 

originários do setor público, e da incapacidade técnica de empreiteiras contratadas através de 

processo licitatório. No entanto, cabe ao município fiscalizar e aplicar ferramentas administrativas 

existentes no contrato firmado, sob legislação vigente. 

É comum encontrarmos obras públicas com diversos problemas, muitas vezes intermináveis, 

com necessidade de retrabalho para se readaptar, bem como obras não funcionais, fugindo por 

completo de um objetivo, de modo a não atender as necessidades da população. Desta forma, é 

justificável a elaboração de pesquisas que visam verificar as principais deficiências ocorridas no 

planejamento urbano sobre tutela da gestão pública. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como aporte metodológico a pesquisa 

bibliográfica tendo por base a investigação referente aos temas “obras consideradas problemáticas” 

e “principais problemas projetuais”. Também foi realizada pesquisa in loco por meio de aplicação 

de questionários junto a órgão fiscalizador (Caixa Econômica Federal), prefeituras municipais das 

cidades de Campo Mourão, Janiópolis, Mamborê e Peabiru.  
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2. OBRAS CONSIDERADAS PROBLEMÁTICAS E PROBLEMAS PROJETUAIS: UMA 
ANÁLISE INVETIGATIVA 

 

Atualmente é comum a população tecer críticas sobre os órgãos públicos, pois estes, muitas 

vezes carregam em si o sinônimo de serviços não qualificados, desenvolvendo e apresentando 

serviços ineficientes para seu consumidor. Porém, a legislação vigente, destaca que as entidades 

públicas devem prestar serviços de boa qualidade a todos o cidadãos. 

 Para Carmo (2004), todos os serviços prestados pelo setor público têm sua devida 

importância, seja ela na educação, saúde, assistência social, entre outros, no entanto, muitos 

gestores visualizam a secretaria de planejamento, como uma das formas de expor seu trabalho junto 

à população. 

Diante disso a administração procura produzir obras a qualquer custo em muitas ocasiões 

com a finalidade de lubridiar a população, juntamente com a falta de gestão aplicada ao 

planejamento faz com que, haja o surgimento de diversas obras não funcionais, defeituosas, 

inutilizáveis, e por muitas vezes, não concluídas devido à falta de verbas e/ou documentação 

técnicas (ordem de serviço, licenças ambientais entre outros). Atualmente a Gestão Pública aplicada 

ao Planejamento Urbano é visto como algo ineficiente e até mesmo trágico conforme ilustra a figura 

01. 

 
Figura 1 - Incompatibilidade entre Gestão Pública e Planejamento Urbano. 

Fonte: Del Rio, 1990, p. 45. 
 

A figura 1 ilustra a situação onde há diversas incompatibilidades que podem vir a ocorrer 

num projeto, apresentando uma sequência desde a concepção do projeto até a entrega final da obra, 
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passando por diversos setores, onde a cada trâmite do projeto inicial sofre mutações, por falta de 

conhecimento, seja ele, de quem elaborou o projeto e não soube especificar, ou de quem leu o 

projeto e não soube interpretar. 

Os problemas relacionados à gestão e produção de projetos foram enfatizados no final de 

2015 no workshop sobre Convênios e Contratos Ministrado pela Caixa Econômica Federal, na 

cidade de Campo Mourão-PR. A oficina expôs os principais problemas relacionados à concepção 

projetual, havendo casos de projetos que tem seu processo de aprovação superior a dois anos. 

Os imbróglios apresentados pela Caixa Econômica Federal (2015) são reforçados por Kaiser 

(2012), que apresenta dados do Tribunal de Contas do Paraná, com 184 obras paralisadas em todo o 

estado, onde a região de Maringá conta com 15 obras paralisadas.  

Além de inconformidades com projetos, contratos, licitações e falta de verbas, pode citar 

outros fatores que causam danos ao erário, como construções de obras inapropriadas para o local, os 

conhecidos “elefantes brancos”, que neste caso, torna-se emblemático quando relacionado à Copa 

do Mundo de futebol de 2014. Alguns dos estádios foram construídos com recursos públicos em 

localidades onde o futebol é pouco rentável financeiramente, sendo que após o evento, os estádios 

Mané Garrincha (Brasília- DF), Arena da Amazônia (Manaus) e Arena Pantanal (Cuiabá), já 

acarretam pelo menos 10 milhões de reais de prejuízo aos contribuintes, explica Mendonça (2015). 

Para Ferrari e Setim (2015) a gestão é um ato administrativo de recursos e inconformidades, 

no presente local e momento, devendo operar a curto e médio prazo, ou seja, incorporando uma 

política imediatista. Os autores explicam quem gestão e planejamento deve “andar juntos”, pois 

negar o planejamento significaria negar a escolha do futuro. Desta forma, fica caracterizada, gestão: 

presente, e planejar: futuro. 

Dessa forma Peres (2015, p. 15) destaca que a:  

[...] gestão pública se incumbe da organização, processo decisório de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas de competência do Estado. Sendo 
gerida por [...] um corpo de recursos humanos contratados pelo Estado com tal 
finalidade, conduzidos por um núcleo político eleito para assumir os governos de 
cada esfera administrativa. 
  

De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal (1988), compete aos municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
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V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 
[...].  
VI -manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população; 
VIII - promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
 

 Diante disso é possível compreender as inúmeras atribuições que são repassadas ao poder 

municipal no que se refere à gestão e planejamento de obras públicas. Sendo assim, cada município 

possui sua secretaria de planejamento ou órgão similar, onde, de forma genérica pode-se classificar 

suas atribuições. Comumente as Secretaria de Planejamento tem sua nomenclatura abreviada, 

originando a sigla SEPLA. 

 Dentre as atribuições da SEPLA, segundo o Observatório Social de Maringá (2015), vamos 

identificar apenas algumas que mais se adéqua a esta pesquisa, porém há várias, cada uma trata de 

uma determinada especificidade, dentre elas destaca-se: a) elaborar estudos para a implantação do 

Plano Diretor Municipal e encaminhar ao prefeito; b) promover estudos e pesquisas para o 

planejamento integrado do desenvolvimento do Município; c) propor medidas administrativas ou 

projetos de lei que possam repercutir no planejamento integrado do Município; d) expedir atos de 

autorização, permissão, concessão de uso e parcelamento do solo ou de uso de equipamentos 

públicos; colaborar com unidades da Administração Municipal para a consecução do planejamento 

integrado do Município; e) elaborar levantamentos  topográficos  cadastrais,  planialtimétrico  dos  

próprios  públicos,  alinhamento predial e demarcação das diretrizes do sistema viário; contribuir  

para  que  o  planejamento  seja  uma  atividade  contínua,  adaptando  os  planos  setoriais  ou 

globais à dinâmica do desenvolvimento; f) conformar o planejamento local às diretrizes do 

planejamento regional, estadual ou federal; g) emitir certidão de viabilidade do parcelamento do 

solo; i) analisar,  aprovação  e  emissão  de  Alvarás  de  Licença  para  parcelamento  do  solo, 

desmembramentos, remembramentos e desdobros; j) elaborar projetos do sistema viário do 

Município; k) planejar sinalização urbana destinada à circulação e proteção do pedestre; l) executar, 

a implantação e fiscalização da legislação relativa aos projetos de obras e edificações; expedir  de  

Habite-se  e  de  alvarás  de  construção,  demolição,  revalidação,  atualização, regularização, 
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subdivisão ou incorporação de imóveis; definir de nomenclatura de ruas e logradouros; m) montar  

de  processos  para  solicitação  de  recursos  para  reformas,  construções  e  ampliações  de obras 

públicas municipais; elaborar  de  estudo  e  planejamento  para  execução  da  programação  de  

despesa  anual  e  outras providências; executar levantamentos topográficos cadastrais, 

planialtimétrico dos próprios públicos, alinhamento predial e demarcação das diretrizes do sistema 

viário; elaborar  de  projetos  de  pavimentação,  drenagem  e  galerias  pluviais  para  o  Poder  

Público Municipal. 

 Como podemos observar, são inúmeras atribuições aos municípios enquanto gestores 

visando um planejamento equilibrado de forma que não venha prejudicar o cidadão, porém muitas 

vezes os municípios ou por carência de profissionais especializados ou pela burocracia acabam 

executando tais ações de forma tímida. 

 Porém, muitas vezes na produção e gestão de projetos encontramos várias situações ou 

etapas distintas que para Barral (2016) pode ser descrito na proporção entre esforço e tempo, para 

cada etapa projetual. 

 
Gráfico 1: Fases de um Projeto 

Fonte: Barral (2016) apud Altounian, (2012) 
 

O gráfico 1 descreve a intensidade de esforço durante todo o processo produtivo de uma 

obra, ou seja, desde o estudo de viabilidade até a emissão de documentação “as Built”. Barral 

(2016) ainda destaca que a fase executiva da obra, trata-se da etapa que demanda maior esforço, no 

entanto, o esforço para controlar a obra em todas as etapas apresenta amplitude inferior à 

necessária.  

Barral (2016) explica ainda que a ausência de gestão/planejamento em obras públicas traz 

diversos problemas, tai como: superfaturamento, desvio do objeto, fuga ao regular processo 
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licitatório, jogo de planilha, extrapolação dos limites de aditamento. O processo licitatório quando 

eficiente, revela a eficiência do projeto e alcança resultado de interesse público: 

Processo Administrativo da licitação é o testemunho documental de todos os 
passos dados pela Administração rumo à contratação daquele que lhe oferecerá a 
melhor proposta. Todos os atos praticados em seus autos estarão comprometidos 
com esta finalidade, sejam decisões, pareceres, levantamentos, estudos, atas, 
despachos, recursos ou relatórios. O processo bem instruído e articulado 
consubstancia a prova mais irrefutável de que a licitação alcançou o único fim de 
interesse público que se compadece com sua natureza jurídico-administrativa – 
competição para a escolha da proposta mais vantajosa (FERREIRA Jr. et al 2003, 
p. 416, grifo do autor). 
 

Desta forma Barral (2016) destaca que frequentemente agentes públicos tentam se eximir de 

problemas projetuais, atribuindo a responsabilidades aos projetistas, no entanto, o gestor público 

aprova o projeto elaborado, desta forma, acaba por se responsabilizar pelo projeto. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica 

sobre o tema “obras consideradas problemáticas” e “principais problemas projetuais”. A pesquisa in 

loco ocorreu por meio da coleta de dados através da aplicação de questionários junto a prefeituras 

das cidades de Campo Mourão, Janiópolis, Mamborê e Peabiru (figura 03) envolvidas na pesquisa e 

na Caixa Econômica Federal (unidade de Maringá) no primeiro trimestre de 2016. Na sequência foi 

realizado o levantamento de obras urbanas que apresentavam problemas projetuais e/ou executivos 

e/ou administrativos nessas cidades. Na etapa final foi realizada a tabulação dos dados e as análises 

dos resultados da pesquisa. 
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Figura 2 – Área de estudo e sua relação com a Região, Estado e Federação. 

Fonte: Observatório das Metrópoles Maringá (2013), adaptado pelo autor. 
 
 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Obras problemáticas e falhas administrativas: estudo de caso na cidade de Peabiru 

 Iniciamos a análise dessa pesquisa referente às obras problemáticas e falhas administrativas 

pela cidade de Peabiru, a primeira a ser analisada é a quadra coberta da Escola Municipal Emílio de 

Menezes, situada na Rua José Dias Aranha, número 900 (figura 3), com valor de contrato de 

R$509.140,54, cuja verba é oriunda do governo federal. 

A obra encontra-se atrasada devido à empreiteira vencedora da licitação ter abandonado a 

construção, no entanto, realizou-se novo processo licitatório e seleção de nova empresa, atualmente 

a obra encontra-se em execução. 
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Esta obra tem por objetivo melhorar as condições de ensino na escola, atendendo também a 

comunidade por meio de eventos esportivos. A principal dificuldade encontrada no momento 

refere-se à reprogramação da obra em período pós-abandono. 

 
Figura 3: Quadra Coberta - Escola Municipal Emilio de Menezes. 

Foto: Andersom Franciscon (2016). 
 

 Outras obras com problemas de execução na cidade de Peabiru são as galerias de águas 

pluviais realizada em trecho da Rua União da Vitória (figura 3A e 3B), na qual se utilizou tubos de 

concretos doados, sendo a execução realizada com recursos do próprio município.  Essa obra visa 

atender as necessidades de drenagem pluvial do local em que se situa. Atualmente a obra encontra-

se paralisada devido à falta de mão de obra especializada empregada na execução direta. 

  
Figura 3A: Galeria de água pluvial inacabada 

Foto: Anderson Franciscon.  
Figura 3B: Detalhe Galeria de água pluvial 

inacabada. 
Foto: Anderson Franciscon. 
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Dando continuidade nas obras com problemas de execução na cidade de Peabiru, 

destacamos a conclusão da instalação da iluminação ornamental, utilizando postes republicanos nas 

Avenidas Raposo Tavares, São João e Vila Rica. Essa obra visa oferecer melhores condições de 

seguranças a moradores e transeuntes da região onde foi instalado. Embora já concluída, a obra 

apresenta vícios construtivos por falta de fiscalização. 

 Conforme figura 4A, identifica-se que os conduítes encontram-se na superfície da 

pavimentação, oferecendo riscos à população e ao conjunto de instalação das luminárias. A 

legislação exige que os eletrodutos sejam enterrados numa profundidade mínima de 30 cm, abaixo 

da superfície do solo. 

Outra peculiaridade desta obra refere-se a falha projetual em conjunto com falta de 

fiscalização. Observa-se que a cobertura de um bar avançou sobre o passeio, onde locou-se um 

poste ornamental, este que ilumina a cobertura do estabelecimento, deixando de iluminar o passeio 

(figura 4B). A solução adotada não tratou de elaborar novo projeto e nem de notificar o proprietário 

para a demolição da cobertura. 

 

  
Figura 4A: Conduítes na superfície da 

pavimentação. 
Foto: Anderson Franciscon. 

Figura 4B: Poste transcendendo cobertura 
irregular 

Foto: Anderson Franciscon. 
 

No ano de 2008 a administração de Pabiru executou pavimentação asfáltica numa extensão 

de 200 metros na Rua União da Vitória, trecho compreendido entre as avenidas Dr Didio Boscardin 

Belo e Avenida São João, no entanto, houve falha projetual. A via foi pavimentada antes da 

execução do serviço de drenagem, denominado de galeria de águas pluviais. A não conformidade 

projetual torna-se mais agravante à medida que o trecho possui um "emissário de água pluvial na 

própria caixa de rolamento" (figuras 5A e 5B) que despeja grande quantidade de água sobre a 

pavimentação, além de acumular água e tornar-se importante ponto de vetor de doenças, como 
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reprodução de mosquitos Aedes Aegypti.  A execução da pavimentação só deveria ser feita após 

completa execução das galerias de águas pluviais, que têm a função de coletar as águas pluviais das 

vias urbanas e conduzi-las até ribeirões ou rios. 

  
Figura5A: Emissário de Águas Pluviais em plena rua 

pavimentada. 
Foto: Anderson Franciscon. 

 

Figura 5B: Detalhe do emissário sub-pavimento e 
vista de água e lixo acumulado. 

Foto: Anderson Franciscon. 

Outro elemento a ser analisado na cidade de Peabiru se refere à apropriação do espaço 

público da Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, ou seja, trata-se de uma construção de vitrine sobre o 

passeio público (figura 6), apesar de não ser uma obra pública, mostra a existência de falhas 

administrativas, por falta de fiscalização, onde deveria notificar o proprietário para as correções 

necessárias, pois a ocupação do passeio, além de ser irregular, atrapalha o fluxo de pedestres e 

ridiculariza a cidade. 

 
Figura 6: Vitrine de loja sobre passeio público. 

Foto: Anderson Franciscon. 
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Quanto à legislação municipal de Peabiru apresenta-se muito frágil, pois não possui rede de 

esgotamento sanitário, que é um serviço básico essencial para o bem estar da saúde populacional. 

Mesmo com toda necessidade de haver rede de esgoto, a lei municipal Nº 507/2005 "Dispõe sobre o 

parcelamento do solo para fins urbanos no município de Peabiru e dá outras providências" não 

exige projeto e execução de rede de esgoto em novos loteamentos urbanos de cunho particular.  

A exigência deste serviço seria benéfica à cidade, visto que quando o mesmo for 

implantado, será necessária a demolição de pavimento já executado, causando custos aos cofres 

públicos, algo que seria evitado se a lei exigisse no ato da execução. 

 

4.2 Obras problemáticas e falhas administrativas: estudo de caso na cidade de Janiópolis 

 Na cidade de Janiópolis as obras e falhas administrativas se referem aos módulos sanitários 

(figura 7), obra executada através de recursos da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), no valor 

de R$500.000,00. A obra encontra-se paralisada, pois a empresa contratada não a executou 

conforme projeto, e consequentemente, o município rescindiu o contrato. No momento o município 

aguarda liberação para nova licitação. 

A obra visa atender as necessidades da população, haja vista que no município existem 

várias famílias carentes e sem condições sanitárias adequadas. Os benefícios esperados por meio 

dessa obra têm como meta garantir condições de higiene adequadas para as famílias carentes, 

oferecendo a elas, condições dignas de manutenção mínimas de higiene e conforto, contribuindo 

assim para a redução dos índices de morbimortalidade, necessárias à proteção das famílias e à 

promoção de hábitos higiênicos. 

 
Figura 7: Vista do módulo sanitário. 

Foto: Anderson Franciscon. 
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 Desde o início das obras a prefeitura tem buscado solucionar os problemas junto aos 

responsáveis pela obra, porém têm encontrado dificuldades, várias notificações foram aplicadas, 

não obtendo retorno até o período que tínhamos realizado esta pesquisa. 

4.3 Obras problemáticas e falhas administrativas: estudo de caso na cidade de Mamborê  

 Na cidade de Mamborê uma das obras que se encontra com falhas administrativas e 

executivas, é a Super-creche, obra essa projetada (figura 08) em MI (metodologia inovadora) 

sistema composto por paineis de PVC e concreto armado. Ela está localizada na Rua Nelson 

Camargo Alves e foi aprovada por meio de repasse no valor de R$1.488.198,54 reais. A creche tem 

por finalidade de atender parte da demanda existente no município, visto que a sua capacidade é 

inferior à demanda existente. 

A obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma e ao prazo contratual devido às 

dificuldades de repasse por parte do governo federal. Inclui também diversas restrições e 

inconformidades, pelo fato dos funcionários da empresa não dominarem bem os métodos 

construtivos. 

 

 
Figura 08: Fachada da obra ainda não concluída. 

Foto: Anderson Franciscon. 
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 Também em Mamborê, tem-se problemas com o Centro de Eventos (figura 09) situado no 

Parque do Lago, cuja verba origina-se de repasse no valor de R$300.000,00. A obra já concluída 

auxiliará em eventos de cunho turístico e visa fomentar a cultura e outras ações de 

desenvolvimento. 

Foram várias as dificuldades encontradas para tocar a obra, dentre elas a demora em 

aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, bem como a existência de atraso do repasse de 

recursos pela união, o que gerou de certa forma um aumento do custo da construção. 

No momento, o edifício encontra-se sem atividades, pois o município está viabilizando os 

equipamentos para permitir o seu pleno funcionamento, e posteriormente, o município vai viabilizar 

a concorrência pública para a exploração do local. 

 
Figura 09: Vista parcial do Centro de Eventos concluído. 

Foto: Anderson Franciscon. 

4.4 Obras problemáticas e falhas administrativas: estudo de caso na cidade de Campo 
Mourão 

A iluminação ornamental (figura 10) em ruas e avenidas de Campo Mourão, com custo de 

R$ 1.900.000,00, e de acordo com Itribuna (2015), houve diversos erros no processo licitatório. 

Inicialmente licitou-se sem projeto, porém a prefeitura foi notificada sobre a referida falha, que 

providenciou um novo edital, este que continha outra falha, pois especificava que a empresa 

vencedora da concorrência deveria elaborar o projeto executivo, situação esta, proibida por lei. 
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Ainda segundo Itribuna (2015) a obra não possui qualidade adequada, pois há vários 

serviços em desconformidade com legislações vigentes: os eletrodutos e condutores, em 

determinados trechos estão em profundidades inferiores ao indicado por normatização. 

 
Figura 10: Iluminação ornamental em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro. 

Foto: Anderson Franciscon. 
 

 Os problemas relacionados à iluminação ornamental de Campo Mourão perduram até os 

dias atuais em vários pontos da cidade. 

 As análises realizadas em Campo Mourão, Janiópolis, Mamborê e Peabiru referente às obras 

e falhas administrativas são provenientes dos seguintes problemas: abandono da obra pela 

empreiteira contratada; dificuldades com reprogramação de obras; mão de obra municipal não 

qualificada; falta de fiscalização de obras públicas e privadas; falhas projetuais, ou seja, projetos em 

desconformidades com legislação e boa prática projetual; legislação ineficiente; rescisão de 

contratos; execução por parte da contratada em desconformidade com o projeto; empreiteiras com 

corpo técnico desqualificado; tecnologia construtiva restrita (tecnologia MI); execução de edifícios 

sem haver profissionais e mobiliários e erros em processos licitatórios. 

 

4.5 Principais problemas na produção de obras públicas 

Para o levantamento dos principais problemas existentes na produção de obras públicas, ou 

seja, desde a concepção até a conclusão foram aplicados questionários junto ao órgão fiscalizador 
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(Caixa Econômica Federal) sendo este constituído por sete questões de múltipla escolha. Além de 

dezesseis questionários de múltipla escolha aplicados a funcionários da secretaria de planejamento 

dos municípios pesquisados. O questionário foi elaborado com base nas principais irregularidades 

apontado por AGE (2010, p. 2-4) de obras e serviços de engenharia. 

Com o intuito de investigar as fases das obras que apresentaram as principais 

inconformidades foi aplicado um questionário a funcionários da Caixa Econômica Federal.  O 

gráfico 2  evidencia  os principais incidentes em cada fase da obra. 

Fases da obra com maior incidência de  problemas (%) 
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Gráfico 02: Problemas incidentes em cada fase da obra. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 

De acordo com o gráfico 2 as principais inconformidades ocorridas na produção de uma 

obra pública, 86% dos problemas acontecem na fase final (execução, fiscalização e recebimento da 

obra) seguido de 71% pela elaboração e aprovação de projetos. 

Com intuito de investigar os principais problemas ocorridos durante a seleção das propostas 

foi aplicado questionários junto à CEF e as prefeituras municipais. Os dados levantados na pesquisa 

podem ser verificados no gráfico 3 que identifica os problemas ocorridos durante a seleção de 

propostas. 
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Problemas ocorridos durante seleção de propostas
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Gráfico 03: Problemas Ocorridos durante a seleção de propostas. 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

A análise do gráfico 3 evidencia que a CEF aponta como principal inconformidade ocorrida 

durante a seleção de propostas, a inexistência de anteprojeto eficiente, seguido pela ocorrência da 

falta de estudos preliminares. Os projetistas municipais justificam a falta de estudos preliminares 

(75%) como o grande problema na seleção de propostas, seguido por inexistência de anteprojeto 

eficiente. Vale destacar que 13% dos profissionais não souberam identificar as principais 

inconformidades ocorridas na seleção de propostas. 

A pesquisa também procurou verificar as principais diligencias ocorrida na “elaboração e 

aprovação de projetos” trata-se de uma fase apontada pela CEF, no gráfico 2, ou seja, trata-se da 

fase da obra com maior  incidência de problemas, pois apresenta grande incidência de 

inconformidades, de modo a investigar as principais inconformidades ocorridas durante o processo. 

Dessa formam aplicados questionários aos funcionários do setor específico da CEF e das 

prefeituras, e os seguintes resultados são apresentados no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Problemas Ocorridos na elaboração e aprovação de projetos. 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

Porém, com relação aos principais erros ocorridos durante a licitação durante a realização de 

uma produção de uma obra pública, vários são os problemas que pode vir a ocorrer durante a 

licitação, para investigar tais problemas, foram aplicados questionários junto a CEF e funcionários 

da prefeitura. O gráfico 5 discorre sobre os tipos de ocorrências durante a licitação com as 

respectivas porcentagens. 
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Gráfico 5: Ocorrências no processo licitatório. 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

De acordo com o gráfico 5, 71% dos funcionários da CEF não souberam responder as 

principais inconformidades ocorridas durante a licitação, e apenas 29% citaram "Edital restritivo à 

competitividade, com exigências direcionais". 

Já para os projetistas da prefeitura destacaram que os problemas apontados são variáveis, e 

citaram "licitação de obras com dotação orçamentária insuficiente e/ou sem garantia de 

contemplação, nos orçamentos dos exercícios seguintes, de dotação suficiente para atender ao 

cronograma físico-financeiro da obra licitada" em 31% dos questionários, seguido por "omissão, no 

edital, quanto à obrigatoriedade de apresentação, pelo licitante, de itens solicitados na Lei Federal nº 

8.666/93" em 31% dos questionários. Os 19% dos projetistas não souberam o motivo de falhas 

ocorridas em processos licitatórios. 

Quanto aos principais problemas ocorridos na execução, fiscalização e recebimento da obra 

aparece no gráfico 2 “fases da obra com maior incidência de problemas", apontando como a grande 

dificuldade na produção de projetos. Desta forma procurou-se investigar os principais problemas 

ocorridos nesta fase, conforme gráfico 6. 
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Gráfico 6: Ocorrências no processo licitatório. 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

O gráfico 6 ilustra as principais ocorrências durante a execução, fiscalização e entrega das 

obras, e de acordo com a Caixa Econômica Federal, 100% apontaram o atraso injustificado na 

execução do contrato como a principal ocorrência, seguida com 86%, em decorrência de aplicação 

de materiais com especificação diferente das previstas, 71%, por alterações no projeto sem 

consentimento prévio da fiscalização ou do projetista. As ocorrências indicadas por profissionais da 

CEF assemelham-se com as indicadas por funcionários públicos, correspondendo, 94%, 75% e 63% 

respectivamente. 

Para funcionários da CEF, outras quatro alternativas devem ser incluídas ao questionário, 

como apresentada no gráfico 6. Assim, 71% das obras têm carência de padrões para a fiscalização e 

recebimento e 57% se referem a pouca ou inadequada estrutura para o acompanhamento das obras. 
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Gráfico 6: Ocorrências no processo licitatório. 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

Para finalizar apresentamos os principais problemas ocorridos e detectados em projetos 

públicos: 

- Para a Caixa Econômica Federal os principais problemas com obras públicas ocorrem na fase de 

execução, fiscalização e entrega da obra, seguido pela fase de elaboração e aprovação de projeto; 

- Para a fase de seleção de propostas, a CEF aponta como principal problema a inexistência de 

projetos ineficientes, enquanto os projetistas das prefeituras apontam como a principal dificuldade, 

a falta de estudos preliminares.  Para ambos, as ocorrências citadas, estão entre as primeiras 

colocadas em ocorrências no processo de seleção de propostas. 

- Para a fase de elaboração e aprovação de projetos, a CEF aponta a incompatibilidade entre 

projetos, orçamento e memorial descritivo como principal ocorrência, seguida por Projeto Básico 

inexistente ou incompleto, sem aprovação pela autoridade competente e/ou identificação de seus 

autores e sem registro de Responsabilidade Técnica (RT). Para o corpo de técnicos da prefeitura, 

falta de discussão prévia do Projeto Básico com os futuros administradores, a fim de evitar 

alterações e retrabalho que causem prejuízos ao erário e atrasos na entrega do bem, caracterizada 

como a principal ocorrência, seguida por incompatibilidade entre projetos, orçamento e memorial 

descritivo. Percebe-se que incompatibilidade entre projetos é apontada entre ambos como uma das 

principais deficiências no ato de projetar. 

- Durante a fase licitatória, houve grandes incidências de questionários não respondidos, 

contabilizando 71%, seguido por 19% dos projetistas municipais. Para a CEF o edital restritivo à 

competitividade, com exigências que direcionam a licitação para determinados licitantes ou grupos 
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de licitantes, é o principal problema ocorrido nas licitações. Já para os projetistas municipais 

apontam a licitação de obras com dotação orçamentária insuficiente e/ou sem garantia de 

contemplação, nos orçamentos dos exercícios seguintes, de dotação suficiente para atender ao 

cronograma físico-financeiro da obra licitada, como a principal ocorrência. 

- Durante a execução, fiscalização e recebimento da obra, a CEF é categórica em afirmar que em 

100% a principal ocorrência desta fase trata-se de atraso injustificado na execução do contrato, que 

também é apontado como a principal ocorrência para os projetistas municipais. O segundo item 

apontado por ambos consultados se refere à aplicação de materiais com especificação diferente da 

prevista. Há um terceiro item problemático apontado por ambos entrevistados, que são as alterações 

realizadas nos projetos sem consentimento prévio da fiscalização ou do projetista. 

- Em 71% dos questionários, a CEF apontou com a carência de padrões para a fiscalização e 

recebimento das obras. 

Diante disso, percebe-se uma correlação entre problemas identificados pela CEF e pelos 

funcionários das prefeituras, conforme gráfico 7. Esta correlação é de fundamental importância para 

relevar que há conhecimento dos problemas pelas duas instituições.   
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Gráfico 7: Paralelo CEF X Prefeituras. 

 
Fonte: pesquisa de campo. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES FUTURAS 

 

A produção de obras públicas é uma atividade bastante complexa, que quando não planejada 

de acordo seguindo as boas práticas projetuais, executivas e licitatórias, pode vir a trazer prejuízo ao 

erário, e consequentemente, à população que a obra destinaria. 

Esta pesquisa comprova a existência de problemas em todas as fases do planejamento 

urbano, ou seja, desde seu inicio até sua entrega. Fica demonstrada a necessidade de elaboração de 

bons projetos seguindo normatização existente e levando em consideração seus usuários.   

Fica comprovado a necessidade de qualificação técnica e material por parte dos projetistas 

e/ou executores, tanto em nível estatal "prefeituras" ou no setor privado "construtoras e empresas de 

consultoria". Os investimentos em materiais proporcionam melhores técnicas de trabalho, utilizando 

técnicos qualificados, o que pode minimizar erros no processo de produção de obras. 

Esta pesquisa concluiu a necessidade de aperfeiçoamento e observância de normatização em 

todos os níveis de projetos (seleção, elaboração de projetos, execução, fiscalização e recebimento da 

obra). 

Esta pesquisa demonstra haver total falta de planejamento entre gestores e planejadores 

urbanos, desenvolvendo projetos deficientes, subutilizados e inacabáveis, tal situação evita o 

progresso da cidade, assim como proporciona danos ao erário. 

Vale refletir que o conteúdo apresentado nesta pesquisa, pode não condizer 100% com a 

realidade, visto que muitos dos dados “questionários e informações sobre obras” foram adquiridos 

juntamente a funcionários municipais das localidades pesquisadas, na qual os mesmos podem ter 

faltado com a verdade, a fim de maquiar falhas administrativas e projetuais. 

Como foi observado, houve uma obra em Peabiru, onde o início de sua execução foi por 

meio da administração direta, onde a mão de obra municipal não era suficientemente qualificada 

para a execução do serviço. Também fica comprovada a falta de domínio executivo através de obras 

terceirizadas, como ocorreu no caso da Super Creche de Mamborê. Desta forma, sugere a realização 

de um estudo comparativo entre a eficiência entre setor público e privado no tocante a projeto e 

execução de obras públicas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO URBANO: UM OLHAR 

GEOGRÁFICO SOBRE A CIDADE 

 
SANTOS, Juvânia Paixão dos191  

 

RESUMO 
 
Com o processo de urbanização e o crescimento populacional, o espaço urbano das cidades está 
sendo transformado a partir das necessidades cotidianas da população. Nesse sentido, vale destacar 
a precarização das políticas de planejamento urbano como um dos principais fatores que 
influenciam na expansão desordenada do espaço urbano e consequentemente na produção de bairros 
periféricos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é discutir sobre o papel das políticas públicas no 
planejamento urbano, refletindo criticamente sobre as condições de vida da população no espaço 
urbano das cidades, sobretudo a população que habita nos bairros periféricos, os quais apresentam 
precárias condições de vida e carência de políticas públicas voltadas para a melhoria de suas 
condições de vida. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma revisão teórica abarcando 
autores clássicos e contemporâneos como: Lefebvre (1991); Corrêa (1995); Carlos (2004); Vitte 
(2009) dentre outros. Também utilizamos como método de procedimento a pesquisa documental, 
para analisar o Estatuto da Cidade. O trabalho está estruturado em dois tópicos, além da introdução 
e das considerações finais. O primeiro tópico apresenta uma abordagem teórica conceitual sobre a 
dinâmica da cidade e produção do espaço urbano, e no segundo, uma abordagem sobre as políticas 
de planejamento urbano. Por fim, as considerações finais, apresentando os resultados da pesquisa.  
 
Palavras-chave: espaço urbano; políticas públicas; planejamento urbano. 
 
ABSTRACT 
 
With the process of urbanization and population growth, urban space of the city is being 
transformed from the everyday needs of the population. In this sense, it is worth highlighting the 
precariousness of urban planning policies as one of the main factors that influence the disorderly 
expansion of urban space and consequently in the production of peripheral neighborhoods. Thus, 
the aim of this paper is to discuss the role of public policy in urban planning, reflecting critically on 
the people's living conditions in urban areas of the cities, especially the population living in the 
suburbs, which have poor living conditions and lack of public policies for the improvement of their 
living conditions. For the development work was carried out a theoretical review covering classic 
and contemporary authors such as Lefebvre (1991); Cooke (1995); Carlos (2004); Vitte (2009) 
among others. Also used as a method of documentary research procedure, to analyze the City 
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Statute. The study is divided into two topics, and the introduction and concluding remarks. The first 
topic presents a conceptual theoretical approach to the dynamics of the city and production of urban 
space, and the second, an approach to urban planning policies. Finally, the concluding remarks, 
presenting the results of the research. 
 
Key words: urban space; public policy; urban planning. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho discutiremos que o espaço urbano é uma construção social, uma reprodução 

que vai se constituindo ao longo de um processo histórico, mediante as necessidades cotidianas da 

população. Assim sendo, o mesmo não representa só um modo de vida, ele incentiva práticas 

sociais, que proporcione condições favoráveis para a qualidade de vida. 

Dentro da dinâmica espacial, é importante entender os fenômenos que atuam na 

configuração espacial do espaço urbano, visto que o seu processo de produção, sobretudo, o da 

urbanização é influenciado por um conjunto de interesses e ações estratégicas de apropriação, 

visando à reprodução do capital e a especulação imobiliária, onde a classe dominante estabelece 

suas relações de poder, enquanto que as classes populares sobrevivem às margens da pobreza e da 

segregação.  

Nesse sentido, a organização do espaço urbano é expressa a partir de um conjunto de ações 

urbanísticas voltadas para o planejamento urbano. Essas ações são apresentadas através da 

implementação e formulação de políticas públicas que funciona como um instrumento articulador 

da relação Estado, sociedade e produção do espaço.  

Partindo do pressuposto que o espaço urbano é construído a partir das ações de apropriação, 

o objetivo desse trabalho é discutir sobre o papel das políticas públicas no planejamento urbano, 

refletindo criticamente sobre as condições de vida da população no espaço urbano das cidades, 

sobretudo a população que habita nos bairros periféricos, os quais apresentam precárias condições 

de vida e carência de políticas públicas voltadas para a melhoria de suas condições de vida. 

A proposta metodológica para a realização desse trabalho compreende uma pesquisa de 

caráter investigativo considerando uma melhor apreensão do objeto de estudo, cuja temática abarca 

uma gama de aspectos que vai desde o espaço urbano, planejamento urbano até políticas públicas 

tendo como base a leitura de textos de autores renomados. 
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2  A DINÂMICA DAS CIDADES E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

 

O Brasil, como na maioria dos países periféricos, tem passado por um acelerado processo de 

industrialização/urbanização, aumentando rapidamente o número de habitantes nas cidades. Esse 

processo de expansão das cidades ocorreu sem que houvesse planejamento urbano adequado, 

levando ao surgimento de diversos problemas sociais, sobretudo, no que se refere a segregação 

socioespacial em  bairros periféricos.  

Nessa perspectiva, o surgimento de problemas urbanos indica a diversidade de demandas 

que configuram a realidade urbana, envolvendo um conjunto de interesses e necessidades dos 

grupos sociais. Ele também manifesta os conflitos decorrentes da apropriação desigual dos 

benefícios coletivos ofertados no espaço urbano da cidade, uma vez que fazendo uma correlação 

entre o centro e a periferia os recursos públicos são distribuídos de forma desigual.  

No processo de expansão do espaço urbano das cidades, principalmente nas cidades 

pequenas a população de menor poder aquisitivo é a mais prejudicada, pois encontra na periferia da 

cidade a possibilidade de moradia a um menor custo, porém muitas vezes essas moradias estão  em 

espaços desprovidos de infraestrutura básica que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e 

o bem-estar social.  

Os bairros periféricos expressam a segregação socioespacial, visto que são espaços em sua 

maioria distante dos centros e possuem em alguns casos conflitos potencializados e vivenciados no 

cotidiano dos moradores. Não obstante, na maioria das vezes é resultado de projetos habitacionais 

onde sua localização e infraestrutura denuncia a carência de planejamento e organização territorial, 

reforçando dessa forma as desigualdades socioespaciais. 

De acordo com Corrêa (1995), a segregação é um processo dinâmico, que é produzido 

através de novas formas sociais, dotados de novos estilos de vida. É fruto da diferenciação de 

classes, de seu poder econômico, político e social. Sendo assim, a segregação é um processo que 

caracteriza como as classes sociais se organizam para se apropriar do espaço.  

Segundo Silva (s/d), a segregação socioespacial se constitui como uma característica 

marcante das cidades contemporâneas, pois seu espaço é um reflexo da sociedade estruturada em 

classes e grupos culturais. Portanto, a segregação é um processo que fragmenta o espaço urbano a 

partir dos interesses de determinadas classes baseadas no desenvolvimento da sociedade capitalista. 

Nesse sentido, Carlos (2004, p.141) afirma que:  
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A segregação é a negação do urbano e da vida urbana. Seu fundamento é a 
existência da propriedade privada do solo urbano, que diferencia o acesso 
do cidadão a moradia, produzindo a fragmentação dos elementos da prática 
sócioespacial urbana separando os lugares da vida, enquanto elementos 
autônomos: neste nível a existência da propriedade privada da terra realiza 
desigualdades que esta na base do desenvolvimento da sociedade capitalista.  

  
Nessa perspectiva, o processo de produção do espaço urbano é moldado com base nas 

necessidades de apropriação da população, que são dimensionadas através da realização de suas 

atividades (práticas) cotidianas. Para Lefebvre (1991), o cotidiano é uma construção que caracteriza 

como se organiza a sociedade em busca do direito a cidade que se manifesta como forma superior 

dos direitos: direito a liberdade, a individualização na socialização ao habitat e a habitação. Assim, 

a cidade seria a obra perpétua de seus habitantes, o que contraria a ideia de receptáculo passivo da 

produção e das políticas de planejamento.  

A vida cotidiana na cidade é construída a partir das estratégias que os habitantes 

desenvolvem para planejar e conceder o seu espaço de habitação. É o lugar onde se dá a imposição 

da necessidade de buscar a qualidade de vida. Nesse sentido, o espaço urbano passa a ser 

modificado com base nas necessidades básicas e exigências práticas da sociedade.  

Segundo Carlos (2001), é na vida cotidiana que se concebe o conflito, a imposição da 

necessidade de reprodução e superação, e isso explica a luta dos habitantes dos bairros periféricos 

pela manutenção do que denominam de “qualidade de vida” onde eles se movimentam para 

construir estratégias de sobrevivência mediante as dificuldades impostas.  

Corrêa (1995, p. 09) define que “o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, é um conjunto de símbolos e um campo de lutas sociais”. 

É resultado de ações acumuladas e engendradas por agentes que produzem o espaço. Esses agentes, 

sobretudo o Estado, atuam como agente modelador do espaço urbano, uma vez que atua diretamente 

na regulação do solo. Pelo fato do Estado ser o principal responsável pela implementação de 

serviços públicos, durante as suas ações acaba criando mecanismos que reforçam a segregação, 

visto que, sua atuação no espaço urbano é marcada por conflitos e interesses capitalistas para o 

atendimento das classes dominantes. Classes essas que segrega os grupos sociais na medida em que 

controla o mercado de terras direcionando e selecionando os espaços da cidade onde os grupos 

sociais menos favorecidos irão habitar. Dessa forma, Corrêa (1995, p.26) ressalta que:  
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[...] é preciso considerar que a ação do Estado processa-se em três níveis 
político-administrativos e espaciais: federal, estadual e municipal. A cada 
um destes níveis sua atuação muda, assim como o discurso que encobre os 
interesses dominantes. É no nível municipal, no entanto, que estes interesses 
se tornam mais evidentes e o discurso menos eficaz. Afinal a legislação 
garante a municipalidade de poderes sobre o espaço urbano, poderes que 
advém ao que parece de uma longa tradição reforçada pelo fato de que, 
numa economia cada vez mais monopolista, os atores fundiário e 
imobiliário, menos concentrados, constituem-se em fértil campo de atuação 
para as elites locais.  
 

Nesse sentido, a atuação dos agentes que modelam o espaço urbano é instituída por práticas 

e interesses que levam a um constante processo de reordenamento espacial, a partir da implantação 

de áreas (loteamentos populares) no intuito de interferir estrategicamente na produção do espaço 

urbano. Ou seja, a atuação desses agentes acontece de forma desigual e combinada criando e 

reforçando a segregação presente na cidade capitalista.  

O espaço urbano é uma construção social, uma criação que vai se constituindo ao longo do 

processo histórico, sua ocupação se dá a partir da realização de determinadas necessidades, seja de 

produzir, consumir, habitar ou viver. “Entender o espaço urbano do ponto de vista da reprodução da 

sociedade, significa pensar o homem enquanto ser individual e social no seu cotidiano, no seu modo 

de vida, de agir e de pensar” (CARLOS, 2001, p.70). Sendo assim, ele não representa só um modo 

de vida, supõe direção, gestão e planejamento.  

De acordo com Carlos (1994), a necessidade de pensar o processo de produção do espaço 

urbano envolve a análise das desigualdades sociais que surgem a partir das diferentes formas de 

apropriação. Evidenciando assim, a impossibilidade do sistema capitalista em atender as 

necessidades de uma parcela cada vez maior da população. 

A pobreza é considerada como multidimensional e a sua produção é influenciada por 

diversos processos sociais ligados à inserção dos indivíduos em estruturas de oportunidades. O 

acesso a essas estruturas é mediado, entre outras coisas, pela localização dos indivíduos no espaço 

urbano e pelas redes sociais em que estão incluídos (MARQUES, 2007).  

Nessa perspectiva, o espaço urbano da cidade aparece como uma concentração de 

construções estáticas e diferenciadas, de pessoas em movimento, de meios de circulação, de ruas 

asfaltadas com redes de esgoto, escolas, postos de saúde que em conjunto induzem a valorização 

imobiliária. Em suma, é um lócus dinâmico de atividades exercidas por pessoas de acordo com suas 

necessidades sociais, vinculadas diretamente ao processo de produção capitalista.  
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Nesse sentido, pensar sobre o processo de produção do espaço urbano é também uma 

tentativa de entendimento da dinâmica do espaço geográfico em que habitamos, refletindo sobre as 

condições de vida da população. A expressão condições de vida na visão de Gonçalves (2004) é 

considerada como os determinantes político-organizacionais da sociedade, que norteiam a relação 

entre os grupos de sujeitos e as variantes de saneamento, transporte, habitação, alimentação, 

educação, cuidados à saúde, entre outros.  

Nessa perspectiva, o urbano não deve ser apenas um espaço onde as pessoas sistematizam 

seu modo de vida e estabelecem suas práticas cotidianas e sim deve ser construído com base em 

ações de planejamento, dispondo de políticas, bens e serviços como: rede de água, energia, esgoto, 

acesso a transporte, educação, saúde, lazer, emprego, ou seja, serviços que contribuam para a 

melhoria da qualidade e das condições de vida da população.  

 

3 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO PLANEJAMENTO URBANO DAS 

CIDADES PEQUENAS  

 

Com o processo de transformação do espaço urbano das cidades pequenas em decorrência 

da construção de novas moradias surgem também os bairros periféricos, localizados afastados do 

centro revelando certa segregação da população que neles habitam. Essa segregação é expressa 

através da carência de políticas públicas voltadas para o planejamento e para a melhoria das 

condições de vida da população.  

Discutir sobre políticas públicas não é uma tarefa muito fácil, haja vista que existem várias 

definições sobre o significado de políticas públicas, dessa forma é importante destacar que neste 

trabalho discutiremos políticas públicas como um instrumento de planejamento urbano. Elas são 

resultado de um processo contínuo e dinâmico e refletem as relações existentes entre Estado e 

sociedade. São implementadas de acordo com interesses estratégicos que irão atender as 

necessidades da população ou não.  

Nesse contexto, para discutir sobre política pública é preciso entender que ela é composta 

por diversos momentos consecutivos, seja o de formulação (processo pelo qual as opções por 

políticas são desenvolvidas dentro do governo), seja pelo processo de implementação (processo 

pelo qual os governos põem as políticas em execução) e a avaliação (processo pelos quais os 
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resultados das políticas são monitorados pelos atores políticos e pelos cidadãos) (CAVALCANTI, 

2012). 

De acordo com Cavalcanti (2012), discutir sobre políticas públicas é entender como se dá o 

processo de elaboração (formulação, implementação e avaliação) e participação dos atores sociais 

no processo decisório. É, portanto, investigar como a política foi elaborada e implementada, quais 

os interesses que esta por traz da efetivação dessa política, quem participou da elaboração e quais as 

consequências dessa política na vida da população beneficiada. Dessa forma, discutir política é: 

  

[...] descrever a política pública (entender o que o governo está fazendo ou não 
fazendo), indagar sobre as causas e determinantes, questionar sobre os seus efeitos, 
processos e comportamentos, ao elaborar políticas públicas (por que a política é o 
que é? Por que os governos fazem o que eles fazem?). E, por fim, analisar as 
consequências, ou impactos (resultados), de uma política pública (qual a diferença 
que a política pública faz na vida das pessoas?) (CAVALCANTI, 2012, p. 102).  

 

Nessa perspectiva políticas públicas são um conjunto de instrumentos que o Estado utiliza 

para sistematizar suas ações governamentais mediante as demandas da sociedade. Sendo assim, 

estudar sobre políticas públicas é descrever as causas e consequências das ações do Estado. Ainda 

segundo Cavalcanti (2012, p.37):  

 

As políticas públicas compreendem um conjunto de procedimentos (estratégias, 
recursos, etc.) que são destinados á resolução em torno da alocação de bens e 
serviços públicos visando responder as demandas que pressionam o sistema 
político. 
  

Nesse sentido, políticas públicas são estratégias de dominação da classe burguesa e/ou 

frações dela, no sentido de reproduzir as condições de acumulação capitalista. As políticas públicas 

são determinadas a partir de um processo histórico considerando os aspectos econômicos e políticos 

que lhe marcam a materialização. Portanto, as políticas públicas são resultados de ações estratégicas 

para inibir a participação da sociedade na tomada de decisões e garantir soberania (DIÓGENES e 

RESENDE, 2007). No que se refere a implementação de políticas voltadas para questões urbanas a 

autora Claudete Vitte (2009, p. 22), afirma que: 
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A política de planejamento urbano compreenderia antes de tudo a 
coordenação de decisões e ações públicas no tempo e no espaço, que, 
tomando como referência o problema urbano como campo privilegiado para 
intervenção visaria promover o desenvolvimento das cidades. 
 

De acordo com a afirmação de Vitte, Souza (1998) apud Silva (S/D), argumenta que o 

planejamento urbano é entendido como um processo político de tomada de decisão sobre o processo 

de urbanização, decisão esta que se manifesta por meio de políticas urbanas. Sendo assim, a política 

urbana é a manifestação do processo de planejamento urbano que acontece em cada cidade através 

de ações urbanísticas, envolvendo um conjunto de prioridade, escolhas, interesses e pactos.  

Segundo Souza (2004), o planejamento urbano em nosso país ao longo do processo histórico 

foi direcionado para representar a manutenção da ordem econômica e social, beneficiando uma 

pequena classe, geralmente detentora de maior poder aquisitivo, que visualiza o planejamento 

urbano com o interesse de incrementar seu capital através de ações de controle e dominação. Dessa 

forma, se tratando da produção de bairros periféricos resulta o somatório de mais uma estratégia 

dessas classes para controlar as massas e garantir a sua estabilidade social. 

Nesse contexto Vitte (2009), destaca que a política de planejamento urbano é um 

instrumento público de controle das relações sociais, que se materializa mediante medidas e 

procedimentos de disciplinamento e regulamentação da ação dos agentes públicos e privados que 

atuam no processo de produção do espaço urbano. Portanto, as políticas de planejamento urbano são 

resultado das estratégias adotadas para estruturar a cidade mediante aos interesses de alguns 

integrantes da sociedade.  

De acordo com Mendonça (2006) apud Silva (s/d), o “Estatuto da Cidade” é um instrumento 

auxiliar de gestão que tem a finalidade de democratizar os processos decisórios nas ações relativas a 

gestão da cidade por parte do poder público, uma vez que a qualidade de vida urbana depende muito 

da capacidade do governo local de exercer o planejamento e o controle do território da cidade, da 

sua estruturação, para implementar políticas e fiscalizar o cumprimento da regulação urbana e sua 

capacidade de investimento em equipamentos, serviços e infraestrutura urbana. 

Portanto, o Estado tem papel importante na formulação das políticas públicas uma vez que o 

resultado de uma política sobre a sociedade não depende somente da sua coerência econômica, bem 

como depende dos interesses institucionais que está por traz dessa política. Dessa maneira, a 

implementação de uma política compreende um conjunto dinâmico de ações, diretrizes, metas e 

projetos para garantir sua eficácia e aplicabilidade.  
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De acordo com Rolnik (2010), é papel dos municípios garantir a implementação de políticas 

que tragam melhorias para a população. Todavia, para que isso aconteça é essencial a mobilização 

de instrumentos em seus Planos Diretores que favoreçam no desenvolvimento das mesmas. Quando 

se discute sobre Plano Diretor Urbano (PDU) é importante enfatizar que na escala municipal há 

diferentes denominações para os planos criados em conjunto com o Estatuto da Cidade, dentre os 

principais é preponderante citar: o Plano Diretor Municipal (PDM), o Plano Diretor Urbano (PDU) 

também conhecido como Plano de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e o Planejamento Estratégico 

Municipal (PEM) entre outros. 

Segundo Santos (2013), nos municípios que possuem mais de vinte mil habitantes, deve-se 

elaborar o Plano Diretor Urbano (PDU), instrumento através do qual a gestão municipal se 

fundamenta no que diz respeito ao crescimento e outras questões referentes à cidade e a 

implementação de políticas urbanas. Tem como principal objetivo orientar as políticas de 

desenvolvimento e expansão urbana buscando adequar as necessidades dos cidadãos à qualidade de 

vida. Já no que se refere ao PDM ou PEM existem em alguns municípios que são fundamentados 

como uma “ferramenta para afrontar a problemática urbana e possibilitar agir sobre as populações e 

os territórios; a desigualdade, pobreza e informalidade; as infra-estruturas (sic) urbanas e de 

mobilidade[...] (REZENDE; ULTRAMARI, 2007, apud SANTOS, 2013, p.266)”. 

Segundo Vitte (2009), o Plano Diretor é um instrumento central da política urbana na esfera 

local, é objeto de uma proposta social que visa transformar a sociedade e garantir o bem-estar dos 

cidadãos. É um instrumento por excelência de execução da política urbana na esfera local com o 

papel de ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto a sua qualidade de vida e 

ao desenvolvimento das cidades. Nesse sentido, o Plano Diretor é a “ferramenta” que o poder 

público utiliza para realizar intervenções urbanísticas no espaço urbano, no intuito de criar 

condições favoráveis ao incremento dos mercados imobiliários para atender os interesses 

capitalistas. 

Sendo assim, o planejamento urbano é um instrumento público e privado que garante o 

ordenamento do espaço, sejam eles de grandes centros urbanos (sendo esses centros constituídos de 

grandes problemas, devido o rápido e intenso processo de urbanização) os médios centros e as 

pequenas cidades. Contudo, mesmo diante da grande importância do planejamento urbano nas 

pequenas cidades, verifica-se que há uma maior dificuldade em realizar medidas públicas de 
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organização do espaço, isso devido à falta de obrigatoriedade desse mecanismo para municípios 

com população inferior a 20.000 habitantes. Aliado a isso, soma-se ainda a falta de interesse 

político local e o pouco recurso  disponível. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões apresentadas neste trabalho pode-se perceber a importância que as 

políticas públicas exercem no planejamento urbano, uma vez que ambos estão diretamente 

interligados e merecem ser analisados com uma visão crítica e objetiva, para melhor compreensão 

dos mecanismos que permeiam a reprodução e organização do espaço urbano. A política de 

planejamento urbano é um instrumento de controle das relações sociais que se materializa a partir 

de ações estratégicas de controle e dominação. Bem como, o mau planejamento acaba 

comprometendo as condições de vida da população e dificulta o atendimento de suas necessidades 

cotidianas. 

Nesse contexto, o processo de produção do espaço urbano é permeado por um conjunto de 

ações que de forma sistemática reproduz a lógica capitalista da segregação socioespacial, 

projetando dessa forma a divisão entre classes sociais onde parcela da população com menor poder 

aquisitivo é submetida a conviver em bairros periféricos com precárias condições de vida, enquanto 

que a classe dominante detém o poder sobre o parcelamento do solo urbano determinando suas 

estratégias de apropriação espacial.  

Nesse sentido, é importante a implementação de políticas públicas que venham contribuir na 

melhoria das condições de vida da população moradora dos bairros periféricos de cidades pequenas, 

atendendo suas necessidades básicas para a reprodução da vida. Haja vista que o processo de 

reprodução social no espaço urbano das cidades é mediado por diversas particularidades e 

contradições sociais que implicam na organização da sociedade e o mau planejamento urbano pode 

comprometer as condições de vida dessa população. 
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O PLANO CICLOVIÁRIO DA CIDADE DE MARINGÁ, COMO 

INSTRUMENTO INDUTOR DA SUSTENTABILIDADE URBANA 

 
RAMOS, Diego

²
 
 

MACHADO, Andre ³  
 
RESUMO 
 
A urbanização ocorrida nas cidades brasileiras, aliada a expansão territorial desordenada 
contribuíram para o crescimento desestruturado das metrópoles, caracterizando a incidência de 
problemas urbanos. A ausência de planejamento, aliado às políticas de incentivo ao uso do 
automóvel, colaborou para o surgimento de um impasse relacionado à mobilidade urbana e à crise 
do setor no Brasil, o que expôs a necessidade da adoção de medidas que promovam a 
sustentabilidade. Sendo assim, o município de Maringá – PR, tem vivenciado problemas ligados a 
mobilidade, com a terceira maior frota do estado, a cidade enfrenta problemas ligados ao trânsito, 
exigindo o desenvolvimento de medidas as quais proporcionem uma melhoria desse quadro, fato 
que tem levado a gestão pública a investir na implantação de projetos relacionados ao uso da 
bicicleta como meio de transporte. Assim sendo, este trabalho irá delimitar, a partir da revisão da 
literatura disponível, conceitos ligados à sustentabilidade, à mobilidade, ao transporte, à 
acessibilidade, a fim de construir uma base de conhecimento que proporcione um maior 
entendimento sobre os fatores os quais compõem a mobilidade sustentável. Para tanto, também 
expor-se-á a realidade nacional-regional, o plano de revitalização das infraestrutras existentes e a 
implantação de novas estruturas que atendam os preceitos básicos para a utilização da bicicleta 
como modo de transporte urbano, evidenciando o crescimento das estruturas cicloviárias na cidade. 
 
Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Sustentabilidade Urbana, Planejamento Urbano.  
 
ABSTRACT 
 
Urbanization occurred in Brazilian cities, combined with messy territorial expansion contributed to 

the unstructured growth of metropolises, featuring the incidence of urban problems. 

The lack of planning, combined with the use of the car incentive policies, contributed to the 

emergence of an impasse related to urban mobility and industry crisis in Brazil, which has exposed 

the need to adopt measures that promote sustainability. Thus, the municipality of Maringá - PR, has 
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experienced problems related to mobility, with the third largest fleet in the state, the city faces 
traffic-related problems, requiring the development of measures which provide an improvement in 
this situation, a fact that has led public management to invest in the implementation of projects 
related to the use of bicycles as a means of transport. Therefore, this work will define, from the 
review of the available literature, concepts related to sustainability, mobility, transport, 
accessibility, in order to build a knowledge base that provides a greater understanding of the factors 
which make up the sustainable mobility. Therefore, it will also be exposed to national-regional 
reality, the revitalization plan of existing infrastructures and the implementation of new structures 
that meet the basic rules for the use of the bicycle as urban transport mode, showing the growth of 
cycling structures in the city. 
 
Keywords: Urban Mobility, Sustainable Urban, Urban Planning. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Correia (2010), o processo de Industrialização brasileiro, iniciado na década de 

1940, atuou como fator determinante para a ocorrência do desajuste entre o crescimento 

populacional e os espaços destinados a sua habitação. Esse processo resultou em uma significativa 

pressão sobre o meio físico-urbano, levando à ocupação de áreas inadequadas e, consequentemente, 

a problemas relacionados às questões de infraestrutura - como a falta de habitação, a falta de 

mobilidade, a falta de acessibilidade, a produção acentuada de resíduos, problemas relacionados à 

drenagem urbana, às questões sociais, ambientais e econômicas. 

Na visão de Ugeda (2004), a ampliação da cidade e o aumento populacional deveriam ser 

acompanhados pelo crescimento da infraestrutura urbana, de modo a oferecer condições mínimas 

para que as alterações realizadas sobre o meio ambiente não prejudiquem a forma de vida da 

população. No entanto, o cenário vislumbrado pelo autor tem se mostrado uma realidade distante de 

grande parte das cidades brasileiras, onde a expansão apresenta falhas no processo de planejamento 

e infraestrutura urbana. 

A importância do planejamento no desenvolvimento das cidades pode ser observada na obra 

de Jordão e Oliveira (2013), que descrevem o planejamento como um procedimento de criação e 

desenvolvimento de programas. Tais programas trabalham com os processos de produção, de 

estruturação e de apropriação do espaço, tendo por intuito proporcionar uma melhoria nas condições 

de habitação do meio urbano. Neste contexto, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 

(associados ao desenvolvimento de políticas públicas) surgem como soluções para o alcance da 
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qualidade por meio da mudança de valores e atitudes como forma de promover um progresso 

harmonioso entre as esferas urbanas, caracterizando um dos maiores desafios da atualidade.  

 Kanashiro (2010) afirma que os mandamentos do desenvolvimento urbano sustentável estão 

pautados na ideia de que o planeta possui recursos naturais finitos, os quais estão sendo utilizados 

de forma inadequada. Tal fato demonstra a necessidade da adoção de maneiras mais sustentáveis de 

produção, visão que vai de encontro com preceitos do planejamento urbano moderno, o qual 

persegue prioritariamente o crescimento econômico. Desse modo, os conceitos anteriormente 

mencionados contribuíram para a formação dos princípios norteadores de diversas ações que 

buscam debater o tema. 

De acordo com Ramos (2015), algumas medidas se caracterizaram o impulso para a 

formalização a respeito desta discussão, como a I Conferencia Mundial sobre o Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo em 1972. Esse fato auxiliou na produção de diversos documentos e na 

promoção de encontros internacionais com o intuito de estabelecer objetivos e diretrizes capazes de 

promover o desenvolvimento sustentável, a saber: a II Conferencia Mundial do Meio Ambiente 

realizada no Rio de Janeiro (Eco-92), a Agenda 21, a Cúpula da Terra de Joanesburgo, em 2002, 

Relatório Brundtland e a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizado 

novamente no Rio de Janeiro, durante o ano de 2012 (RIO+20).  

 Alguns autores ressaltam a importância da elaboração da Agenda 21 citando o avanço que a 

delimitação dos conceitos estabelecidos pode proporcionar para o ambiente urbano. Kanashiro 

(2010) afirma que tais iniciativas auxiliam na busca pelo desenvolvimento das cidades, 

incentivando-as a adotarem práticas mais sustentáveis, o que torna o tipo de assentamento mais 

durável que o ser humano será capaz de construir. Ainda, Cassilhas (2011) relata que, para a 

compreensão do seu papel no meio urbano, é necessário o entendimento dos conceitos que o 

cercam, como o transporte e a acessibilidade urbana. 

Já para os autores Pappa e Chiroli (2011), a Mobilidade é um atributo associado à cidade e 

ao transporte, que corresponde ao deslocamento de pessoas e bens na área urbana, afetando 

diretamente o seu desenvolvimento econômico. Além disso, na visão de Torres e Ferraz (2004), os 

transportes são compreendidos como o modo empregado para designar o deslocamento de produtos 

e pessoas entre as cidades no seu interior, promovendo o papel de elemento indutor da mobilidade 

urbana, condicionador das interações sociais e responsável por realizar ações fundamentais nas 

funções de morar, trabalhar e circular. Esses conceitos estão vinculados à acessibilidade urbana, a 
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qual é tratada por Alves e Raia (2012) como a capacidade de um indivíduo realizar qualquer 

movimentação através de seus próprios meios, com total autonomia e em circunstâncias seguras, 

mesmo que para isso necessite de aparelhos específicos. 

 A busca pela sustentabilidade na mobilidade urbana caracteriza-se como um dos principais 

fatores condicionantes na efetivação do desenvolvimento sustentável. De acordo com Freire et al. 

(2010), ela deve ser capaz de promover uma melhoria na locomobilidade e na acessibilidade por 

meio da introdução do transporte coletivo acessível e do transporte individual não motorizado no 

ambiente urbano. Isso levará a um maior uso destes meios em substituição ao automóvel particular, 

ocasionando a diminuição do fluxo de veículos nas vias urbanas.   

Diante desse cenário, Campos (2004) alerta para a necessidade de haver uma maior 

compatibilidade entre o planejamento e a mobilidade. Ele afirma que um bom programa de atuação 

urbana consiste na coordenação de ações conjuntas para produzir efeitos acumulativos de longo 

prazo atrelados ao balanceamento de metas ambientais, econômicas e sociais de sustentabilidade. 

Além disso, deve incluir também estratégias como o desenvolvimento urbano orientado pelo 

transporte, o incentivo ao deslocamento de curtas distâncias, restrições ao uso do automóvel, a 

oferta adequada de transporte público e a segurança de pedestres, de ciclistas e de pessoas de 

mobilidade reduzida. Dessa forma, o atual modelo de mobilidade praticado nas grandes cidades 

traz, ao meio urbano, consequências graves como a emissão de gases poluentes, a ocorrência 

constante de congestionamentos, a incidência de problemas de saúde ligados ao sedentarismo e a 

existência de acidentes fatais, entre outros fatores. 

 Assim como acontece nas grandes metrópoles, o município de Maringá apresenta boa parte 

dos problemas citados, os quais são decorrentes do elevado número de veículos que compõem sua 

frota urbana. Diante desse cenário, a administração pública municipal tem voltado sua atenção ao 

desenvolvimento de projetos ligados à promoção da mobilidade urbana sustentável a fim de 

proporcionar melhorias na qualidade de vida urbana, tais como a implantação de ciclovias e de 

corredores exclusivos para ônibus nas principais vias da cidade. 

Desse modo, o presente artigo pode ser justificado pela necessidade de se desenvolver e 

difundir o conhecimento técnico-científico relacionado ao assunto, explanando os benefícios que o 

uso da bicicleta como meio de transporte pode trazer à cidade, a saber: a não emissão de poluentes, 

o acesso rápido e eficiente em trajetos curtos e etc. 
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 Ademais, é também o objetivo deste trabalho compreender e analisar os fatores os quais 

abrangem a implementação do plano de transporte cicloviário elaborado para a cidade de Maringá-

PR, examinar o contexto da mobilidade no município e identificar suas potencialidades no que diz 

respeito à promoção de medidas que contemplem o âmbito da mobilidade sustentável. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – Métodos Utilizados 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão da literatura acerca do 

processo de urbanização brasileiro e dos conceitos de planejamento urbano, desenvolvimento 

sustentável, sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade e transporte (e aos demais conceitos a eles 

ligados), bem como pesquisas em obras de referência e artigos de autores que trabalham os temas 

publicados em revistas e congressos especializados na área a fim de detectar possíveis correntes 

emergentes de pensamento sobre o assunto.  

Na sequência, o artigo apresenta a aplicabilidade dos conceitos-temas, ponderando a 

respeito da grandeza nacional-regional e dos passos dados em direção à escala de mobilidade e 

acessibilidade urbana sustentável. Além disso, são também focos deste estudo, os efeitos causados 

pelo uso excessivo dos veículos automobilísticos na Cidade de Maringá, considerando seus 

impactos como forma de ressaltar a importância sobre a conscientização da população a respeito da 

indispensabilidade de se adotar formas mais sustentáveis de mobilidade, dos benefícios do uso da 

bicicleta como meio de transporte e da relevância deste referencial para a análise de projetos que 

estão sendo desenvolvidos na cidade referentes ao assunto. 

 

2.1 - A Gestão e a Mobilidade Urbana. 

 

De acordo com Maricato (2012), diante da eminente necessidade de se adotar formas mais 

eficientes para promover o desenvolvimento das cidades, houve a retomada da discussão por parte 

do Governo Federal sobre o destino das Cidades (fato que não ocorria desde o regime militar 1964-

1985), o que impulsionou a criação do Ministério das Cidades no ano de 2003 com sua estrutura 

baseada nos três principais assuntos que afetam o contexto urbano nacional: a habitação, o 
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saneamento básico e a mobilidade. Ainda, segundo a autora, esse fato levou ao alcance de várias 

conquistas como a elaboração das leis 10.257/11 que institui o Estatuto das Cidades (passou a 

regulamentar a instauração do Plano Diretor e a Gestão participativa), 12.587/12 que regulamenta 

as políticas nacionais de mobilidade, a Lei 11.445/07 que trata sobre a questão do Saneamento 

Ambiental e a Lei 12.305/10 que propõe diretriz sobre a Gestão de Resíduos Sólidos.  

Outro fato citado foi a criação da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade com o 

intuito de promover o desenvolvimento sustentável na Mobilidade Urbana a partir da 

implementação da política nacional, proporcionando o acesso amplo e democrático ao espaço e 

priorizando os modos de transporte coletivo e não-motorizados de forma segura, socialmente 

sustentável e inclusiva. Além de atuar juntamente com municípios no desenvolvimento e 

implementação de projetos os quais também buscam atingir tal finalidade. Dentre os programas 

elaborados estão, o Pró-Transporte, Copa Fifa 2014, o PAC2 Pavimentação Qualificação de Vias 

urbanas, o PAC2 médias cidades e o PAC2 grandes cidades (SeMob; 2016). 

Boareto (2008) confirma a importância da ação da SeMob para a promoção da 

sustentabilidade nas cidades brasileiras. Segundo ele, algumas propostas que incentivam o 

progresso da mobilidade, como a Bicicleta Brasil e a Brasil acessível, são responsáveis por 

possibilitar melhorias no cenário nacional através de políticas públicas que buscam alavancar a 

mobilidade urbana sustentável com o  financiamento da implantação de infraestrutura adequada 

para seu uso. 

Ainda, de acordo com o autor, tais medidas representaram um avanço no contexto nacional 

no período de 2002 a 2007, havendo um salto de 99 cidades e aproximadamente 600 km para 279 

municípios e cerca de 2.505 km de infraestruturas cicloviárias. Fato este que está vinculado ao 

início da obrigatoriedade da elaboração do plano de mobilidade para cidades com população 

superior a 100 mil habitantes, envolvendo todos os modos de transporte público e não motorizados.  

Diversos autores afirmam que ainda há muito a ser mudado no atual cenário nacional. A 

ocorrência de problemas ligados ao uso maciço do automóvel na realização de viagens urbanas tem 

ocasionado problemas diversos como acidentes, congestionamentos e altos índices de emissões de 

gases poluentes que são frequentes no meio urbano. 

 Boareto (2008) relata que, no ano de 2007, o Brasil foi o 9º país no ranking de licenciamento 

de novos veículos com aproximadamente 2.463 mil novas unidades, saltando para o 7º lugar em 

2008 e ultrapassando países como a França. Ainda, para autor, o uso contínuo do automóvel 
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contribui para piora na qualidade de vida urbana, o consumo de maiores espaço públicos para a 

circulação e estacionamento de veículos, o consumo de combustíveis e a ineficiência energética, 

além do aumento da poluição atmosférica e sonora. 

 

2.2 - O Planejamento e a Mobilidade Urbana em Maringá 

 

Assim como acontece em grande parte das cidades, Maringá convive com a existência de 

alguns pontos de imobilidade. Localizada na região Sul do Brasil e Norte do Paraná, a cidade conta 

com uma população de 397.437 hab. (IBGE;2016) e a terceira maior frota do estado, estando atrás 

apenas de Londrina e Curitiba. No entanto, de acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná - 

DETRAN (2015), acompanhando a tendência nacional no período de 2013-2014, foi observado no 

município uma queda de cerca de 14,87% no número de novos veículos emplacados, porém a frota 

ainda é considerada alta por alguns autores, com um total de 297.717 veículos. 

Apesar da ligeira queda no número de novos automóveis observada nos dados expostos pelo 

DETRAN (2015), Oliveira e Rocha (2014) afirmam que a cidade adotou medidas as quais 

beneficiam exclusivamente o uso do transporte individual. Esse fato contribuiu para que houvesse 

um agravamento do setor a médio e longo prazo, ocasionando a mudança para o sistema de trânsito 

binário em avenidas de maior fluxo e aumentando da velocidade média dos veículos.  

A partir disso,  elevou-se ainda mais o número de acidentes com vitimas fatais, a ampliação 

de estacionamentos públicos em detrimento as áreas de convivências, o alargamentos das pistas de 

rodagem, a caótica e frágil situação que envolve o transporte coletivo, o qual detém preço elevado 

em sua passagem e deficiência nos serviços oferecidos aos passageiros, entre outros aspectos. 

Sendo assim, tais fatores contribuem para a complexa conjuntura que inibe o uso da bicicleta no 

meio urbano.  

Oliveira e Rocha (2014), ao expor uma proposta metodológica desenvolvida sobre o 

assunto, afirmam que a cidade possui potencial para a implantação de uma rede cicloviária capaz de 

atender a demanda de transporte em quase todo o município. Isso pode verificado na Figura 01, 

onde há referência a proposta de implantação de uma rede cicloviária no município desenvolvida 

por Neri (2012). 
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Figura 01 - Proposta de implantação de uma rede cicloviária. 

Fonte: Oliveira et al. (2014) 

 

Enxergando tais possibilidades, no ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Maringá (PMM) 

lançou o plano Cicloviário da Cidade. De acordo com a PMM (2016), o projeto consiste na 

implantação de novas estruturas em duas etapas e também na revitalização das ciclovias existentes, 

que totalizam cerca de 15 km e estão localizadas nas Avenidas Pedro Taques (3,6 km), Mandacaru 

(3,6 km), Alziro Zarur (1,9 km), Horácio Raccanello (2,5 km), Colombo, saída para Sarandi (1,8 

km). 

A etapa inicial consiste na construção de 50,7 km de novas ciclovias, chegando a um total de 

87km em toda a cidade, sendo nas Avenidas Carlos Corrêa Borges, Itororó, 19 de Dezembro, 

Guaíra, Lauro Wernek, Brasil e em torno do Parque Alfredo Nyffeler. Dentre as vias que receberam 

adaptações para abrigar o novo modal, as Av. Brasil, 19 de Dezembro, Guaíra e Lauro Werneck, 

encontram-se em processo de execução.  A primeira, em sua fase final de implantação, será 

responsável por interligar as Zonas norte e Sul. Atualmente possui cerca de 2,5 km já executados.  

Ainda, de acordo com a PMM (2016), tal projeto de mobilidade visa atender os preceitos 

propostos pela Lei Federal 12.857, Política Nacional de Mobilidade. A tabela 01, produzida pelo 

Programa Cidades Sustentável (2016) e adaptada pelo autor, expõe um comparativo entre a 

extensão em km (dados localizados no lado direito) da rede cicloviária e da rede rodoviária, no 
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período de 2011 a 2014 e demonstra a evolução da infraestrutura destinada a utilização da bicicleta 

como modo de transporte, onde é possivel observar que o uso desse modo de transporte urbano tem 

ganhado importância nas cidades, apresentando um crescimento de cerca de 92 % na estrutura 

cicloviária, enquanto que a estrutura rodovária representa 15%. 

 

 

Tabela 01: Expansão da rede cicloviária maringaense ao longo dos anos. 

Fonte: Programa Cidades Sustentáveis (2016) adaptado pelo autor. 

 

Entretanto é possível verificar no conteudo apresentado pela tabela 01, que ainda há 

desproporcionalidade se compararmos os dois tipos de infraestrutura, o que reforça a idéia de que 

houve, ao longo do tempo, a priorização de investimentos os quais incentivassem a utilização do 

automóvel como meio de transporte urbano.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A partir da elaboração deste trabalho, foi possível observar que o problema relacionado à 

mobilidade urbana está associado, entre outros fatores, a questões como o planejamento urbano 

inadequado ou inexistente, ao crescimento populacional desordenado, à implementação da política 

de incentivo a expansão automobilística (elaborada durante a década de 1950), a culturalização do 

uso do automóvel como uma forma de obtenção de status social, a falta de investimento por parte da 

gestão pública no transporte coletivo urbano, a degradação e a inoperância dos demais modos de 

transporte, entre outros fatores que contribuem para crise do setor no Brasil. 

Entretanto, criação do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana (SeMob), da Política Nacional Mobilidade Urbana estabelecida pela lei federal 
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nº 12.587/12 e os programas de incentivo ao transporte como o Pró-transporte, o Bicicleta Brasil, 

PAC Mobilidade, entre outros, representam um avanço para o setor no Brasil, contribuindo para a 

promoção de uma reflexão sobre o assunto e estimulando a promoção de medidas que contribuam 

para a obtenção de resultados satisfatórios. 

Seguindo a tendência de alguns municípios brasileiros, a cidade de Maringá, com o intuito 

de elaborar soluções que amenizem os problemas relacionados ao seu trânsito, tem investido na 

implantação de infraestruturas as quais incentivem o uso de meios de transporte alternativos, como 

é o caso da rede cicloviária. Conforme exposto pela obra de Oliveira e Rocha (2014), a cidade 

possui fatores favoráveis ao uso da bicicleta como forma de transporte urbano, a saber:  sua 

topografia sem desníveis acentuados. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal (PMM) tem investido na ampliação e na recuperação 

das estruturas cicloviárias a fim de promover maior adoção deste modo de transporte por parte da 

população maringaense, fato que, de acordo Castanõn (2014), pode contribuir para a indução da 

sustentabilidade no meio urbano, diminuir o número de veículos motorizados, preservar o meio 

ambiente, a disponibilidade de espaço, a saúde humana e a economia da população. No entanto, 

mesmo diante da eminente queda percentual de crescimento de novos veículos, é possível observar 

que a frota urbana continua contando com um número elevado de automóveis, o que contribui para 

ocorrência de fatores que causam a imobilidade. 
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O EIV MUITO ALÉM DA VIZINHANÇA 

 
ARANTES, Marcia Regina Lopez192 

STIPP, Nilza Aparecida Freres 193  

 

RESUMO 
 
O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é uma importante ferramenta instituída pelo Estatuto da 
Cidade para o planejamento e gestão urbanos. Baseado em análises e emprego de legislações 
municipais relacionadas aos EIVs, em discussões com gestores públicos e principalmente a partir de 
relatos da população, este artigo apresenta algumas contribuições visando a aplicação desta 
ferramenta, disponível na Lei 10.257/2001 para as cidades brasileiras. Algumas variáveis de análise, 
especialmente a relação entre localização, porte e tipo de empreendimento, formam o tripé inicial 
para as discussões acerca da implantação ou ampliação de um projeto ou atividade, garantindo o 
bem-estar e a qualidade de vida da comunidade afetada. A necessidade de investigação das áreas 
lindeiras aos futuros empreendimentos é tão importante quanto a análise global do desenvolvimento 
histórico e tendências de crescimento urbano da cidade estudada. Novos conceitos de 
desenvolvimento urbano sustentável e compartilhado poderão compor o arcabouço da legislação 
brasileira em breve, utilizando-se dos EIVs para a sua efetivação. 
 
Palavras-chave: Estudo de Impacto de Vizinhança; Desenvolvimento Urbano; Qualidade de Vida.  
 
 
ABSTRACT 
 
The Neighborhood Impact Study – EIV is an important tool established by the City Statute for 
urban planning and management. Based on analysis and application of municipal legislations 
related to the EIVs, on discussions with the public managers and, mainly, through the population’s 
reports, this paper presents contributions aiming the application of this tool, available in the Law 
10.257/2001, to Brazilian cities. Some analysis variables, specially the relation among location, size 
and type of enterprise, build the initial tripod for the discussions about the implementation or 
expansion of a project or activity, guaranteeing the well being and quality of life of the affected 
community.  The necessity of investigating the neighboring areas of the future enterprises is just as 
important as the global analysis of the historical development and urban growth tendencies of the 
researched city.  New concepts of shared and sustainable urban development might soon form the 
framework for the Brazilian legislation, utilizing the EIVs for its achievement.  
 
Key words: Neighborhood Impact Study; development urban; quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Partindo da experiência na elaboração de EIVs em várias cidades no país e da crescente 

preocupação dos gestores urbanos, mas principalmente, pelo relato da população que convive com 

os mais diversos tipos de atividades e novos empreendimentos, traçou-se algumas considerações 

sobre os EIVs, uma das ferramentas de auxílio ao planejamento urbano adotado no Brasil194. 

O planejamento urbano remete às primeiras cidades localizadas às margens dos rios Nilo, 

Tigre e Eufrates, quando a existência destes cursos d’água era primordial ao desenvolvimento local, 

por oferecer o recurso principal para abastecimento doméstico, irrigação, meio de transporte e 

também como depósito de efluentes sanitários. Neste sentido, Porréca (1997, p. 15) destaca que 

“provavelmente, os primeiros problemas de poluição surgiram há cerca de 7.000 anos, com a 

fundação das primeiras cidades ao longo dos rios Tigre e Eufrates”. 

Com a revolução industrial e a aglomeração das pessoas, especialmente nas médias e 

grandes cidades – atualmente dos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta 54% vivem em áreas 

urbanas - outras demandas foram surgindo (ONU, 2015, p.45). 

Segundo Ribeiro (1998, p. 48-50) as cidades geralmente configuram-se no espaço em 

função dos diferentes usos que fazem do solo e a proporção das áreas em relação aos usos pode 

variar principalmente em função da atividade predominante.  

Um dos principais fatores que tem provocado problemas na organização do espaço urbano, 

refere-se aos modelos inadequados de gestão pública adotados nos mais diversos municípios, aonde 

ignoram-se as legislações urbanas e ambientais, promovem-se a desigualdade social através de 

investimentos para obras públicas em locais inadequados do ponto de vista socioambiental, 

favorecendo indiretamente a especulação imobiliária e fundiária, além de não acompanharem o 

crescimento urbano com oferta de infraestrutura básica.   

De acordo com Cavalheiro (1991, p. 88) as cidades ocupam extensas áreas, modificando as 

paisagens, destruindo ecossistemas raros, inviabilizando a utilização de solos férteis para a 

agricultura e provocando uma ruptura com o ambiente natural. Cada tipo de atividade desenvolvida 

no ambiente urbano provoca comprometimentos distintos, mas com impactos inter-relacionados e 

cumulativos. 

                                                 
194 Esta análise partiu também de um curso elaborado para técnicos da área na cidade de Cascavel/PR, promovido pelo 
AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) em 2015. 
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Desta forma, estudos individualizados relacionados às atividades desenvolvidas nas cidades 

aliados à análise global dos aspectos sociais, econômicos e ambientais são primordiais na 

elaboração de EIVs. 

Na sucessão dos EIVs, novos estudos relacionados a cidades sustentáveis e compartilhadas 

espalham-se por vários países e promovem desafios na implementação de práticas eficientes que 

visem garantir a qualidade de vida para os moradores urbanos. 

 

2. LEGISLAÇÃO NORTEADORA NO BRASIL E SUA APLICAÇÃO 

 

O EIV é um dos instrumentos da política urbana, inserido no Estatuto da Cidade  juntamente 

com o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) o planejamento municipal, o planejamento das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e os planos nacionais, regionais e estaduais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (Art. 4°, incisos I, II, III e IV 

da Lei 10.257/2001). 

Comumente, a exigência para a elaboração dos EIVs nos municípios está vinculada aos 

Planos Diretores, mas o Estatuto da Cidade não limita esta exigência e o estudo de impacto de 

vizinhança pode ser solicitado por todos os municípios do território nacional, desde que definido em 

legislação específica. 

Considerando este vínculo de elaboração de EIVs aos Planos Diretores Municipais, percebe-

se um prejuízo às populações urbanas para as cidades que não possuem os Planos, uma vez que o 

impacto urbanístico e ambiental pode ocorrer em todas as cidades, independente do porte ou outras 

características que tornam obrigatória a elaboração dos mesmos. 

Esta obrigatoriedade está exemplificada no art. 41 da Lei 10.257/2001, onde o plano diretor é 

obrigatório para cidades: 

 

I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 
art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012). 
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A análise do artigo 41 permite constatar que existem especificidades a serem seguidas 

quanto a obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores. No entanto, não menciona a 

obrigatoriedade do EIV. Nestes casos, a utilização de um EIV seria primordial para garantir a 

equidade ambiental, urbanística e social, quando a cidade ou comunidade recebe determinado tipo 

de empreendimento que poderá causar significativo impacto urbanístico local. 

Assim, os EIVs assumiriam um papel estratégico, que vai além dos estudos destinados 

somente à mudança de um determinado zoneamento por exemplo. 

Os arts. 36 ao 38 do Estatuto da Cidade determinam e definem como os EIVs devem ser 

tratados pelos municípios. 

O art. 36 estabelece que 

 
Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 
urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) 
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo 
do Poder Público municipal. 

 

Portanto, cabe aos municípios a elaboração de legislação específica, inclusive no que se 

refere à ampliação ou funcionamento de empreendimentos já existentes. O EIV pode assumir, 

portanto, o papel de um estudo prévio, que deve ser associado a todo o processo de implementação 

de um empreendimento desde seu anteprojeto até um papel complementar no que se refere às 

conjecturas posteriores à efetivação de um empreendimento, o que garante sua viabilização como 

instrumento estratégico de planejamento urbano. 

De acordo com o art. 37  

 

o EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Desta forma, uma das finalidades do Estudo do Impacto de Vizinhança envolve a análise de 

um conjunto de relações socioculturais, econômicas, ambientais e políticas na área que circunscreve 

qualquer empreendimento no espaço urbano, lembrando que as questões acima elencadas são 
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gerais, ficando a cargo dos municípios solicitações relacionadas à análise minuciosa e diferenciada, 

dependente das especificidades históricas de uso e ocupação do espaço urbano. 

A repercussão das causas e efeitos destas relações gerais e específicas, que podem ser 

positivas ou negativas sobre o seu entorno, variam em função do porte do empreendimento, da sua 

localização e da atividade a ser desenvolvida (Figura 1): 

 

 

Figura 1 – Principais variáveis de análise em EIVs 

Fonte: Arantes, 2015 

 

Com base nestas variáveis, o pré-requisito de modificação da paisagem diretamente 

relacionado ao porte do empreendimento não deve ser o único critério para a elaboração de um EIV, 

ainda comum em algumas legislações municipais. Exemplos de atividades usuais em ambientes 

urbanos demonstram a necessidade de considerar, no mínimo, estas três variáveis na análise da 

necessidade de elaboração do referido estudo, bem como as diretrizes específicas para o mesmo.  

A figura 2 exemplifica o modelo mais comum de critério utilizado para a solicitação de um 

EIV, que é o porte do empreendimento. Sem dúvida é o critério mais visível e o mais elementar, 

uma vez que a análise concentra-se na modificação direta da paisagem. No entanto as considerações 



 

960 
 

a respeito da modificação da paisagem não é tarefa simples e, se não tratada com a cientificidade 

devida, pode acarretar falhas de interpretação devido à sua subjetividade. 

Neste sentido, o conceito de paisagem de Bertrand (1971 apud PISSINATI e ARCHELA, 

2009, p. 6) é “o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”.  

 

 

Figura 2 – Exemplo de empreendimento modificador da paisagem 

Fonte: Maispb, 2014 

 

A análise prévia quanto ao local de instalação de empreendimentos nas áreas urbanas é um 

dos fatores de relevância e responsável por grande parte das adversidades junto à vizinhança. Pode 

apresentar-se incômodo independente do porte, mas habitualmente com uma ligação estreita com o 

tipo de atividade a ser exercida. Na figura 3 pode ser observada uma atividade com porte 

irrelevante, mas que deve sofrer uma análise minuciosa quanto à sua localização e os impactos que 

podem ser gerados no entorno imediato. 
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Figura 3 – Exemplo de empreendimento com análise locacional relevante 

Fonte: em.com.br/gerais, 2012 
Em última análise, o tipo de empreendimento também pode ser considerado uma das 

variáveis de grande importância na definição e critérios específicos para a elaboração de um EIV, 

posto que a atividade desenvolvida está estreitamente relacionada com os impactos positivos ou 

negativos junto à comunidade lindeira e o local de instalação e, eventualmente, ao porte do 

empreendimento. O exemplo de empreendimento demonstrado na figura 4, comum em todas as 

cidades, representa esta característica. 

 

Figura 4 – Exemplo de análise com ênfase ao tipo de atividade desenvolvida 

Fonte: R7, 2012 
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O Parágrafo Único do art. 37 ainda apresenta a obrigatoriedade da publicidade de todos os 

documentos integrantes do EIV “que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do 

Poder Público municipal, por qualquer interessado”. 

O último artigo do Estatuto da Cidade diretamente relacionado ao EIV (art. 38) afirma que 

“a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto 

ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental”. Neste sentido, torna-se essencial 

destacar que o EIV possui um caráter muito distinto dos estudos específicos relacionados às 

matérias ambientais. 

Os EIVs têm como principal análise norteadora as questões urbanas, pontuados pela garantia 

à qualidade de vida. Apresenta dados relacionados ao tráfego de veículos, condições de vias, 

acessos, mudanças na paisagem, insolação, ventilação, necessidade na implantação de todos os tipos 

de equipamentos urbanos para o atendimento à população atraída e/ou atingida pelo novo 

investimento ou empreendimento, investigação pormenorizada de patrimônio histórico e cultural, 

segurança, poluição sonora, dentre outros. Pertencem, em última análise, ao planejamento urbano 

de uma cidade e não devem ser substituídos por um estudo ambiental dada a sua complexidade 

urbanística. 

Não há, até o momento, no arcabouço da legislação ambiental brasileira, os itens essenciais 

ao cumprimento de um EIV. A legislação ambiental (especialmente as Leis 6.938/1981, 9.605/1998 

e 12.651/2012) e outras legislações esparsas como a Lei 6.766/1979, Resolução CONAMA 

357/2005 e 237/1997 são norteadoras e complementares, em casos específicos, para a elaboração 

dos EIVs. 

 

2.1 Os Desafios na Elaboração de EIVs  

 

Considerando as três variáveis apontadas no item anterior (localização, porte e tipo de 

atividade, bem como a combinação entre eles) inúmeros empreendimentos instalados em áreas 

urbanas podem ser estratégicos e ser objeto de incômodo às populações vizinhas. 

Uma das formas de evitar este tipo de embate consiste na avaliação prévia efetuada por uma 

equipe multidisciplinar, em parceria entre os empreendedores, o poder público e a população local, 

uma vez que o planejamento urbano engloba toda a cidade e o EIV somente uma parcela do espaço 
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urbano, através de diagnóstico específico. As análises pormenorizadas que compõe o EIV 

conservam na essência o planejamento global, caso contrário, o estudo pode perder sua função 

social.  

Isto posto, o EIV pode vir acompanhado de outros estudos e observações, a critério da 

equipe avaliadora e das variáveis pesquisadas, além das análises definidas em legislação. 

Neste sentido, temas globais que afetam diretamente as áreas urbanizadas, especialmente 

presente nas médias e grandes cidades como a segregação espacial; as ilhas de calor; os graves 

problemas relacionados à impermeabilização do solo e drenagem urbana; a circulação viária; a 

arborização, ventilação, insolação e iluminação; o esgotamento sanitário e as emissões atmosféricas, 

dentre outros exemplos, podem ser amenizados com a efetiva aplicação da somatória dos EIVs 

elaborados para diversos tipos de empreendimento. 

Integrando esta análise geral, relatos195 de comunidades envolvidas diretamente com 

empreendimentos apontam que a importância de um EIV baseia-se no olhar diferenciado e atento 

do avaliador. 

Atividades cotidianas como uma oficina mecânica ou uma padaria, por exemplo, produzem 

respectivamente, som alto e contínuo durante o dia e odor característico noturno, prejudicando as 

atividades diurnas e o sono dos moradores.  

O odor é um dos fatores mais negligenciados em diagnósticos de empreendimentos urbanos, 

sendo que muitas vezes sequer são analisados e não constam em várias legislações municipais. No 

entanto, são frequentemente relatados como desconfortáveis pela população, independente de serem 

considerados agradáveis ou desagradáveis, mas pela continuidade do odor, ou seja, odores 

diuturnamente presentes em determinada localidade. Esta característica foi observada em duas 

localidades distintas, uma através da análise no entorno de uma fábrica de doces e outra de uma 

indústria de café solúvel. 

O ruído, apesar de presente na maior parte das legislações, especialmente quanto ao controle 

noturno, onde vários empreendimentos, especialmente bares e boates, são enquadrados como polos 

geradores de ruído noturno e obrigados a instalarem proteção acústica, também é relatado como um 

dos principais problemas junto à população circundante. Neste caso, as informações apontam os 

ruídos “indiretos” como os mais prejudiciais, na forma de som proveniente dos automóveis que 

                                                 
195 A descrição destes relatos está baseada nos apontamentos dos principais incômodos descritos pela vizinhança após a 
implantação/operação de empreendimentos. Foram computados pela equipe elaboradora do EIV, da qual a autora é 
coordenadora, como forma de avaliar os pontos conflitantes e minimizar os impactos.  
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permanecem estacionados próximos aos locais de entretenimento, dos caminhões frigoríficos nas 

imediações de supermercados e indústrias, à espera de descarga, e nas instituições de ensino, em 

particular nos horários de entrada, saída e intervalos. 

No que se refere ao tráfego, a investigação relacionada às vias e acessos deve sempre partir 

da situação global, pois no caso de legislações onde o parâmetro para solicitação dos EIVs baseia-se 

somente no porte e/ou atividade corre-se o risco de subestimar as necessidades relacionadas à 

localização destes empreendimentos em um contexto já existente de uso e ocupação do solo. 

Portanto, os estudos e análises relacionados à qualidade de vida da população circunvizinha 

tem que partir de uma visão ampliada, mas finalizada em um estudo pormenorizado, uma vez que 

algumas atividades presentes no cotidiano podem afetar a saúde e o bem-estar da comunidade 

lindeira.  

Ainda, as diretrizes gerais a serem seguidas na elaboração de um EIV variam 

consideravelmente em função dos diversos tipos de cidade e o termo qualidade de vida diferencia-se 

de bairro para bairro e de comunidade para comunidade, de acordo com as concepções e percepções 

históricas e culturais.  

Uma outra discussão a ser realizada, fundamentada nas legislações municipais relacionadas 

aos EIVs, refere-se aos raios de análise para avaliação de impacto urbanístico do futuro 

empreendimento ou ampliação de atividades existentes, muitas vezes definidos em metros ou 

quilômetros.  

As verificações utilizando-se este critério tem se mostrado inócuas, uma vez que os 

empreendimentos impactam, em primeira instância, o bairro onde as pessoas vivem, alterando, 

muitas vezes drasticamente, o conceito de lugar. Ainda, os dados disponíveis pelo IBGE são 

fornecidos por bairro, o que facilitaria o estudo. Outros fatores de análise como direção de ventos e 

contaminação de águas subterrâneas por exemplo atingem outros patamares espaciais. Assim, a 

atuação dos impactos é muito diferente para cada tipo de empreendimento estudado e parâmetro 

analisado. 

Relatos de moradores também demonstram insatisfação quanto às medidas mitigadoras e 

compensatórias aplicadas em decorrência da implantação/ampliação de empreendimentos. As 

principais reivindicações consistem na destinação destas medidas diretamente nas comunidades 

afetadas, com a participação efetiva dos moradores. 
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3. CIDADES SUSTENTÁVEIS E COMPARTILHADAS  

 

O Relatório intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987 apresentou o conceito de 

desenvolvimento sustentável e definiu ações urgentes a serem trabalhadas a nível global, dentre elas 

a questão do desafio urbano. 

Detroz, et al. (2014, p. 41) exemplificam que “uma cidade sustentável é projetada, 

considerando os impactos socioambientais; nessas cidades o modelo e a dinâmica de 

desenvolvimento respeitam e cuidam dos recursos naturais e se preocupam com as gerações 

futuras”. Os autores também reforçam a ideia de cidades inteligentes e inclusivas, como uma 

tendência global no enfrentamento dos problemas urbanos e na adoção de práticas mais sustentáveis 

onde “apenas com ações inclusivas explícitas é possível identificar as ações políticas apropriadas, 

inovadoras e transformadoras que o governo e demais instituições podem implementar para 

contribuir com uma sociedade melhor para todos de forma socioeconômica, política, urbana e 

ambiental” e apresentam exemplos como as cidades de Santander situada na Espanha; Songdo, 

construída na Coréia do Sul; e Masdar, em Abu Dhabi .  

No Brasil, as principais iniciativas têm partido do governo, de ONGs e algumas empresas 

privadas. 

O Programa Cidades Sustentáveis é um exemplo neste sentido. Criado em 2010 pela Rede 

Nossa São Paulo e Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis apresenta experiências 

de iniciativas realizadas em várias cidades ao redor do mundo e aponta ferramentas objetivando o 

planejamento de políticas públicas e programas de governo subdividido em 12 grandes eixos 

temáticos: governança; bens naturais comuns; equidade, justiça social e cultura de paz; gestão local 

para a sustentabilidade; planejamento e desenho urbano; cultura para a sustentabilidade; educação 

para a sustentabilidade e qualidade de vida; economia local, dinâmica, criativa e sustentável; 

consumo responsável e opções de estilo de vida; melhor mobilidade, menos tráfego; ação local para 

a saúde; do local para o global.  

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) ligado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Informações lançou em 2015 o documento denominado “Cidades 

Sustentáveis” onde elenca estratégias de ações a partir de desafios organizados em 12 temas 

interconectados e apresenta como um dos apontamentos que  
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é importante ressaltar que processos de transição para a sustentabilidade são não-lineares, 
complexos e co-revolucionários, envolvem mudanças estruturais sistêmicas entre 
tecnologias (incluindo infraestruturas), instituições e redes de produtores, consumidores, 
intermediários e reguladores. Deve-se, portanto, criar as condições e os contextos para que 
esses processos de transição possam florescer, sendo a experimentação de práticas 
alternativas, por meio de espaços seguros e inclusivos de diálogo e de inovação interativa 
de coprodução de soluções para problemas reais e contextualizados, a força motriz para 
transformações profundas e resilientes de longo prazo (2015, p. 14). 

 

A adoção deste conjunto de medidas pelos governos locais, utilizando-se os EIVs como uma 

das ferramentas disponíveis vem de encontro à legislação urbana atual conforme defende Aguiar 

(2008, p. 299) “buscar a sustentabilidade das cidades brasileiras, não permitindo uma depleção dos 

estoques de recursos atuais, passa pela administração democrática das cidades, pela função social da 

propriedade, juntamente com a adoção de mecanismos que incluam a manutenção dos atuais 

estoques de recursos para as gerações futuras”. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os EIVs podem ser considerados um dos mais importantes instrumentos de gestão pública 

disponível na legislação brasileira, destinado ao planejamento urbano local. Essa ferramenta, se 

utilizada de forma consciente, participativa e multidisciplinar, tende a apresentar resultados 

satisfatórios, auxiliando no bem-estar dos moradores que vivenciam o espaço urbano. 

 A inserção dos EIVs neste modelo inovador de planejamento urbano mundial, através dos 

conceitos de cidades sustentáveis, compartilhadas, inteligentes e inclusivas, pode ser uma das 

formas de transformação para as cidades brasileiras, trazendo inovação, adoção de práticas mais 

conscientes e gerenciamento mais eficiente.  

Este processo deve iniciar-se o mais breve possível, com o objetivo de garantir a qualidade 

de vida para as futuras gerações urbanas. 
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ESTUDO SOBRE A COLETA SELETIVA: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

NO MUNICÍPIO DE CIANORTE – PR 
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BELGAMASCO, Maria Eduarda197  

 
DE ANGELIS, Generoso198 

 

RESUMO 
 
A implantação da coleta seletiva apresenta grandes benefícios, porém a efetividade de programas e 
iniciativas requer necessariamente o envolvimento da população, considerado, no extremo da cadeia 
de produção e consumo, os geradores dos resíduos sólidos havendo ainda a necessidade de 
informação e divulgação dos programas implantados, no que se referem às diretrizes, princípios, 
instrumentos, práticas e modalidades de coleta adotadas. No atual trabalho, foi realizada uma 
avaliação do Programa de Coleta Seletiva do Município de Cianorte-PR, tendo como objetivo  
identificar possíveis fragilidades e potencialidades, apontando ferramentas técnicas para solucionar 
ou mitigar as dificuldades encontradas. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e estudos 
documentais do município, onde foi elaborado um modelo de Programa de Coleta Seletiva, e 
também foi realizada uma pesquisa exploratória com a administradora responsável pela Associação 
de Reciclagem, e em seguida, as informações obtidas foram sistematizadas e discutidas com o 
estudo de caso realizado no município de Pelotas-RS. Dessa maneira, o município de Cianorte-PR 
apresentou um programa de Coleta Seletiva bem estruturado, com pequenas fragilidades em relação 
ao programa de Pelotas-RS, sendo que proposições técnicas apresentadas tiveram o propósito de 
aperfeiçoar os processos de coleta, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a 
qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos domiciliares; Gerenciamento de resíduos; Reciclagem. 
 
ABSTRACT 
 
The implementation of selective collection has great benefits, but the effectiveness of programs and 
initiatives necessarily require the involvement of the population, considered the end of the chain of 
production and consumption, generators of solid waste still with the need for information and 
dissemination of programs implemented in referring to the guidelines, principles, tools, and 
practices adopted collection procedures. In the current work, an assessment of the Selective 
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Collection Program in the Municipality of Cianorte-PR was carried out, aiming to identify potential 
weaknesses and strengths, pointing technical tools to solve or mitigate the difficulties encountered. 
They were carried out bibliographic research and documentary studies of the municipality, which 
has produced a model of selective collection program, and was also performed an exploratory 
research with the administrator responsible for the Recycling Association, and then the information 
obtained was systematized and discussed with the case study in the city of Pelotas. Thus, the 
municipality of Cianorte-PR presented a well-structured selective collection program, with small 
weaknesses in relation to the Pelotas program, and presented technical proposals were intended to 
improve the collection processes, contributing to the preservation of environment and quality of 
life. 
 
Key-words: Solid waste; Waste management; Recycling. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Gomes et al. (2015) diz que uma das grandes preocupações da humanidade em termos 

ambientais é a crescente geração de resíduos sólidos urbanos, decorrência do aumento populacional, 

da acelerada industrialização e do crescimento do consumo. O gerenciamento dos resíduos sólidos 

propõe a redução de resíduos na fonte compreendendo as atividades de coleta seletiva e reciclagem, 

compostagem dos resíduos orgânicos; a construção de aterros sanitários e outras formas de 

destinação final de resíduos não recicláveis, têm se mostrado como a solução mais eficaz no que diz 

respeito ao desenvolvimento sustentável (BELTRAME; LHAMBY, 2013). 

A Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos classifica os 

resíduos quanto à origem sendo os resíduos domiciliares, aqueles originários de atividades 

domésticas em residências urbanas e também esclarece o conteúdo do lixo dividindo-o em resíduos 

e rejeitos. Os resíduos recicláveis são compostos, principalmente, por metais (como aço e 

alumínio), papel, papelão, tetrapak, diferentes tipos de plásticos e vidro. Já os rejeitos, que são os 

resíduos não recicláveis, são compostos principalmente por resíduos de banheiros e outros resíduos 

de limpeza (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, s.d.). 

Hisatugo e Marçal (2007) dizem que um processo de extrema importância para o sucesso da 

reciclagem é a coleta seletiva de resíduos, que compreende a separação e coleta de materiais 

recicláveis na fonte geradora. A principal dificuldade enfrentada para a evolução da reciclagem dos 

variados tipos de materiais é a falta ou a ineficiência de programas de coleta seletiva, que devem 

propiciar a separação do lixo em papel, plástico, vidro, metal e matéria orgânica, garantindo melhor 

qualidade desses materiais e facilitando a sua reciclagem. Para o seu sucesso, a separação do 
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resíduo em cada categoria deve começar nas próprias residências com cada um exercendo seu papel 

de cidadão. 

A efetividade de programas e iniciativas de coleta seletiva requer necessariamente o 

envolvimento da população, considerado, no extremo da cadeia de produção e consumo, os 

geradores dos resíduos sólidos. Há ainda a necessidade de informação e divulgação dos programas 

ou iniciativas implantados, no que se referem às diretrizes, princípios, instrumentos, práticas e 

modalidades de coleta adotadas. A comunidade deve ser sensibilizada, motivada e os conceitos e 

práticas precisam ser assimilados e incorporados no cotidiano da população envolvida, com vistas a 

assegurar sua operacionalização, viabilidade e continuidade, fatores fundamentais para se atingir os 

resultados esperados e garantir sua sustentabilidade (BRINGHENTI; GÜNTHER, 2011). 

A implantação da coleta seletiva apresenta grandes benefícios como, por exemplo, a 

possibilidade de realizar a reciclagem, onde o ato de reciclar é refazer um ciclo e dessa maneira, 

permite retomar a origem na forma de matéria-prima dos materiais que não se degradam facilmente 

e que podem ser reprocessados, conservando as suas características básicas. A reciclagem tornou-se 

uma tendência mundialmente disseminada que consiste no reaproveitamento dos produtos para a 

fabricação de novos objetos, o que se mostra uma das alternativas mais importantes no processo de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, a coleta seletiva é algo extremamente essencial nos dias 

atuais, pois abrange à sustentabilidade de forma relativamente simples e com o envolvimento de 

todos (BELTRAME; LHAMBY, 2013). 

Atualmente, em virtude de um novo modo de perceber o meio ambiente incentivado pela 

ampliação da discussão sobre o assunto e sobre o papel dos cidadãos, nota-se algumas mudanças 

positivas em direção a conscientização ambiental relacionada aos padrões de consumo, porém ainda 

percebe-se a falta de conhecimento sobre os problemas causados pela destinação inadequada dos 

resíduos. A gestão de resíduos sólidos urbanos se mostra cada vez mais importante, pois ela engloba 

a política, o planejamento e o gerenciamento ambiental resultando no controle desde a geração até a 

disposição final destes resíduos, onde a coleta seletiva é um método essencial e eficaz nessa ação. 

Assim, dentro desse contexto, o estudo em questão teve como objetivo avaliar o Programa de 

Coleta Seletiva do município de Cianorte-PR, identificando possíveis fragilidades e potencialidades, 

dispondo a hipótese de ferramentas técnicas para a solução ou mitigação das dificuldades 

observadas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Revisão bibliográfica 

 

2.1.1. Coleta seletiva e a reciclagem 

 

Em relação à problemática do resíduo no Brasil, a falta de espaço para a sua disposição final 

é um fator agravante, que está relacionado com a rápida saturação dos aterros sanitários. Existem 

diversas maneiras de diminuir o volume de lixo destinado aos aterros como incineração, digestão 

anaeróbia, compostagem, coleta seletiva ou separação pós-coleta. A reciclagem de materiais pós-

consumo constitui-se em uma das principais soluções (HISATUGO; MARÇAL, 2007). 

Beltrame e Lhamby (2013) descrevem que a coleta seletiva é um procedimento que consiste 

na separação e recolhimento de resíduos descartados, visando à reciclagem e separando do lixo 

orgânico os materiais que podem ser reciclados como papéis, metais, plásticos e os vidros. A prática 

de reciclagem trata-se de um processo que contribui para a preservação dos recursos naturais, 

economiza energia, recupera e reusa matérias-primas. 

Segundo Oliveira e Galvão (2016), na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta 

seletiva e a reciclagem são importantes instrumentos para a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, além de ser essencial para proporcionar a 

hierarquização no gerenciamento dos resíduos e a inclusão socioeconômica dos catadores. Nesse 

sentido, a diretriz da PNRS estabelece que a coleta seletiva deve ser amplamente considerada nos 

planos, inclusive em âmbito regional, devendo ser criado instrumentos econômicos para sua 

viabilização. 

A criação das cidades e a crescente ampliação das áreas urbanas têm colaborado para o 

crescimento de impactos ambientais negativos. No ambiente urbano, determinados aspectos 

culturais como o consumo de produtos industrializados e a necessidade da água como recurso 

natural essencial à vida, influenciam como se apresenta o ambiente. Os costumes e hábitos no uso 

da água e a produção de resíduos pelo exagerado consumo de bens materiais são responsáveis por 

parte das alterações e impactos ambientais (MUCELIN; BELLINI, 2008). 
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O avanço da tecnologia tem sido acompanhado de intensa degradação ambiental, em todo o 

mundo. A Educação Ambiental tem papel essencial na solução dessa problemática, especialmente 

na questão do resíduo, uma vez que as pessoas precisam estar sensibilizadas ao problema para se 

dispor a ajudar. A Educação Ambiental é a mola propulsora de qualquer iniciativa de preservação 

ambiental, que tenha o cidadão como personagem principal e através desta é exposto o problema do 

lixo, informações sobre a coleta seletiva, como separar os resíduos e a importância da cooperação 

de cada cidadão, na tentativa de sensibilizar as pessoas (HISATUGO; MARÇAL, 2007). 

 

2.1.2 Etapas da coleta seletiva 

 

- Coleta 

 

O Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001) fala que a coleta do lixo 

significa recolher o resíduo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante 

transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual tratamento e à 

disposição final. 

 A coleta e o transporte do lixo domiciliar produzido em imóveis residenciais, em 

estabelecimentos públicos e no pequeno comércio são, em geral, efetuados pelo órgão municipal 

encarregado da limpeza urbana. Para esses serviços, podem ser usados recursos próprios da 

prefeitura, de empresas sob contrato de terceirização ou sistemas mistos, como o aluguel de viaturas 

e a utilização de mão-de-obra da prefeitura (MANUAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, 2001). 

 

- Acondicionamento 

 

Embalar os resíduos sólidos domiciliares significa ajeitá-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, sendo compatível com o tipo e a quantidade de resíduos. O 

acondicionamento adequado se torna importante para evitar acidentes, evitar a proliferação de 

vetores, minimizar o impacto visual e olfativo, reduzir a heterogeneidade dos resíduos, no caso, nos 

locais que possuem coleta seletiva e facilitar a realização da etapa da coleta (MANUAL DE 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2001).  
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De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001), a 

escolha do tipo de recipiente mais apropriado deve ser orientada em função das características do 

lixo, da geração do lixo, da frequência da coleta, do tipo de edificação e do preço do recipiente. 

 

- Transporte 

 

Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001), os veículos de 

coleta e transporte de lixo domiciliar podem ser de dois tipos: compactadoras, sendo com 

carregamento traseiro ou lateral ou sem compactação, que são mais conhecidas como Baú ou 

Prefeitura, com fechamento na carroceria por meio de portas corrediças, sendo este o mais 

adequado para a coleta seletiva.  

O baú é um veículo coletor de lixo, sem compactação, também denominado "Prefeitura". 

Trata-se de um equipamento de baixo custo de aquisição e manutenção, porém sua produtividade é 

reduzida e exige muito esforço dos trabalhadores da coleta, que devem erguer o lixo até a borda da 

caçamba, que possui uma altura relativamente alta se comparada com a altura da borda da boca de 

um coletor compactador. (MANUAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, 2001). 

 

- Armazenagem nos centros de triagem 

 

Na armazenagem do papel, não deve empilhar o material até a proximidade do teto do 

galpão de armazenagem para evitar risco de combustão e deve ser em local coberto, para evitar a 

absorção de água da chuva sob pena de se tornar necessária a secagem do material para venda, o 

que acarretará custos extras. No caso das embalagens longa-vida, caso estejam enfardadas, podem 

ser estocadas ao ar livre, pois a camada de polietileno e a pressão do fardo protegem a camada de 

papel (CEMPRE, 2014).  

Já o plástico, geralmente é armazenado em locais cobertos para evitar absorção de água e a 

degradação do material por ação dos raios solares e quanto ao perigo de incêndio. Os plásticos são 

inflamáveis e de alto poder calorífico (dependendo do tipo) e, portanto, deve-se tomar os devidos 

cuidados (CEMPRE, 2014).  
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A sucata de vidro não triturada e previamente selecionada pode ser estocada em tambores 

e/ou engradados em baias para posterior reutilização, reduzindo-se os gastos com armazenagem. O 

mesmo pode ser dito em relação aos cacos que serão utilizados no processo de fabricação de novos 

produtos de vidro (CEMPRE, 2014). 

 As latas de aço não precisam ser estocadas em lugares cobertos, o que reduz sensivelmente 

os gastos com sua armazenagem, pois a ferrugem da camada externa do metal serve como proteção 

anticorrosão para as camadas mais internas e é benéfica ao processo de reciclagem. Devido ao curto 

espaço de tempo em que o alumínio ficará estocado, devido a sua alta demanda não se faz 

necessário guardá-lo em locais cobertos, apesar de ser mais indicado, pois evita o acúmulo de águas 

pluviais (CEMPRE, 2014). 

 

- Disposição final 

 

De acordo com Nagashima et al. (2011), os centros de triagem são locais adequados que 

recebem os materiais provenientes da coleta seletiva. Nestes centros, os catadores organizados em 

associações ou cooperativas, têm a função de separar, classificar e prensar os materiais para a 

comercialização. Esses trabalhadores não têm vínculo empregatício com a municipalidade e 

recebem os seus salários apenas da comercialização dos resíduos recicláveis. 

 No centro ou galpão de triagem, as etapas frequentes são o recebimento, a estocagem, a 

separação (em esteiras, silos ou bancadas) e a prensagem e enfardamento. Em alguns casos pode ser 

feito um pré-beneficiamento que irá agregar valor à sucata a ser comercializada. Para a separação 

manual realizada pelos catadores, recomenda-se a utilização de esteiras transportadoras ou mesmo 

silos de armazenamento, e a área de armazenagem deve ser de preferência, totalmente coberta, mas 

parte dela pode ser ao ar livre para acomodar alguns tipos de sucata (CEMPRE, 2014). 

 

2.1.3 Legislações pertinentes 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) dispõe que o 

reaproveitamento dos resíduos sólidos pode ser promovido através da logística reversa, que torna o 

produtor responsável pelos produtos usados e oferece oportunidade para o desenvolvimento de 

setores de tratamento especializados (pilhas, baterias, pneumáticos, lâmpadas, lixo eletrônico, entre 
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outros) e ainda promove a gestão compartilhada, que consiste em criar parcerias entre as prefeituras 

municipais e organizações de catadores para favorecer a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos 

através de uma coleta seletiva solidária.  

Segundo a Resolução CONAMA n° 275, de 25 de abril de 2001, fica estabelecido o código 

de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. O padrão de cores 

para os resíduos recicláveis são o azul: papel/papelão; vermelho: plástico; verde: vidro; amarelo: 

metal. 

Entre as legislações relacionadas à coleta seletiva, pode-se citar também o Decreto nº 

5.940/2006, de âmbito federal, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras 

providências, as normas técnicas ABNT NBR 13.463:1995, que classifica a coleta de resíduos 

sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do 

acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo e a ABNT NBR 16.182:2013 que 

estabelece a simbologia Técnica do Descarte Seletivo de embalagens e passa a caracterizar o 

descarte dos resíduos secos (embalagens e outros recicláveis) em separado dos resíduos úmidos 

(resto de alimentos), favorecendo sua destinação pós-consumo. 

 Em relação às legislações municipais pode-se citar a Lei nº 3.234/2009 que cria a Divisão 

de Educação Ambiental e dá outras providências e a Lei nº 4.448/2014, que institui o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS de Cianorte, e dá outras 

providências. 

 

2.1.4 Impactos ambientais de falhas na coleta seletiva 

 

Segundo Mucelin e Bellini (2008), entre os impactos ambientais negativos que podem ser 

originados a partir do resíduo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de disposição 

incorreta de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água. Essas 

atividades do cotidiano podem provocar, entre outros, contaminação de corpos d’água, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, juntando-se a isso a 

poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente.  
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Em relação à saúde humana, é importante estar atento às condições de limpeza e 

higienização dos locais de triagem e estocagem, pois se não houver rigor nesta questão, tornam-se 

expressivas as chances de proliferação de insetos, vetores, entre outros tornando o ambiente 

propício à propagação de doenças. Outros cuidados podem ser tomados como evitar a emissão de 

ruídos exagerados durante as etapas de coleta e operação dos galpões e estar atento à emissão 

excessiva de poeira e partículas finas dos galpões. Para a construção dos galpões, escolher locais 

arejados, com boa incidência de ventos, que impeça a geração de odores desagradáveis e evitar o 

acúmulo de água parada, que pode se tornar foco de transmissão de doenças, como por exemplo, a 

dengue. Os rejeitos gerados pela atividade de triagem devem ser separados, acondicionados de 

forma correta e destinados a locais adequados (CEMPRE, 2014). 

 

2.1.5 Estado da arte 

 

Em relação à coleta seletiva pode-se citar vários trabalhos, destacando-se um estudo 

realizado em Niterói-RJ, onde o artigo é um relato de experiência sobre a implantação e operação 

da coleta seletiva no bairro de São Francisco durante 28 anos, que foi desenvolvido por Emilio 

Maciel Eigenheer e João Alberto Ferreira, no ano de 2015 e publicado na Revista Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

Outro trabalho relacionado à coleta seletiva foi uma pesquisa documental, para obter os 

PMGIRS elaborados após a publicação da Lei nº12.305/2010, sendo que o foco do trabalho foi 

analisar os planos sob a ótica da coleta seletiva e a da reciclagem, realizado por Thais Brito de 

Oliveira e Alceu de Castro Galvão Junior, no ano de 2016 e publicado na Revista Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

E também, mais um trabalho sobre a coleta seletiva, foi um estudo de caso realizado em 

Uberlândia-MG, onde os objetivos do trabalho foram quantificar os materiais coletados por uma das 

empresas de comercialização de recicláveis de Uberlândia (MG), no período de 2001 a 2004 e 

avaliar os ganhos ambientais potenciais advindos desse processo de coleta seletiva, realizado por 

Erika Hisatugo e Oswaldo Marçal Júnior, no ano de 2007, publicada na Revista Sociedade & 

Natureza. 
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2.2 Material e Métodos 

 

O presente estudo de caso foi realizado no município de Cianorte-PR e foi baseado na 

metodologia de um artigo sobre a Avaliação do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

do Município de Pelotas-RS. Os materiais e métodos utilizados foram: pesquisa bibliográfica 

através da leitura e análise de textos utilizando o Portal de Periódicos da CAPES e o Google 

Acadêmico, sendo que foram selecionados artigos de revista e publicações sobre o assunto em 

questão, a partir do ano de 2006; estudos documentais do município de Cianorte-PR; elaboração de 

um modelo de Programa de Coleta Seletiva, através da pesquisa exploratória, sendo observados, 

registrados e analisados dados da entrevista que foi realizada com a administradora responsável pela 

Associação de Reciclagem de Cianorte, e em seguida, as informações obtidas foram sistematizadas 

e discutidas com o estudo de caso realizado no município de Pelotas-RS. Também foram feitas 

visitas a Associação de Reciclagem de Cianorte, para realizar a entrevista e analisar como são 

efetuadas as atividades dos catadores, e por fim, obter registros fotográficos do Centro de Triagem e 

dos respectivos materiais recicláveis. 

 

2.2.1 Estudo de caso 

 

- Caracterização da área de estudo 

 

De acordo com o Caderno Estatístico do Município de Cianorte (2016), o município possui 

uma área territorial de 809,232 km² e faz limite com os municípios de São Tomé, Jussara, 

Indianópolis, Tapejara, Tuneiras do Oeste e Araruna. Tem uma população estimada para 2015 de 

77.515 habitantes. 

Segundo IBGE (2015), o município de Cianorte foi fundado pela Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná da qual herdou o nome: Cia (Companhia) e norte (de Norte do 

Paraná) em 26 de Julho de 1953 e o município é constituído de 3 distritos: Cianorte, São Lourenço e 

Vidigal. Na busca de alternativas para manter seu ritmo de desenvolvimento, Cianorte descobriu 

uma aptidão para o setor de confecções e apostou na industrialização. Empresários, comerciantes e 

antigos produtores rurais passaram a investir em maquinário, a construir fábricas e buscar mão-de-

obra para o novo ofício. 
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- Levantamento de análise de dados 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa na literatura sobre diversos estudos relacionados 

à coleta seletiva. Com base no estudo realizado por Colares et al. (2016), foi elaborado e estruturado 

um modelo de Programa de Coleta Seletiva geral e que poderia ser aplicado ao município de 

Cianorte-PR, dividido em três principais etapas: planejamento, implantação e monitoramento, e 

estas subdivididas em outras (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Fluxograma com o modelo de programa de coleta seletiva, seguido por Colares et al. (2016) 

Fonte: Colares et al. (2016) 
 

Em seguida, foi realizada entrevista com a administradora responsável pela Associação de 

Reciclagem de Cianorte e também foram realizados estudos documentais do município, como por 

exemplo, legislações e o Estatuto da Associação. As informações obtidas foram dessa forma 

sistematizadas e discutidas com o estudo de caso realizado no município de Pelotas-RS, analisando 

as possíveis fragilidades e potencialidades do Programa de Coleta Seletiva de Cianorte em relação a 

de Pelotas e propor novas alternativas para melhorar a eficiência do programa no município. 

Entretanto, deve-se enfatizar que não existe um modelo universal que possa ser aplicado em 

qualquer município e em qualquer localidade, uma vez que cada município tem suas próprias 

particularidades, onde cada uma das condicionantes deve ser estudada e considerada durante o 

planejamento, implantação e monitoramento do programa (COLARES et al., 2016). 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

De acordo com a entrevista realizada dia 04 de agosto de 2016 com a administradora e 

tesoureira da Associação Assistencial dos Agentes Ambientais da Reciclagem de Cianorte, o local 

foi fundado e firmado pelo Estatuto da Associação em 18 de abril de 2009 e atualmente conta com 

18 agentes de reciclagem e a associação recebe em média 80 mil toneladas/mês de recicláveis. Na 

triagem é realizada a separação dos resíduos, que dependendo do caso, são separados por cores, 

como as embalagens PET, devido à preferência dos compradores dos fardos. Outra informação 

repassada foi que ainda chegam 25% de resíduos orgânicos e também restos de tecidos juntamente 

com os recicláveis na associação de reciclagem. 

 

2.3.1 Identificação de fragilidades e proposição de ferramentas técnicas 

 

- Fase de planejamento do programa de coleta seletiva 

 

O município de Pelotas, assim como Cianorte e a maioria dos municípios brasileiros que 

possuem o Programa de Coleta Seletiva, estão investindo e procurando melhorar a eficiência do 

programa, entretanto, ainda existem obstáculos e dificuldades. Dessa maneira, foram verificadas 

durante a realização desse estudo fragilidades que devem ser examinadas, porém apresentaram-se 

também os aspectos positivos que foram destacados para servir de modelo para outros municípios 

brasileiros. 

O programa de coleta seletiva de Pelotas foi implantado em 2010. No município de Pelotas 

obteve ineficiência tanto na conscientização, como na divulgação do programa, sendo que até foram 

executadas algumas ações voltadas à sensibilização da população, porém as mesmas foram em sua 

maioria realizadas de forma isolada e de caráter pontual, ou seja, dificilmente resultarão em uma 

mudança de comportamento por parte da população (COLARES et al., 2016). 

Colares et al. (2016) indicam a utilização de diversas mídias para a divulgação periódica do 

programa e enfatiza que quanto mais se investe na divulgação do programa, mais econômico o 

mesmo se torna, uma vez que dessa maneira serão aumentadas a quantidade e a qualidade dos 

resíduos recicláveis coletados. E acreditam também que seja interessante uma parceria juntamente 

com outros agentes públicos, principalmente os agentes sanitários e da dengue, para que estes ao 
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visitarem as casas, divulguem o programa e distribuam folders para esclarecer as dúvidas do 

morador.  

Segundo a Lei no 9.795/99 que dispõe sobre a Educação Ambiental, fala no seu artigo 2o que 

a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal, diferentemente do que ocorreu em Pelotas. 

Colares et al. (2016), mencionam que Pelotas possui um programa chamado Adote uma 

Escola, no qual os estudantes levam seus recicláveis para a escola onde serão encaminhados e 

transportados às cooperativas, as quais repassam o valor de venda de volta às escolas. É um ponto 

extremamente positivo que traz benefícios para o município. Colares et al. (2016) também falam 

sobre a importância da educação ambiental de forma informal, isto é, realizada fora das escolas. 

 De acordo com Colares et al. (2016) alguns dos indicadores e resultados dessa fragilidade da 

educação ambiental, relacionado ao acondicionamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos, 

são a grande quantidade de rejeitos que chega até as cooperativas de catadores de Pelotas bem como 

a maneira inadequada de depositar resíduos recicláveis colocados nos contêineres destinados a 

resíduos orgânicos, sendo encaminhados a aterros sanitários quando poderiam ser reutilizados ou 

reciclados. 

Outra importante fragilidade presente e identificada tanto em Pelotas foi à ausência de 

dispositivos para a disposição dos resíduos recicláveis previamente à coleta. Nos últimos anos, 

Colares et al. (2016) disseram que Pelotas apresentou um amplo avanço em relação à coleta de 

resíduos sólidos urbanos, introduzindo a coleta conteinerizada no município. Inicialmente, o mesmo 

seria implantado para a coleta seletiva, porém o projeto foi deixado, e os resíduos recicláveis 

passaram a ser colocados apenas nas calçadas.  

Colares et al. (2016), citam em seu trabalho um modelo bastante utilizado em países 

desenvolvidos, como por exemplo o modelo do Canadá, onde cada moradia possui uma caixa 

plástica de cerca de 20 litros que devem ser armazenados os resíduos recicláveis até o dia da coleta 

e essa caixa fica disposta na calçada para ser esvaziada. Essa ação atenuaria os efeitos nocivos que a 

chuva, o vento e os animais de rua causam aos resíduos recicláveis. 

No município de Pelotas, nos dias atuais não existe qualquer tipo de diferenciação entre a 

segregação e coleta dos resíduos orgânicos e, portanto, todos são encaminhados e dispostos em 

aterro sanitário. Esse aspecto se torna ainda mais significativo quando se destaca que mais da 
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metade dos resíduos são orgânicos, ou seja, poderiam estar sendo compostados, diminuindo assim 

gastos de disposição e aumentando a vida útil de aterros, e em seguida utilizando o adubo em 

adubação de jardins e praças da cidade. Logo, recomenda-se que os resíduos passem a ser 

classificados em três categorias: orgânicos, recicláveis e rejeitos, respeitando dessa maneira o 

indicado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, definindo que os resíduos sólidos urbanos 

devem receber a destinação ambientalmente adequada, como por exemplo, a reutilização, 

reciclagem e compostagem (COLARES et al., 2016).  

Em algumas cidades da África do Sul, utiliza-se uma estratégia interessante também para os 

municípios que possuem o programa de coleta seletiva, mas que não realizam essa ação, na 

diferenciação dos resíduos e rejeitos, usando sacos plásticos de cores diferentes para cada uma das 

categorias (COLARES et al., 2016). 

Já em relação aos horários de coleta, no trabalho de Colares et al. (2016) foi observado que o 

horário da madrugada apresentava-se ocioso. Mesmo com alguns aspectos negativos envolvidos, 

como maiores riscos de acidentes, maiores encargos trabalhistas e a poluição sonora, uma vez que a 

frota de veículos de Pelotas é classificada como silenciosa, a utilização do turno da madrugada se 

torna uma interessante opção, pelo menos na região central onde todas as ruas possuem iluminação 

e pavimentação, amenizando dessa forma os gastos com transporte e melhorando a coleta, pois o 

fluxo de pessoas e veículos nesse horário é pequeno.  

Em Pelotas, o dimensionamento do número de caminhões coletores foi atendido de maneira 

satisfatória, porém o tipo dos caminhões utilizados não é o recomendado, devido a maior 

probabilidade de o caminhão compactador danificar os materiais recicláveis, pois pode ocorrer que 

se em diversas sacolas coletadas, uma das mesmas não apresentar a segregação realizada de forma 

adequada, o plástico das sacolas pode romper-se mais facilmente e contaminar todos os outros 

materiais recicláveis devidamente segregados. Portanto, recomenda-se a troca dos caminhões 

compactadores da cidade por caminhões baú ou outro tipo que não comprometa os resíduos 

recicláveis (Colares et al., 2016).  

Colares et al. (2016) aponta outra fragilidade, porém esta já reconhecida pelo Serviço 

Autônomo de Abastecimento de Água de Pelotas (SANEP) que é a falta de uma taxa referente ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. Em Pelotas, o valor é arrecadado apenas através da taxa de água 

e esgoto, uma vez que o SANEP também é responsável por esses serviços na cidade. A taxa, além 
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de aumentar diretamente o capital disponível para investimentos no programa, acaba chamando 

mais a atenção da população e fazendo com que a mesma possa exigir serviços de maior qualidade. 

Cianorte teve seu programa de coleta seletiva fundado e firmado em 2009. Uma das 

principais carências identificadas em Cianorte está relacionada à conscientização da população. 

Campanhas para incentivar a reciclagem são constantes em Cianorte e a coleta seletiva realizada no 

município impede que sejam levadas para o aterro sanitário mais de 50 toneladas de material 

reutilizável por ano. Além disso, o produto reciclável sustenta famílias carentes que trabalham na 

Associação Assistencial dos Agentes Ambientais de Reciclagem local, melhorando a renda familiar 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE, 2013). 

Em relação à Lei no 9.795/99 que dispõe sobre a Educação Ambiental, no município de 

Cianorte se aplica. O município de Cianorte possui um programa de educação ambiental, focado na 

coletiva seletiva de lixo, direcionado para estudantes e professores e também acontece a campanha 

conhecida como Heróis da Reciclagem que representam os principais tipos de resíduos sólidos 

recicláveis (vidro, metal, plástico e papel) e um vilão, que é o monstro do desperdício que atende 

100% das escolas públicas municipais (Figura 2). O principal objetivo da campanha é a 

sensibilização ambiental dos moradores de Cianorte: clientes, donas de casa e crianças nas escolas 

(SANEPAR, 2013). 
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Figura 2 - Programa de educação ambiental no município de Cianorte-PR - “Heróis da Reciclagem e o 

Vilão” 
Fonte: Sanepar (2014) 

 

Em Cianorte, segundo a administradora da Associação de Reciclagem o problema 

relacionado à conscientização ambiental fala mais alto, pois mesmo com campanhas constantes 

sobre a Coleta Seletiva no município, ainda chegam resíduos não recicláveis na associação de 

reciclagem. 

No município de Cianorte também foi identificada à ausência de dispositivos para a 

disposição dos resíduos recicláveis previamente à coleta. A Lei nº 4.448, de 11 de dezembro de 

2014 que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos de Cianorte, e uma das 

ações a ser implementada seria o processo de conteinerização para a deposição de resíduos sólidos 

domiciliares e originários da coleta seletiva, tanto na zona urbana como na zona rural, mas essa 

conteinerização é escassa. Os cianortenses, podendo citar os comerciantes, e principalmente os 

moradores de prédios, se sensibilizam e adquirem contêineres para o acondicionamento de resíduos, 

deixando a cidade mais organizada. 

No caso de Cianorte, também não existe a diferenciação no acondicionamento dos resíduos 

orgânicos, para os recicláveis e os rejeitos, sendo um ponto negativo do programa do município. 
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Como a coleta convencional ocorre em dias diferentes da coleta seletiva, possui essa separação no 

momento do transporte dos resíduos, no caso, ou para o aterro ou para a associação de reciclagem, 

porém, mesmo o município realizando a compostagem com poda e cortes de árvores e varrição 

urbana, poderia realizar a maneira citada por Colares et al. (2016). E em relação aos resíduos 

orgânicos que chegam à associação de reciclagem, estes são acondicionados em sacos plásticos e 

depois o caminhão da coleta convencional busca esses resíduos e os leva para o aterro sanitário de 

Cianorte (Figura 3). 

 
Figura 3 - Separação em sacos plásticos do lixo orgânico que chega à associação de reciclagem de 

Cianorte-PR 
Fonte: Autoria própria 

 

Sobre os horários de coleta, em Cianorte os turnos de coleta são no início da manhã e na 

hora do almoço, talvez não sendo os horários mais apropriados para a coleta, de acordo com Colares 

et al. (2016), podendo seguir a proposição técnica de implantar mais de um turno de coleta e o 

dimensionamento e o tipo de caminhões foi atendido, pois os caminhões coletores do município são 

do tipo baú. 

Em relação à taxa referente ao gerenciamento de resíduos sólidos, a Lei no 775/83, que 

aprova o sistema tributário do município de Cianorte-PR, compreende, entre outras taxas 

decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição, a taxa de coleta de lixo. 
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- Fase de implantação do programa de coleta seletiva 

 

Se tratando da estruturação e parcerias com cooperativas de catadores, Pelotas se destaca 

positivamente. O município possui 5 cooperativas de catadores, com cerca de 120 catadores 

cooperados. Em Pelotas, recebem uma quantia por mês para ajudar nas despesas. Colares et al. 

(2016) dizem que esse apoio por parte da administração pública é essencial para a sobrevivência e 

ampliação das cooperativas. Além disso, o SANEP e o Núcleo de Educação Ambiental em 

Saneamento de Pelotas desenvolvem cursos e palestras educativas para os catadores cooperados. 

Outra questão é que apesar da alta contribuição recebida, nem todas as cooperativas tem seu 

próprio terreno, tendo algumas que alugar um galpão representando dessa maneira, um gasto 

expressivo para as mesmas. Nesse sentido, seria muito proveitoso para as cooperativas se a 

prefeitura cedesse para as mesmas, terrenos públicos baldios, resultando em uma diminuição de 

gastos e possibilitando dessa forma um maior investimento em equipamentos e infraestrutura, como 

também uma bolsa superior para os catadores cooperados (COLARES et al., 2016).  

De acordo com Colares et al. (2016) chegam até as cooperativas uma baixa quantidade de 

materiais recicláveis, e portanto a reduzida renda a partir da venda dos mesmos, vários catadores 

cooperados têm como renda menos de um salário mínimo por mês, acarretando uma grande 

rotatividade dentro das cooperativas.  

Uma ação interessante para a coleta de resíduos acontece no Rio de Janeiro, que são 

empregados para os resíduos recicláveis sacos transparentes ou translúcidos, para evitar acidentes 

com catadores ao mesmo tempo em que o próprio coletor possa visualizar durante a coleta se os 

resíduos estão segregados de maneira adequada, prevenindo o desperdício de tempo, energia e 

espaço necessários ao transportar rejeitos para as cooperativas. Seria interessante se a prefeitura 

oferecesse algum benefício para o morador que realizasse esse método (Colares et al., 2016). 

Durante a implantação do Programa de Coleta Seletiva de Pelotas, foram distribuídos 

panfletos para os moradores envolvidos. A ação pode ser considerada positiva, no entanto, esses 

folhetos acabaram repassando à população informações que posteriormente acabaram sendo 

mudadas. Logo, é recomendado uma redistribuição desses folders, porém, em um formato mais 

didático, ou seja, com menos textos e mais figuras. Também recomenda-se que a divulgação do 

programa deva ser realizada de forma ativa durante os dois primeiros anos após a implantação do 

mesmo (COLARES et al., 2016). 
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Se tratando das cooperativas, Cianorte possui 1 cooperativa de catadores e 18 catadores 

cooperados e a área da Associação de Reciclagem foi cedida pela prefeitura através da Lei nº 

2.150/2001, onde autoriza o Poder Executivo efetuar a concessão para execução dos serviços de 

coleta seletiva de resíduos sólidos e, também, a concessão de direito real de uso de bem imóvel 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Galpões de reciclagem do município de Cianorte-PR cedidos pela prefeitura 

Fonte: Autoria própria 
 

Na associação de reciclagem do município de Cianorte, recebe-se muitos recicláveis, sendo 

assim a renda dos catadores bem interessante, ganhando um salário mínimo e meio, em média, por 

catador.  

A aplicação do método proposto por Colares et al. (2016) sobre empregar sacos 

transparentes e translúcidos para os resíduos recicláveis oferecendo algum benefício caso o morador 

realizasse esse método no município de Cianorte seria extremamente interessante. 

Em Cianorte não ocorreram mudanças nas informações sobre a Coleta Seletiva e os 

panfletos distribuídos no município apresentam as características recomendadas por Colares et al. 

(2016). 

 

- Fase de monitoramento do programa de coleta seletiva 

 

No município de Pelotas, não são todos os setores que estão sendo atendidos, ou seja, uma 

significativa parcela da população ainda não participa do Programa de Coleta Seletiva, o que 

representa uma grande fragilidade. Segundo a SANEP, o maior obstáculo para a expansão dos 

setores refere-se à frota de veículos necessária (COLARES et al., 2016). 
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Colares et al. (2016) apontam que em relação à expansão de abrangência do programa, uma 

alternativa interessante, é uma metodologia aplicada em uma cidade da África do Sul, onde eles 

utilizam um reboque com laterais de tela e aberto em sua área superior, acoplado aos caminhões que 

executam a coleta regular dos resíduos, ou seja, ao mesmo tempo que os garis realizam a coleta dos 

resíduos, os mesmos podem coletar os resíduos recicláveis, economizando combustível e tempo. 

Apesar de não ser o ideal, pois a coleta seletiva deveria ter horários e dias diferentes da coleta 

regular, pelo menos uma quantia dos resíduos recicláveis seria coletado nesses bairros, 

representando um solução simples e econômica em curto prazo. 

Em relação à eficiência do programa, em Pelotas tem resíduos orgânicos e rejeitos chegando 

às cooperativas de reciclagem. Com o propósito de aumentar a participação social e o envolvimento 

da sociedade em questões acerca do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, seria ideal que a 

prefeitura promovesse periodicamente reuniões e audiências públicas com os moradores da cidade 

ou ao menos com representantes dos mesmos, para que sejam discutidas dificuldades e sugestões 

(COLARES et al., 2016). 

A construção de estruturas físicas para o armazenamento dos resíduos se torna interessante 

pelo fato de que ao acumular uma grande quantidade de um mesmo material, haverá uma 

diminuição nos gastos com transporte, inclusive podendo eliminar a necessidade de um 

atravessador; e também devido ao fato de que alguns materiais podem apresentar valores comerciais 

que variam sazonalmente, podendo se apresentar como uma interessante estratégia para o município 

de Pelotas. Acredita-se que alguns materiais tem reciclagem inviável economicamente, como por 

exemplo, o vidro, e que se houvesse o equipamento para moagem, agregaria mais valor ao material 

(COLARES et al., 2016). 

Colares et al. (2016) também indicam que a prefeitura pode atuar como agente consumidor e 

estimulador da reciclagem, através de algumas ações, utilizando materiais recicláveis nas atividades 

cotidianas dos gestores, reduzindo os impostos para empresas que incorporem processos de 

reciclagem e/ou reutilização em sua produção, criando  um selo para a embalagem de produtos que 

chamem a atenção dos consumidores. 

Em relação aos setores que estão sendo atendidos, segundo a administradora da Associação 

de Reciclagem, em Cianorte, todos os setores do município são atendidos. Os dias de coleta seletiva 

estão disponíveis no site da prefeitura e atende todo município com os dias específicos para cada 

setor. E relacionado à expansão de abrangência do programa, no município de Cianorte, a coleta 
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seletiva tem dias diferentes da coleta do lixo orgânico, especificados no site da prefeitura (Figura 5) 

(PRFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE, 2013). 

 

Figur
a 5 - Dias de coleta convencional e coleta seletiva e os respectivos setores atendidos no município de 

Cianorte-PR 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Cianorte (2013) 

 

Se tratando da eficiência do programa, Cianorte tem resíduos orgânicos e rejeitos chegando 

às cooperativas de reciclagem, mas ainda se mostra um programa eficiente e organizado.  

Em Cianorte, em relação a venda de materiais, no caso do vidro, mesmo obtendo o menor 

valor comercial dos materiais vendidos para reciclagem, ainda é vantajoso à venda desse material. 

Porém, se houvesse um moedor desse produto, seria ainda mais viável. 

Em relação a atuação da prefeitura como agente consumidor e estimulador da reciclagem, o 

Programa de Coleta Seletiva de Cianorte tem um grande apoio e participação da prefeitura segundo 

a administradora da Associação de Reciclagem, porém a mesma pode melhorar e utilizar as 

proposições citadas por Colares et al. (2016). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, o Programa de Coleta Seletiva do município de Cianorte apresentou-se bem 

estruturado, com pequenas fragilidades que não comprometem, de maneira excessiva, a eficiência 

do programa. Comparando-se a situação de Cianorte, pode-se concluir que o município encontra-se 
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com menos fragilidades em relação ao município de Pelotas que possui um grande potencial de 

melhoria que pode ser explorado. 

A partir do estudo realizado, proposições técnicas elaboradas e baseadas no trabalho de 

Colares et al. (2016), tiveram o propósito de aperfeiçoar os processos de coleta, transporte, 

destinação e participação social do programa, visando sempre um aumento na quantidade de 

resíduos coletados e na questão da sustentabilidade do programa, tanto na esfera econômica, como 

ambiental e social, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a qualidade de vida. 
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UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM PROPOSTA DE 

LOTEAMENTO PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM ERECHIM/RS 
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RESUMO 

O objetivo do projeto de extensão, foi a elaboração de um projeto para loteamento de interesse 
social na cidade de Erechim/RS, a partir de uma parceria com a Secretaria de Habitação do 
município. A proposta partiu de uma abordagem multidisciplinar para elaboração de diretrizes e 
projeto de loteamento para fins sociais, pois entende-se que o conhecimento advindo de diversas 
áreas de estudo possibilita o desenvolvimento pleno de projetos que atendam critérios físicos e 
ambientais e, principalmente, maior atendimento das necessidades sociais. A metodologia de 
trabalho abrangeu o levantamento dos aspectos físicos da modelagem terrestre, aspectos 
urbanísticos e sociais do uso do loteamento e entorno, e o conhecimento da lógica hidrológica e 
geomorfológica da bacia hidrográfica. A metodologia de concepção da proposta envolveu a 
participação da comunidade a ser beneficiada, a partir de reuniões de discussão das demandas e 
potencialidades para o loteamento. A partir da aquisição de todas essas informações conjuntas entre 
a equipe de trabalho, representantes da gestão municipal e comunidade, o grupo de trabalho realizou 
o detalhamento do desenho urbano para o loteamento. Como resultados, observou-se que a 
comunidade envolvida se descobriu como sujeito em busca dos seus direitos, no caso, à habitação 
digna e, os sujeitos envolvidos puderam contribuir com a proposta. Também se visualizou a 
importância da abordagem multidisciplinar, visto que houve grande enriquecimento da proposta, a 
partir das diferentes visões e âmbitos de trabalho. 
 
Palavras-chave: Urbanismo; Assentamentos; Habitação; Cidade. 
 
 
ABSTRACT 
 
The proposal of the article came from a multidisciplinary approach to developing guidelines and 
allotment project for social purposes. It is knowing that the knowledge arising from various areas of 
study allows the full development of projects that address physical and environmental criteria, and 
especially greater care social needs. The work’s methodology includes a survey of the physical 
aspects of the earth modelling, urban and social aspects of the allotment and use environment, and 
knowledge of hydrological and geomorphological logic of the watershed. The proposed design 
methodology involves community participation, which will be benefited, with meeting discussions 
about the demands and potential for housing development. From all these information acquired 
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among teamwork, representatives of the municipal administration and community, the working 
group performs the detailing of urban design for the allotment. As a result, it is possible to visualise 
that the community involved was found themselves as subjects in search of their rights, in this case- 
to adequate housing- and the individuals involved might contribute to the proposal. Beside this, it is 
possible to see the importance of a multidisciplinary approach, since there was a great enrichment 
of the proposal, from different views and work areas. 
 
Keywords: Urban Planning; Settlements; Housing; City. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É comum que todo morador de área urbana em algum momento se depare com problemas 

decorrentes da implantação de loteamentos urbanos. Este tema é de interesse para os estudiosos, que 

conseguem visualizar soluções para as problemáticas urbanas, e que afetam sobremaneira a vida 

social das cidades. A conciliação do conhecimento teórico com a realidade prática, pode levar ao 

desenvolvimento de propostas que atendam de forma plena as necessidades dos moradores do 

loteamento, e dos moradores do entorno, bem como dos interesses do planejamento urbano através 

do direcionamento e aperfeiçoamento dos vetores de crescimento urbano. 

Todas as questões que envolvem o projeto de loteamentos abrangem um rol de 

conhecimentos de várias áreas distintas, e estas geralmente são desprovidas de integração. A 

participação multidisciplinar para a elaboração dos projetos urbanos, é fundamental quando busca-

se contemplar variados elementos para a adequada ocupação do solo, tanto quando se referem ao 

meio ambiente quanto aos benefícios proporcionados para a população residente ou futuros 

usuários. 

Uma adequada ocupação do solo depende também da conscientização da administração 

pública na definição das diretrizes urbanísticas, para garantir a proteção das áreas de 

vulnerabilidade ambiental, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente (APP). E, que a 

implantação de áreas institucionais ocorra em locais que de fato apresentem interesse público. 

O projeto de loteamento urbano é desenvolvido a partir de uma gleba de terra, onde se 

projeta a abertura de vias, ao longo das quais o solo é dividido em quadras e, posteriormente, em 

lotes. Este projeto deve prever áreas destinadas a receber equipamentos urbanos e comunitários, que 

atendam basicamente as necessidades relativas à educação, cultura, saúde e lazer, além de áreas 

livres de uso público, em conformidade com as legislações municipais específicas. 
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Com o crescimento acelerado da maioria das cidades brasileiras, é imprescindível que os 

gestores municipais alcancem a mesma velocidade no que tange à organização do espaço urbano. É 

necessário que exista trabalho preventivo em suas ações, o que não é percebido, seja por despreparo 

ou por não acompanharem a velocidade do adensamento urbano.  

Muitas situações que geram impactos sociais e ambientais podem ser prevenidas a partir da 

aprovação de loteamentos que tenham como diretrizes a incorporação das necessidades e 

características do local (LIMA; LAY, 2014). Poderiam ser evitados muitos transtornos posteriores, 

visto que, equívocos no posicionamento de ruas desarticulam a estrutura viária da cidade, causam 

erosão do solo, também podem dificultar a subida de ônibus e o trânsito de pedestres. Acima de 

tudo, é necessário perceber que a proposta de projeto para um loteamento condiciona o tipo de vida 

urbana que ali irá se formar. 

Para tanto, é fundamental o conhecimento de determinadas questões como: os aspectos 

sociais da população-alvo, a estrutura morfológica da cidade e a previsão de crescimento, bem 

como os aspectos físicos do terreno e o sistema hidrológico. Elementos que podem ser considerados 

no processo de formulação das diretrizes urbanísticas e ambientais do loteamento, ou ignorados, 

geralmente para maximizar lucros de investidores ou por desconhecimento do poder público 

(FRANÇA, 2014). É assim que muitas vezes vemos áreas verdes destinadas à preservação e à 

instalação de equipamentos comunitários, serem fracionadas. Ou mesmo, que estes equipamentos 

sejam direcionados a locais inadequados, onde é impraticável a sua instalação e utilização. 

Diante disso, o objetivo geral do projeto de extensão foi o desenvolvimento de uma proposta 

projetual para um loteamento de interesse social a ser implantado no município de Erechim/RS. 

Quanto aos objetivos específicos definiu-se: a) Elaboração de diretrizes para o projeto do 

loteamento através de equipe multidisciplinar; b) Preservação das condicionantes ambientais e 

sociais do sítio em que o loteamento se insere; c) Projeto de instalações que sejam promotoras de 

boa qualidade de vida aos futuros moradores do loteamento; d) Conciliação do conhecimento 

teórico com a realidade prática; e) Aproximação da universidade, a comunidade e o poder público 

em busca da solução de problemáticas sociais. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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A cidade de Erechim, localizada ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, possui uma 

população de 101.122 mil habitantes (IBGE, 2011), sendo a segunda cidade mais populosa da 

região, com um déficit habitacional atual em torno de 5.000 mil moradias. 

A administração pública local, por meio da Secretaria de Habitação, solicitou parceria ao 

curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), para a 

realização de uma nova proposta para loteamento social na cidade, em busca, principalmente, de 

novas possibilidades e adequações para este tema. 

A execução do loteamento será conduzida através do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), compreendendo as faixas 1 e 2 deste programa. 

Recebida a demanda, foi constituído um grupo de trabalho que envolveu estudantes e 

docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Agronomia, todos 

pertencentes à Universidade Federal da Fronteira Sul. Este grupo realizou todas as atividades 

relacionadas ao levantamento dos dados físicos do local, os quais envolveram a aquisição de dados 

referentes à modelagem topográfica, às características físicas e ambientais do local. Da mesma 

forma, também foram avaliadas as condicionantes e características sociais no entorno do terreno. 

Para aproximar os pesquisadores envolvidos, foi realizada reunião, no primeiro semestre de 

2014, com a população a ser beneficiada pela proposta, que será a futura usuária do espaço. A 

população envolvida neste projeto de extensão é aquela que está na lista de espera para aquisição da 

moradia própria, e se encontra cadastrada junto à Secretaria de Habitação do Município. Havendo a 

previsão de que este loteamento possa suprir cerca de 600 unidades habitacionais, foi convidado a 

participar das discussões para o projeto o mesmo número de cadastrados, ou seja, 600 indivíduos. 

Na ocasião, foram explanados todos os levantamentos realizados in loco e, a partir disso, as 

alternativas existentes para a elaboração da proposta. 

Os princípios do novo urbanismo, os quais privilegiam a utilização do espaço público por 

meio de medidas que beneficiam o uso pelo pedestre, conduziram a proposta para o loteamento, 

trazendo humanização para o espaço urbano, possibilitando atividades mistas, permeabilidade 

visual, além de outros critérios importantes. 

Através das demandas elencadas na reunião com a comunidade e a partir das informações 

obtidas pelas discussões que se sucederam com os participantes, foi possível complementar o 

levantamento das condicionantes sociais que envolveram a elaboração da proposta.  
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Na sequência das atividades, o grupo de trabalho reuniu-se para dar seguimento à proposta, 

a qual posteriormente foi novamente apresentada, em detalhes, e com maiores definições, em nova 

reunião que envolveu a comunidade e os gestores da municipalidade. 

A partir da aquisição de todas essas informações, o grupo de trabalho realizou o 

detalhamento do desenho urbano para o loteamento, além da elaboração dos demais documentos 

que compõem os itens necessários para aprovação nos órgãos competentes. 

A próxima etapa de desenvolvimento do projeto de extensão será desenvolvida no segundo 

semestre de 2017, e compreenderá a discussão do projeto arquitetônico para as unidades 

habitacionais a serem construídas no loteamento, as quais também serão elaboradas por equipe de 

trabalho que envolverá docentes e estudantes da UFFS, comunidade a ser atendida e gestores 

públicos 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As reuniões realizadas entre a equipe de trabalho, a comunidade e os demais envolvidos, 

puderam elencar diversas questões que se tornaram diretrizes para a elaboração da proposta do 

loteamento, mesmo havendo baixa participação da comunidade, que foi de no máximo 1/5 dos 

convidados por reunião. 

Um dos aspectos mais discutidos foi a necessidade de as pessoas terem acesso à cidade. 

Atualmente, nos projetos habitacionais financiados pelo governo, são as construtoras, em sua 

relação com a Caixa Econômica Federal (CEF), que definem o projeto do loteamento e a sua 

localização na cidade. Isso permite que prevaleça no PMCMV um padrão de produção com 

fortíssima homogeneização das soluções de projeto arquitetônico e urbanístico e técnicas 

construtivas, independente das características físicas dos terrenos ou das condições bioclimáticas 

locais (FRANÇA, 2014). 

De modo geral, os municípios limitam-se a aprovar os empreendimentos, flexibilizando suas 

legislações para adaptá-las ao modelo do Programa e permitir a construção dos empreendimentos 

em localizações mais baratas, como por exemplo, antigas zonas rurais englobadas por alterações 

nos perímetros urbanos. Este é exatamente o caso da localização do terreno destinado para esse 

loteamento em questão.  
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A despeito das mudanças de normativas que passaram a exigir das prefeituras um mínimo de 

equipamentos sociais no entorno dos empreendimentos, são áreas como as selecionadas para o 

PMCMV que “viabilizam” financeiramente as obras dentro dos tetos estabelecidos, mas que 

reproduzem um padrão de cidade segregada e sem urbanidade, pois são mal servidas por transporte, 

infraestrutura ou ofertas de serviços adequados ao desenvolvimento econômico e humano 

(FRANÇA, 2014). Estes aspectos foram sumariamente discutidos nas reuniões com a comunidade a 

ser atendida. O local de implantação do loteamento situa-se distante da cidade, o que implica em 

aumentar o tempo de deslocamento até o trabalho, à prestação de serviços, saúde, creches e escolas. 

A necessidade de áreas de lazer também foi tema de longas conversas durante as reuniões. 

Os usuários reclamaram da falta de espaços agradáveis para o lazer nos empreendimentos que são 

construídos através do PMCMV na cidade de Erechim. 

Diante dessas e outras questões, discutidas com todos os envolvidos, foram planejadas as 

diretrizes e ações que culminaram na definição da proposta. 

Para a proposição desse projeto, levou-se em consideração os recentes avanços na área de 

planejamento urbano e regional, priorizando, principalmente, as pessoas ao invés do automóvel. 

Quanto aos critérios sociais, que instruíram a concepção desta proposta, buscou-se o 

desenvolvimento de um projeto que atendesse de forma plena as necessidades dos futuros 

moradores, dos moradores do entorno, bem como dos interesses do planejamento urbano da cidade 

através do direcionamento dos vetores de crescimento. Os aspectos sociais e físicos observados 

possibilitaram organizar a malha urbana – ruas, quarteirões e lotes – de modo a implantar um 

assentamento menos impactante, prevenindo, principalmente, a erosão e enchentes, e outros riscos e 

impactos relacionados à área ambiental, por meio de medidas preventivas, como a pouca ou 

nenhuma movimentação de terra. 

A concepção do projeto de loteamento abrangeu a discussão dos aspectos legais, físicos e 

sociais envolvidos, bem como baseou-se em uma visão integrada dos aspectos ambientais e sociais 

ligados à ocupação da área em questão, o que buscou, dentre outros aspectos, traçar ruas com 

inclinações adequadas para facilitar o trânsito de moradores e o escoamento das águas pluviais, 

evitar o uso do carro e estimular o uso de outros modais de transporte, dar suporte à vida cotidiana e 

ao lazer. 

Baseado em pesquisas recentes do urbanismo contemporâneo, o projeto para o loteamento 

apoiou-se na proposta de criar uma centralidade, e a partir disso, definir os pontos (nós) atrativos 
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para o desenvolvimento de atividades que supram as necessidades imediatas por serviços e 

estimulem o convívio entre moradores. 

O eixo principal do traçado do loteamento atua como organizador da malha urbana. É a 

partir dele que se desenvolvem os arruamentos, de acordo com a hierarquia viária estabelecida. 

Além disso, o eixo principal foi projetado para dar continuidade ao desenvolvimento da malha 

urbana, de forma a ser o condutor do crescimento urbano. Estabeleceu área de lazer arborizada e 

tratada paisagisticamente em toda a extensão, dando continuidade à área verde existente. A proposta 

trouxe para o eixo principal a inserção do uso de prestação de serviços e comércio, buscando 

atender de forma cômoda as necessidades básicas dos moradores, e possibilitar a geração de renda 

para famílias. 

Quanto aos critérios físicos, a área verde existente será mantida, e servirá também para 

atender aos fins à que a legislação municipal prevê, abrigando a área de lazer para a comunidade. 

Outro critério físico obedecido para a concepção desta proposta é relacionado ao curso d'água 

existente no local. O eixo principal foi projetado de acordo com o trajeto do curso d'água, ficando 

este contido no centro do eixo e a partir dele desenvolveu-se toda a infraestrutura da via. O curso 

d'água advém de terreno vizinho, localizado em cota superior, e atravessa determinada extensão da 

área do loteamento até sua desembocadura em terreno adjacente. O eixo principal possui no centro 

uma calha, dimensionada para o escoamento das águas pluviais que se somarão ao volume do curso 

d'água. 

Como critério físico, tem-se ainda a execução de arruamentos que respeitem as inclinações 

adequadas, privilegiando-se o pedestre. Deste modo, o traçado das ruas possui a inclinação 

adequada, obedecendo à topografia natural, o que evita movimentações desnecessárias de terra e 

previne impactos decorrentes de rupturas no sistema natural. Também foram demarcadas as 

espécies arbóreas nativas e de importância à preservação, ficando as mesmas em área protegida de 

arruamentos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do projeto para o loteamento de interesse social possibilitou uma excelente 

experiência prática aos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFFS, uma vez que os 

aproximou da realidade em que se encontram as discussões acerca do acesso à cidade e à moradia e 
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suas limitações diante da conjuntura na qual divergem as ações da gestão pública e as demandas 

sociais. 

Considera-se que houve êxito na condução deste projeto de extensão, pelo envolvimento de 

todos os setores participantes, e pelo produto obtido, visto que foi construído em consonância com 

os objetivos de sua proposta original e das diretrizes em comum. 

A participação da comunidade, mais precisamente dos futuros usuários, aproximou as reais 

necessidades dos indivíduos. E estes perceberam a importância da sua participação como um direito 

de reivindicar por condições melhores de vida. Ainda, a participação da comunidade reforçou aos 

gestores públicos a visibilidade que os programas habitacionais atingem, e cujos problemas são 

claramente ou compreendidos pela população. 

A melhoria da qualidade de vida da população está intimamente relacionada com a 

necessidade de abrigo e proteção. O referencial de qualidade de vida depende fundamentalmente 

das condições do local onde se vive, das condições da habitação. Na próxima etapa serão discutidos 

os projetos para as edificações que serão construídas no local. De modo geral, o resultado que se 

espera alcançar é a melhora da qualidade de vida dos futuros moradores e, assim, criar uma 

comunidade com maior potencial para fixar-se no local. 
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RESUMO  

 

Sendo o saneamento básico o controle de todos os fatores do meio físico do homem que prejudicam 
o bem estar físico mental ou social, a implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e destino adequado do lixo indica uma possível melhoria na saúde e 
condições de vida de uma população. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar a oferta da infraestrutura urbana no conjunto Feira VI no município Feira de Santana- BA. 
Tendo em vista que o saneamento básico tem estreita relação com a saúde humana, direcionar 
recursos para a melhoria deste implica em uma melhoria na qualidade de vida da população, bem 
como, a proteção do meio ambiente.  
 
Palavras Chave: Infraestrutura urbana; Saneamento básico; Saúde; Meio ambiente.  

 
And sanitation control of all physical environmental factors of man that harm the physical well 
being mental or social, the implementation of public water supply systems, sewage and disposal of 
trash indicates a possible improvement in health and conditions life of a population. In this 
perspective, this study aims to analyze the supply of urban infrastructure in all the VI Fair Fair 
Santana BA municipality. Given that sanitation is closely related to human health, direct resources 
to improve this implies an improvement in the population's quality of life and the protection of the 
environment. 
 
Keywords: Urban Infrastructure; Basic sanitation; Cheers; Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre qualidade de vida realizada a nível científico e midiático partem de uma 

perspectiva a qual engloba diretrizes que dizem respeito à saúde e o desenvolvimento social. Neste 

contexto, almeja-se a interação com um ambiente no qual haja possibilidades para a manutenção da 

saúde humana.  

Sendo o saneamento básico o controle de todos os fatores do meio físico do homem que 

prejudicam o bem estar físico mental ou social, a implantação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino adequado do lixo indica uma possível 

melhoria na saúde e condições de vida de uma população. 

Com o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional, diversas técnicas de 

saneamento foram elaboradas a fim de resolver os problemas sanitários. Todavia, com o 

crescimento populacional, atrelado ao modelo econômico vigente vem aumentam a poluição do 

meio ambiente, agravando os problemas que dizem respeito ao saneamento básico. 

Em nível nacional, o saneamento básico ainda é visto como um desafio para o poder 

público, uma vez que há uma grande desigualdade e déficit ao acesso deste, principalmente em 

relação à coleta e tratamento de esgoto. No município de Feira de Santana-BA, especificamente no 

conjunto Feira VI localizado no Bairro Campo Limpo, esta problemática não diverge da realidade 

brasileira, uma vez que, ao logo dos anos este conjunto vem apresentando acelerado crescimento 

populacional e habitacional sem muita atuação do poder público.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a oferta da 

infraestrutura urbana no conjunto Feira VI no município Feira de Santana- BA, sendo os específicos 

analisar a coleta de lixo do conjunto feira IV e mapear os pontos em que se dá a mesma; identificar 

se há rede de esgoto no conjunto; identificar as formas de abastecimento de água; indicar ações do 

poder público e da comunidade que possam contribuírem para a melhoria da infraestrutura urbana 

no que diz respeito ao saneamento básico (abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo). 
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2. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL  

 

Ao longo da historio, a preocupação e importância com o saneamento sempre teve associado 

à saúde humana, e seu desenvolvimento e retrocesso acompanharam o ritmo de ascensão e 

decadência das distintas civilizações.  

Tanto em épocas remotas como até mesmo na atualidade, os avanços e retrocessos no 

desenvolvimento do saneamento se deram pelo fato de haver uma precarização dos meios de 

comunicação em transmitir os saberes já acumulados. Nesta perspectiva, o saneamento enquanto 

um quesito indispensável para possibilitar e manter a saúde humana deve ser entendido como uma 

questão coletiva e não como puramente individual (GUIMARÃES; CARVALHO E SILVA, 2007). 

Tendo em vista que saneamento e saúde humana caminham juntos, cabe destacar que seu 

conceito não foge a esta lógica, uma vez que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

“saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social” (RIBEIRO E ROOKE, 2010).  

O saneamento básico na perspectiva de Guimarães; Carvalho e Silva (2007) se restringem ao 

abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com a proteção de sua saúde e 

em quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto; coleta, tratamento e 

disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de águas residuárias (esgotos 

sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas; acondicionamento, coleta, transporte e/ou 

destino final dos resíduos sólidos (incluindo os rejeitos provenientes das atividades doméstica, 

comercial e de serviços, industrial e pública); e coleta de águas pluviais e controle de 

empoçamentos e inundações. 

Com o desenvolvimento dos meios técnicos, científico e informacional e o aceleramento dos 

processos de industrialização-urbanização, atrelados ao modelo econômico vigente, impulsionaram 

uma série de necessidades sustentadas pela lógica do consumo as quais repercutem de maneira 

negativa nos sistemas naturais. Nesta conjuntura, com o aumento populacional e o consumismo 

exacerbado, degradação e poluição dos recursos naturais, como é o caso da água, fica cada vez mais 

complicado de solucionar ou mitigar os problemas de saneamento básico, sobretudo no que diz 

respeito a implantação e manutenção da infraestrutura de serviços (RIBEIRO E ROOKE, 2010). 
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2.1 Saneamento básico: Abastecimento de água, Sistemas de esgotos, Disposição do lixo 

 

Sendo a água um recuso natural essencial à vida, sua importância do ponto de vista de 

potabilidade diz respeito às necessidades de atender os padrões necessários ao consumo humano. 

De acordo com Ribeiro e Rookr (2010, p. 16),  

A água potável é a água própria para o consumo humano. Para ser assim considerada, ela 
deve atender aos padrões de potabilidade. Se ela contém substâncias que desrespeitam estes 
padrões, ela é considerada imprópria para o consumo humano. As substâncias que indicam 
esta poluição por matéria orgânica são compostos nitrogenados, oxigênio consumido e 
cloretos. 
 

O uso da água é múltiplo, sendo fonte de abastecimento humano até servindo para a diluição 

e afastamento de despejos. Todavia, o abastecimento de água para o uso humano constitui-se “o uso 

que exige maior qualidade e é responsabilidade da administração pública local, pois deste depende 

o desenvolvimento econômico e social, sendo que a água é recurso natural indispensável” 

(STRIEDER, 2006, p.24).  

Tendo em vista que se tratando das cidades, as formas de abastecimento da água, no geral, 

implicam em um sistema de abastecimento, de acordo com o Manual de Saneamento da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), o conceito de Sistema de Abastecimento de Água Pública constitui-

se como,  

 
[...] o conjunto de obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a 
uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 
população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros 
usos (BRASIL, 2006, p.35). 

 
 

Deste modo, água sendo um elemento essencial a vida, a sociedade carece deste recurso em 

padrões adequados no que diz respeito à quantidade e qualidade para atender as necessidades 

humanas, haja vista que o que está em jogo é a saúde e o desenvolvimento econômico.  

Os dejetos humanos sobre a ótica sanitária devem ter um destino adequado, pois o que está 

em jogo é a saúde humana, principalmente em termos de controle e prevenção de doenças. Segundo 

Strieder (2006, p.27) “A água após o uso é eliminada com inúmeros resíduos adicionados, 

compondo o esgoto, que pode ser doméstico ou industrial”.  

Na condição de esgoto, a água precisa passar por um sistema de coleta e tratamento antes de 

voltar à natureza, pois há riscos de contaminação. Nesta perspectiva, o sistema de esgotos sanitários 

de acordo com Ribeiro e Rooke (2010, p. 10),  
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[...] é o conjunto de obras e instalações que propicia coleta, transporte e afastamento, 
tratamento, e disposição final das águas residuárias, de uma forma adequada do ponto de 
vista sanitário e ambiental. O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de 
contato de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento, com vetores 
de doenças e alimentos. 

 
 

Considerando que um sistema de esgotos sanitários embute um sentido de distanciar os 

dejetos humanos das sociedades, vários objetivos são pretendidos quando se pensa em construir um 

sistema desses, tais como afastamento rápido e seguro dos esgotos; coleta dos esgotos individual ou 

coletiva; tratamento e disposição adequada dos esgotos tratados; eliminação de focos de 

contaminação e poluição; redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; diminuição dos 

custos no tratamento de água para abastecimento, dentre outros (LEAL, 2008 apud RIBEIRO e 

ROOKE, 2010). 

Para Ribeiro e Rooke (2010, p.11), “o lixo é o conjunto de resíduos sólidos resultantes da 

atividade humana. Ele é constituído de substâncias putrescíveis, combustíveis e incombustíveis”.  

Os problemas gerados pela disposição inadequada do lixo são diversos, tanto em termos 

ambientais quanto sanitários, sendo que muitas das vezes podem ser irreversíveis. Além de atrair 

animais e/ou vetores para transmissão de doenças, lançar resíduos sólidos a céu aberto pode 

contaminar o ar, a água (seja superficial ou subterrânea) e o solo.  

Algumas técnicas podem ser utilizadas para gerir o destino final do lixo de forma que 

minimize os impactos para saúde e o meio ambiente, aterros controlados, aterros sanitários e 

reciclagens são alguns exemplos de medidas capazes de mitigar o descarte do lixo no ambiente de 

forma inadequada.       

 

2.2 O saneamento básico em Feira de Santana- Ba 

 

No Brasil o saneamento básico tem um caráter deficitário, pois a garantia do seu acesso de 

forma universal e de qualidade ainda é um grande desafio. Este quadro determina e denuncia o 

atraso do país no que diz respeito à garantia de acesso à água e ao destino correto e seguro dos 

dejetos e resíduos sólidos (BORJA, 2014). Diante do exposto nota-se que no município de Feira de 

Santana-Ba se assemelha com a realidade brasileira. 

Feira de Santana por esta localizada em um ponto estratégico de comercialização desde ao 

seu anel de contorno até os próprios locais de comercio intenso proporciona uma serie de 

consequências na dinâmica e organização espacial da cidade. Organização essa que na visão de 
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Santos e Silva (2013) é permitida por influencias políticas públicas e econômicas que auxiliaram na 

organização dessa expansão comercial, porem as políticas permitidas pelos governos apenas 

auxiliaram e privilegiaram o comércio e indústria esquecendo da sociedade e relações ambientais. 

Santos e Silva (2013) defende ainda que a cidade se vê em frente a diversos problemas que 

se mostram presentes em outras cidades baianas e brasileiras, percebe-se deste modo no município 

um presente conflito entre população, meio ambiente e expansão comercial. 

Oliveira (2010) diz que as relações sociais de produção irão influenciar diretamente na 

ocupação do solo urbano, pois cada indivíduo ocupa o espaço de acordo com sua capacidade 

econômica e social, assim como os investimentos municipais priorizaram a moradia nas localidades 

próximas ao centro, os indivíduos cujo poder econômico não o permite comprar nesses espaços e 

ver-se obrigado a se distanciar das áreas comerciais mais dinâmicas e da início a um processo de 

periferização da cidade. Como reflexo dessa periferização da cidade percebe-se que essa população 

acaba desfavorecida de recursos fundamentais para a moradia, como saneamento básico. 

Segundo Santo (2003), de forma similar a todas as cidades surgidas de uma colonização de 

exploração Feira de Santana passou a ser explorada sem a devida preocupação com o meio 

ambiente local. Assim houve uma retirada da vegetação local que foi substituída por pastagens, uso 

dos recursos hídricos de forma irregular e uma ocupação humana desordenada. Com aumento 

populacional excessivo, principalmente e mais intensamente a partir da década de 70, onde se 

observa o aumento dos impasses por falta de infraestrutura urbana o problema relacionado ao 

saneamento básico se agrava a cada dia. Sendo assim Santo (2003) destaca que: 

 
A cidade, apesar de utilizar uma de suas lagoas como lazer, vem utilizando-as como 
depósito de lixo ou áreas alternativas de ocupação humana, sendo que diversas dessas 
lagoas foram ocupadas, aterradas e loteadas para abrigar a população de baixa renda. 
(SANTOS, 2003; p 6) 
 

A água subterrânea apesar de não ser mais o principal manancial da cidade continua a ser 

utilizada, entretanto sua qualidade é bastante duvidosa, pois segundo Santo (2003), apenas uma área 

limitada da cidade possui rede de esgoto, deste modo a população utiliza como solução para a 

disposição do esgoto sanitário diversos, tipos de fossas construídas sem respeita as normas técnicas, 

levando a contaminação do lençol freático. Quando a residência não possui fossas jogam seus 

dejetos em esgoto aberto ou em rios próximos, causando um problema maior. 

Atualmente realiza – se em dias alternado a coleta do lixo em todas as ruas da cidade, com 

exceção para as ruas do centro onde a coleta é diária e noventa por cento da população dispõe de 
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abastecimento de água, todavia a distribuição da mesma não se estabelece de forma continua, 

havendo manobras na própria rede o que torna o abastecimento irregular. Assim percebe-se que a 

poluição ambiental está intrinsecamente relacionada à precária situação do saneamento básico da 

cidade cuja falta de planejamento urbano contribui para esta situação. 

 

2.3 Procedimentos metodológicos 

 

Os pressupostos metodológicos utilizados para o desenvolvimento desse estudo foram: 

Delimitação da problemática, escolha dos teóricos, levantamento bibliográfico, orientações e 

trabalho de campo.  

Inicialmente com base no tema ouve a delimitação da problemática. Logo, dando 

seguimento foram escolhidos os teóricos que tratam sobre a referida temática para fundamentar essa 

discussão. Depois, ouve o levantamento bibliográfico que foram feitos com bases em artigos 

científicos retirados da internet em seguida as orientações que aconteceram em sala de aula com o 

auxilio da docente que ministra a disciplina Geografia Urbana do curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana, para esclarecimentos, 

correções e aprimoramento das ideias.   

No segundo momento será feito um trabalho de campo para o levantamento das informações 

primarias referente ao saneamento público no conjunto Feira VI que é a área de estudo, onde serão 

aplicados trinta questionários que posteriormente serão sistematizados.  Essa é uma pesquisa que irá 

utilizar tanto dados qualitativos, quanto quantitativos, o primeiro que diz respeito a questões 

subjetivas de como as pessoas entendem esse processo e o segundo refere-se a dados numéricos de 

informações recolhidas através dos questionários em campo. Por fim, a partir do levantamento 

dessas informações será feito sistematizações e análises que levaram aos resultados finais. 

 

 

2.3.1 Caracterização da área de estudo 

 

Feira de Santana é um município brasileiro do Estado da Bahia situado a 108 quilômetros de 

sua capital, Salvador, a qual se liga através da BR-324. Feira é o principal centro urbano, político, 

educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e 
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comercial do interior da Bahia e um dos principais do Nordeste, exercendo influência nas demais 

cidades do estado.  Neste município está localizada a área de estudos da presente pesquisa, o 

conjunto Feira VI (Figura1). 

 

Figura 1- Localização da área de estudo 

 

O Conjuto Feira VI Conhecido inicialmente como Conjunto Habitacional Áureo Filho, teve 

como proposta inicial servir de residência para os policiais do Batalhão de Polícia. Com o passar do 

tempo, este cenário foi modificando-se, passando a agregar outros moradores e tornando-se também 

o local de residência de muitos funcionários e estudantes da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), atualmente, o conjunto é constituído, em sua maioria, por residências 

universitárias.  

O Feira VI faz parte dos conjuntos habitacionais que compõem o bairro Campo Limpo, um 

dos bairros pertecentes ao municipio de Feira de Santana, vizinho dos bairros Cidade Nova e Parque 

Ipê, é  o segundo maior bairro da cidade em população e um dos maiores em extensão territorial. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O saneamento básico no meio urbano é um desafio tanto para a gestão municipal quanto 

para a sociedade. Seu mau funcionamento acarreta problemas no que diz respeito ao bem estar 

físico, social e mental. Diante disso, no Conjunto Habitacional Feira VI localizado no Bairro 
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Campo Limpo, Feira de Santana-BA, a infraestrutura no que se refere ao saneamento básico 

apresenta-se como uma das principais problemáticas enfrentas pelos moradores. Esta constatação 

firma-se pelos dados levantados por meio de questionados aplicados aos moradores deste conjunto. 

 

3.1 Coleta e disposição do lixo  

 

Foi identificado na pesquisa de campo como um dos problemas de saneamento básico o 

serviço de coleta e disposição do lixo. Segundo os moradores o bairro apresenta coleta pública de 

lixo regular em três dias da semana (segunda, quarta e sexta). No entanto os moradores ressaltam 

que não tem horário certo para o carro do lixo passar e tem alguns moradores que falaram que não 

tem um ponto especifico para colocar o lixo. Os moradores das ruas principais colocam em suas 

portas e os que moram distantes colocam em determinados pontos e os que moram próximos 

aproveitam e colocar no muro da UEFS. Na figura 2 podemos observar que os pontos coletados são 

próximos por conta que não tem pontos determinados para se colocar o lixo 

 

Figura 2: Distribuição dos pontos de lixo no Conjunto Feira VI 

 

No que se refere ao destino final do lixo, 50% dos entrevistados afirmaram que o destino 

final do lixo são os Aterros Sanitários, e apenas 2% descartar o lixo a céu aberto. O gráfico a seguir 

mostra a opinião dos moradores da área de estudo foi identificado  
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Figura 3: Opiniões dos moradores sobre o destino final do lixo 

Fonte: elaborado pelos autores, 2015. 

 

 

3.2 Serviços de abastecimento de água 

 

Os problemas relacionados à água nas áreas urbanas evidenciam a necessidade de buscar 

alternativas capazes de reverter o atual estado de uso deste recurso pela sociedade. A 

sustentabilidade urbana só será alcançada caso a sociedade se direcione no sentido do uso eficiente 

e apropriado da água.  

No que se refere ao panorama de prestação de serviço de abastecimento de água do conjunto 

Feira VI do bairro Campo limpo o mesmo constitui-se numa problemática com quadro complexo 

tendo em vista os prejuízos causados à comunidade local.  Estes dados se confirmam através dos 

questionários e das entrevistas realizadas em campo, pois de acordo com os entrevistados 60% da 

forma de abastecimento de agua se dá através de poços artesianos como forma de garantir o 

abastecimento de água para as famílias aí residentes, no qual sua qualidade de acordo com o mesmo 

não se sabe a procedência 

O gráfico a seguir mostra a forma de abastecimentos de agua que se estabelece no conjunto de 

acordo com o público questionado. 
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Figura 4: Forma de abastecimento no conjunto Feira VI 

Fonte: elaborado pelos autores, 2015. 
 

Os poços artesianos que possuem no conjunto, é uma solução alternativa de abastecimento 

de água, devido a ineficiência de distribuição da EMBASA (empresa baiana de saneamento básico), 

ela é a responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável na 

cidade, devendo manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, e divulgar 

informações referentes a este controle, promovendo em conjunto com os órgãos ambientais e 

gestores de recursos hídricos as ações para proteção do manancial de abastecimento. 

Em relação aos poços artesianos, os moradores que fizer uso desta via deve se cadastrar 

junto às autoridades sanitárias, realizar periodicamente análises de controle de qualidade de água e 

encaminhar os relatórios das mesmas à autoridade de saúde pública local, o que segundo partes dos 

entrevistado não acontece ou não sabe desta informação, mais os mesmo entendem que estas ações 

contribuem diretamente para a promoção da saúde e bem estar no que se refere ao consumo desta 

água.  

O quadro aqui apresentado demonstra a necessidade urgente de instrumentos que possam 

aumentar a eficiência e eficácia da entidade gestora deste serviço, que possam melhorar seus 

indicadores de desempenho. 

 

 

3.3 Serviços de rede de esgoto no Conjunto Feira VI  
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A ocupação urbana gera uma série de impactos que vão desde a intensificação dos serviços e 

infraestrutura urbana, até a alteração das propriedades físicas e naturais do meio ambiente 

(FERNANDES, 1997). Os efluentes urbanos em áreas que não possuem rede de esgoto, e não 

passam por um tratamento, são lançados no meio ambiente causando impactos de grandes 

proporções, entre eles, os diversos casos de doenças entre elas, amebíase e verminose; e a 

contaminação do lençol freático. Em centros urbanos onde não há por parte do poder público 

política de saneamento básico, a água para consumo humano geralmente encontra-se contaminada. 

Diante disso, o serviço de drenagem dos efluentes urbanos através de rede de esgoto é uma das 

variáveis imprescindíveis para garantia da qualidade de vida da população urbana.  

Nesse sentido foi desenvolvido no conjunto habitacional feira VI um levantamento de dados 

por meios de questionários para verificar como se apresenta a infraestrutura no que diz respeito ao 

sistema de esgoto, este pretende mostrar qual abrangência deste tipo de infraestrutura no referido 

conjunto.   

Foi perguntado aos moradores do conjunto se no mesmo possuía rede de esgoto e se existia 

algum tipo de tratamento. Do total de questionários aplicados 94% afirmam que o conjunto possui 

sistema de esgoto e 6%  que não possui ( Figura 5). 

 

Figura 5: opiniões dos moradores sobre o sistema de esgoto do Conjunto 

Fonte: elaborado pelos autores, 2015. 
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Referente ao tratamento dos dejetos, o resultado se configura da seguinte forma: 37% 

responderam que possui tratamento, 42% disseram que não possui nenhum tratamento e 21% não 

souberam responder (figura 6). 

 

 

      Figura 5: opiniões dos moradores sobre o tratamento dos dejetos do Conjunto 

Fonte: elaborado pelos autores, 2015. 

 

 No que diz respeito ao sistema de esgoto, fica evidente que o conjunto é contemplado com 

essa infraestrutura, porém esta não é ampla o suficiente para atender todas as residências, Já o 

tratamento dos dejetos é uma questão que diverge opiniões, partes dos entrevistados afirmam a 

existência de tratamento dos esgotos, mas há aqueles que afirmam o contrário. O resultado não 

apresenta uma disparidade, as quantidades de respostas são bem próximas.   

Por fim, os entrevistados indicaram medidas mitigadoras para possíveis soluções, tendo em 

vista que existe um sistema de esgotos no conjunto, mas além de não atingir todas as residências 

este apresenta outros problemas como, os transbordamentos que ocorrem em decorrência do 

entupimento dos bueiros e enchentes. As possíveis soluções foram: ampliação da rede de esgotos do 

conjunto, requalificação da mesma e limpeza dos bueiros.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Tendo em vista que o saneamento básico tem estreita relação com a saúde humana, 

direcionar recursos para a melhoria deste implica em uma melhoria na qualidade de vida da 

população, bem como, a proteção do meio ambiente. Deste modo, a partir do estudo realizado, 

percebe-se que o Conjunto Feira VI necessita de mais assistência do poder público para minimizar 

ou mitigar problemas que dizem respeito ao saneamento básico. Sendo assim, é necessário 

direcionar recursos para a melhoria do sistema de abastecimento de água, tratamento de esgoto, e 

principalmente para o serviço de coleta de lixo, uma vez que este foi o setor possui maior 

insatisfação por parte dos moradores do conjunto.    
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DISCURSOS E MEMÓRIAS: SANTA HELENA E O LAGO DE ITAIPU 

 

WIESE, Andréia Faxina203 
 

HAHN, Fábio André 204  
 

BOVO, Marcos Clair 205 
 

RESUMO 
 
Este artigo busca identificar quais foram as perdas e os benefícios para o município de Santa 
Helena-PR com a construção do reservatório da Usina Itaipu. Para tanto, o estudo foi realizado em 
três etapas: levantamento bibliográfico, coleta de dados quantitativos e realização de entrevistas 
com moradores da cidade. Constatou-se, por meio das memórias individuais presentes nesta 
pesquisa que as mudanças ocorridas não trouxeram somente a perda das terras inundadas, mas 
afetou o município culturalmente e socialmente, visto que, uma quantidade significativa dos 
desapropriados emigraram para outras cidades. Os benefícios, entretanto, somente serão percebidos 
a longo prazo desde que o município caminhe para a sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Santa Helena; Lago de Itaipu; História econômica.  
 
ABSTRACT 
 
This article identifies what were the losses and benefits for the city of St. Helena-PR with the 
construction of the plant Itaipu. The study was conducted in three stages: literature, quantitative 
data collection and interviews with residents of the city. It was found through the individual 
memories that changes occurred not only brought the loss of flooded land, but affected the city 
culturally and socially, since a significant amount of expropriated emigrated to other cities. In the 
other hand, the benefits will only be realized in the long term since the city walk for sustainability. 
 
Key-words: Santa Helena; Itaipu Lake; Economic History 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A discussão acerca dos impactos gerados com a construção de usinas hidrelétricas é deveras 

abrangente206, entretanto, as múltiplas faces envoltas de um processo que impacta o econômico, o 

social e o ambiental são imensuráveis, pois transcende o patamar numérico e interfere na vida das 

pessoas, transformando uma sociedade. 

Assim, interferências dessa natureza em uma comunidade organizada geram muitos 

conflitos, discursos e memórias, os quais são relembrados como fatos do passado e relacionados aos 

acontecimentos do presente (RIBEIRO, 1999). Dessa forma, adentrando nesse tema, o presente 

artigo versa sobre os discursos e as memórias207 de um momento histórico para o município de 

Santa Helena no Paraná: a constituição do Lago de Itaipu. Portanto, o que se busca é identificar os 

impactos positivos e negativos que a construção do reservatório trouxe para a cidade e seus 

habitantes. 

Diante disso a memória é entendida nesta pesquisa como a capacidade humana de relembrar, 

de reter fatos e vivências do passado e retransmiti-las para as próximas gerações, seja pela voz, pela 

música, pela forma escrita, pelas fotos e imagens. As contribuições teóricas de Ricoeur, Nora, 

Halbwachs e Le Goff são utilizadas nessa pesquisa com o propósito de enriquecer o diálogo com as 

memórias e discursos existentes, à medida que se diferenciam e proporcionam novos 

conhecimentos.  

Por conseguinte, localizada na região geográfica oeste paranaense, a cidade de Santa Helena 

teve um terço tomado de suas terras com a construção da barragem da usina hidrelétrica em 1982. 

Em virtude disso, muitas famílias que viviam nesse espaço foram desabrigadas e o município sofreu 

os possíveis impactos econômicos, sociais e ambientais atrelados a uma perda expressiva de sua 

extensão territorial. 

Destarte, de acordo Germani (2003) dos 38.381 habitantes, 12.181 foram diretamente 

prejudicados, ou seja, 31,31% do total da população, sobretudo com as desapropriações. Ainda, 

                                                 
206 Vide Zaar (2001), Germani (2003), Mazzarollo (2003), Bermann (2007), Carvalho (2002), Rezende (2003), Zhouri 
(2005) dentre outros. 
207O artigo é resultado de debates realizados na disciplina Espaço, Memórias e Identidades, do Programa de 
PósGraduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento (Unespar). 
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segundo o autor Santa Helena teve 31,73% de sua área territorial inundada, o maior número dentre 

todas as cidades afetadas208. Por esse motivo, a cidade é conhecida hoje como “a terra das águas”. 

Com efeito, originaram-se muitos conflitos, principalmente entre os desapropriados e a 

Usina Itaipu. Concomitantemente sobressaíram discursos, memórias, mitos e fatos. Dessa forma, 

cada morador que estava presente na época da inundação, a qual faz parte da história da cidade, 

possui as suas memórias, ou seja, uma memória individual relembrada de acordo com as suas 

experiências e vivências.  

Neste contexto, a memória é considerada uma guardiã da história o que impossibilita a 

dissociação entre ambas. Porquanto, configura-se em reminiscências do passado, que fica no 

pensamento das pessoas no momento presente e que alimenta o futuro, podendo ser classificada 

como multimodal multidisciplinar e multidimensional, além de ser, em muitas situações, objeto de 

manipulação política e ideológica (RICOUER, 2007). 

Logo, a contribuição dessa pesquisa se encontra no resgate dessa história, na busca da 

compreensão de acontecimentos que fazem parte da vida da população santa-helenense, 

conhecimentos imprescindíveis às novas gerações e ao futuro do município. 

Sendo assim, essa investigação utilizou como metodologia revisão de literatura, 

levantamento de dados socioeconômicos e entrevistas. Contudo, foram realizadas quatro 

entrevistas, entre estas, três são de moradores que atuam em atividades diferentes no município, 

tendo como intenção verificar o impacto dessa mudança para a agricultora que foi desapropriada, 

para o empresário que trabalha no ramo de móveis, para o professor universitário, e a última, para o 

consultor que fez o planejamento estratégico da cidade. 

Em síntese, o artigo encontra-se divido em quatro sessões. Na primeira realizou-se uma 

breve introdução ao tema. Na segunda encontra-se a história econômica do município, sobretudo as 

possíveis perdas e benefícios com a constituição do lago de Itaipu. Na terceira, são relatados os 

discursos e as memórias, as lembranças individuais da época da inundação, dos conflitos, dos 

lugares e dos impactos gerados para a cidade e sua população. Na última sessão são realizadas as 

considerações finais. 

 

 

                                                 
208 Área dos municípios afetados: Guaíra (10,30%), Terra Roxa (0,22%), Marechal Candido Rondon (17,78%), Santa 
Helena (31,73%), Matelância (0,45%), Medianeira (3,45%), São Miguel do Iguaçu (21,49%), Foz do Iguaçu (26,77%) 
(GERMANI, 2003). 
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2.  A TERRA DAS ÁGUAS: PERDAS E BENEFÍCIOS COM A CONSTITUIÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ITAIPU 

 
A construção da hidroelétrica Itaipu Binacional ocasionou a inundação de áreas expressivas 

de terras para a formação do reservatório em vários municípios. Este acontecimento ocorreu em 

1982 e foram afetados na época oito cidades brasileiras localizadas na região oeste paranaense: 

Santa Helena, Foz do Iguaçu, Guaíra, Terra Roxa, Marechal Cândido Rondon, São Miguel do 

Iguaçu, Matelândia e Medianeira. A empresa descreve a finalização das obras da barragem e o êxito 

em seu trabalho. 

 
As obras da barragem chegam ao fim em outubro de 1982. Mas os trabalhos na 
Itaipu não param. O fechamento das comportas do canal de desvio, para a 
formação do reservatório da usina, dá início à operação Mymba Kuera (que em 
tupi-guarani quer dizer “pega-bicho”). A operação salva a vida de 36.450 animais 
que viviam na área a ser inundada pelo lago. Devido às chuvas fortes e enchentes 
da época, as correntezas do Rio Paraná levaram 14 dias para encher o reservatório. 
A lâmina de água soma 135 mil. A 5 de novembro de 1982, com o reservatório já 
formado, os presidentes do Brasil, João Figueiredo, e do Paraguai, Alfredo 
Stroessner, acionam o mecanismo que levanta automaticamente as 14 comportas 
do vertedouro, liberam a água represada do Rio Paraná e, assim, inauguram 
oficialmente a maior hidrelétrica do mundo, após mais de 50 mil horas de trabalho 
(ITAIPU, 2016). 

 
Entretanto, muitas foram às mudanças econômicas e sociais produzidas pela constituição do 

reservatório para os municípios afetados, considerando que “a estruturação territorial de uma 

sociedade decorre das grandes transformações que ela sofre” (ROLIM, 1995, p. 50).  

Santa Helena, de acordo com os dados fornecidos pela Itaipu (2016), é a cidade que teve o 

maior comprometimento de seu território com a formação do reservatório, de 263,76 km², e em 

segundo lugar foi Foz do Iguaçu com 201,84 km² de área alagada. As Figuras 1 e 2 exemplificam o 

município de Santa Helena antes e depois do alagamento. 
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Figura 1 –Santa Helena: mapa hidrográfico anterior à formação do Lago de Itaipu Fonte: Trabalhando 

com mapas do Município de Santa Helena (ZAAR; CARNIEL, 2013). 
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Figura 2 –Santa Helena: mapa hidrográfico atual 
Fonte: Trabalhando com mapas do Município de Santa Helena (ZAAR; CARNIEL, 2013). 
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Além da perda de um terço de seu território, o município também sofreu com o êxodo de 

uma parte de sua população. Para ilustrar esse fato, a tabela 1 apresenta o censo demográfico do 

município em 1980, 1991, 2000, 2010, 2015. 

 
Tabela 1- Censo demográfico Santa Helena 

Censo Demográfico População Crescimento% 

1980 34.882 - 

1991 18.861 -46% 

2000 20.491 +8,6% 

2010 23.413 +14,2% 

2015 25.415 +8,5% 

Fonte: IBGE (adaptada pelos autores) 

 
Por conseguinte, os dados levantados na tabela 1 permitem aferir que após 33 anos do 

alagamento (1982) a cidade ainda possui 27% de redução de sua população comparada à que existia 

antes da formação do reservatório da Usina. Houve um aumento demográfico nos anos de 2000 a 

2015 e, conforme dados do IBGE, a taxa anual de crescimento de Santa Helena na década passada é 

de 1,34%, superando a média estadual que foi de 0,89% e a média nacional que foi de 1,17%. 

Porém, a quantidade de habitantes ainda está muito aquém do que havia na cidade em 1980. 

Ademais, na época da desapropriação de terras, o município era essencialmente agrícola, 

conforme se observa na tabela 2 que demonstra a população residente na área urbana e rural. 

Tabela 2- População por localidade 

Censo Demográfico Urbana % Rural % 

1970 2.108 7,9 24.726 92,1 

1980 7.215 20,7 27.667 79,3 

1991 6.501 34,5 12.360 65,5 

2000 9.818 47,9 10.673 52,1 

2010 12.586 53,8 10.827 46,2 

Fonte: IBGE e Portal Santa Helena em números (adaptadas pelos autores) 

 
Considerando que em 1980 havia 79,3% de sua população na área rural, é perceptível o 

impacto que a desapropriação de um terço dessas terras trouxe para os moradores, visto que os 

agricultores possuíam um vínculo social, de afetividade, dos laços criados pelas pessoas, do amor a 
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terra e ao local que residiam. Mas a alternativa era única: se ausentar do próprio “lar” e buscar 

novos rumos. 

Na busca de um novo lugar para se fixarem, alguns agricultores optaram por comprar outras 

terras na mesma região, enquanto outros foram para outras cidades do Estado do Paraná, pois a 

própria Binacional Itaipu, juntamente com o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) e o ITC (Instituto de Terra e Cartografia) criaram uma espécie de bolsa agrária, por meio 

da qual demonstravam uma relação de terras que estavam à venda, fazendo com que 

aproximadamente 19% dos indenizados migrassem para outros municípios (ZAAR, 2001). 

Ainda, segundo Zaar (2001) vários expropriados pela Hidrelétrica de Itaipu emigraram em 

direção a República do Paraguai se somando a brasileiros que já produziam no país vizinho, 

"empurrados" por um sistema que visava à modernização do Brasil a qualquer preço.  Dessa forma, 

 
Durante as décadas de 1960 e 1970, com o apoio do Instituto de Bienestar Rural 
(IBR), órgão latifundista paraguaio, algumas destas terras de propriedade de 
brasileiros foram transformadas em projetos de colonização privados, que 
ofereciam terras férteis e baratas aos agricultores que quisessem migrar para o leste 
paraguaio. (ZAAR, 2001, p. 88).  
 

Diante disso, alguns dos expropriados de Itaipu acabaram abandonando o serviço rural e 

migrando para as cidades contribuindo decisivamente para o êxodo rural nas regiões alagadas. Esses 

trabalhadores deixaram de exercer suas atividades na área rural e passaram a exercer outras na área 

urbana, principalmente no setor terciário conforme afirma Zaar (2001).  

Para Lima et al. (2006) as alterações ambientais, sociais e econômicas foram grandes devido 

ao tamanho das áreas alagadas, sobretudo pela ocupação de um espaço produtivo destinado à 

pecuária e agricultura. Os estabelecimentos comerciais, como supermercados, restaurantes, lojas de 

souvenires, hotéis e postos de combustíveis também foram afetados negativamente com o fim do 

turismo. 

Nesse sentido, os impactos ambientais provocados pela construção de hidrelétricas são 

variados conforme Sevá Filho (1990), revelando que existem casos de rompimento e 

extravasamento de lagos e risco para as grandes barragens. Esta possibilidade se torna crescente na 

medida em que acontece o envelhecimento da estrutura construída, por meio de infiltrações em 

paredões e a capacidade de armazenamento é reduzida em virtude do assoreamento. 

Logo, as principais perdas são aparentes, primeiramente as terras que eram áreas produtivas 

e a redução da população que emigraram para outros municípios, estados ou até mesmo países 
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(Paraguai e Argentina). Entre essas, estão os impactos sociais e culturais que afetaram toda a 

população de Santa Helena. 

Por outro lado, como compensação financeira, os municípios que perderam parte de seu 

território geográfico recebem royalties209 da Itaipu, entre eles, o município que mais arrecada por 

meio do repasse de royalties é Santa Helena (conforme tabela 3), sendo que esse montante 

movimenta a economia da cidade. 

 
Tabela 3– Valores dos royalties distribuídos por município no dia 31/05/2016 

Município Repasse atual  Acumulado 
Foz do Iguaçu US$ 724,4 mil US$ 334,6 milhões 
Santa Terezinha de Itaipu US$ 150,4 mil US$ 69,4 milhões 
São Miguel do Iguaçu US$ 326,3 mil US$ 163,1 milhões 
Itaipulândia US$ 645,1 mil US$ 285,5 milhões 
Medianeira US$ 4,2 mil US$ 1,9 milhão 
Missal US$ 143,8 mil US$ 66,4 milhões 
Santa Helena US$ 946,6 mil US$ 437,3 milhões 
Diamante do Oeste US$ 20,2 mil US$ 9,3 milhões 
São José das Palmeiras US$ 7 mil US$ 3,2 milhões 
Marechal Cândido Rondon US$ 201,1 mil US$ 99,8 milhões 
Mercedes US$ 69,3 mil US$ 30,6 milhões 
Pato Bragado US$ 168,9 mil US$ 74,7 milhões 
Entre Rios do Oeste US$ 118,1 mil US$ 52,2 milhões 
Terra Roxa US$ 5,7 mil US$ 2,6 milhões 
Guaíra US$ 183,1 mil US$ 84,5 milhões 
Mundo Novo (MS) US$ 52,8 mil US$ 24,3 milhões 

Fonte: ITAIPU (2016) 

 
O repasse do valor a ser pago a título de royalties varia de acordo com a geração de energia 

destinada a comercialização em cada mês. A distribuição dos valores é proporcional à área alagada 

dos municípios, com percentuais definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

Destaca-se que, de acordo com a Lei n. 7.990 (BRASIL, 1989), os recursos dos royalties 

devem ser aplicados na saúde, educação e cultura dos municípios e não em pagamento de dívidas 

                                                 
209Os royalties são uma compensação financeira destinada aos Estados e Municípios de natureza indenizatória, que 
decorre do texto do § 1º, do art. 20 da CF, in verbis: “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração”(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
Os municípios que recebem royalties da Itaipu são denominados municípios lindeiros, que correspondem aqueles que 
foram atingidos diretamente com a construção do reservatório. Entretanto, um percentual menor de quinze por cento do 
total destinado para os municípios também é repassado aos que foram atingidos indiretamente. 
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ou em quadro permanente de pessoal. Esse benefício visa promover o crescimento econômico e a 

sustentabilidade do município, visto que conforme o Tratado de Itaipu, o pagamento será realizado 

até 2023. 

Segundo o Balanço Anual do município de Santa Helena (2015), o valor total de 

arrecadação no exercício de 2015 foi de R$ 137.103.412,22, e deste, o valor recebido em royalties 

foi de R$ 78.737.324,39. Assim, o montante advindo dos royalties corresponde a 57,4% da 

arrecadação total, tornando-se então, um valor significativo para o orçamento municipal.  

O que torna perceptível diante de um posicionamento crítico, considerando a cessação 

desses valores a partir de 2023 é que Santa Helena possivelmente passará por dificuldades nos 

variados setores da economia. Pensando nessa questão, o poder público municipal elaborou 

juntamente com uma empresa contratada (Nexu´s Desenvolvimento Humano) um planejamento 

estratégico com o objetivo de realizar ações para uma melhor administração dos recursos para lidar 

com a situação financeira futura, que é incerta, pois depende da renovação do tratado da Itaipu, o 

qual extinguirá ou ampliará os royalties repassados aos municípios lindeiros. 

Assim, o consultor técnico responsável da empresa contratada Sr. Carlos Guedes traz a 

seguinte afirmativa no planejamento realizado em 2013, sobre as mudanças necessárias de acordo 

com o programa de metas. 

 
Esta mudança passa necessariamente pelo diálogo estratégico, por indicadores de 
desempenho, por metas e atividades claramente definidos e distribuídos em 10 
Temas/Áreas denominadas estratégicas e principalmente, a partir deste 
instrumento, por estabelecer rotinas de gestão, que garanta a execução plena e 
satisfatória das 385 de ações estratégicas estabelecidas para 2023 e destas, 
priorizadas em 149 Ações para 2017 (GUEDES, 2013, p.8). 

  
A utilização dos royalties pelos gestores municipais é objeto de questionamentos por parte 

dos moradores de Santa Helena, principalmente quanto a promoção do crescimento econômico do 

município de maneira sustentável e os seus possíveis benefícios para a população. 

Dessa forma, as perdas e os benefícios que a constituição do lago trouxe não são 

evidenciados somente nos números, serão apresentados na sessão seguinte relatos de pessoas que 

possuem vínculo com a cidade, que presenciaram as transformações sociais e econômicas ocorridas, 

as quais afetaram de alguma maneira todos os seus habitantes. 
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3.  DISCURSOS E MEMÓRIAS: AS LEMBRANÇAS DA CONSTRUÇÃO DO LAGO DE 

ITAIPU E SEUS IMPACTOS 

 
As lembranças desse acontecimento que afetou o município de Santa Helena como um todo, 

estão presentes nas memórias dos habitantes. A binacional Itaipu também expõe em uma publicação 

denominada “fatos e mitos” o que de fato ocorreu considerando todos os municípios lindeiros. 

Portanto, faz-se importante compreender o que os moradores lembram da formação do lago 

em Santa Helena e como eles percebem as perdas e os benefícios gerados para eles, para o 

município e para a população e como esses discursos, considerando o da empresa, se entrelaçam ou 

se diferenciam. 

Dessa forma, foram realizadas quatro entrevistas, entre estas, três são de moradores de Santa 

Helena que presenciaram todas as mudanças ocorridas após a construção do reservatório da Usina 

Itaipu e uma é do consultor que realizou um estudo socioeconômico do município em 2013 para a 

elaboração do planejamento estratégico para dez anos, ou seja, até 2023.  

Destaca-se que cada morador possui em sua memória um fato importante da constituição do 

lago, das desapropriações das terras e das perdas e benefícios para ele e para a população, e para 

buscar essas recordações o indivíduo remete-se a sua memória individual.  

Nesse sentido, a memória é percebida como o armazenamento de informações, e, portanto, 

lembrar de alguma coisa pressupõe a existência de um fato acontecido e de um ator ou ouvinte para 

que possa lembrar e contar o que presenciou ou ouviu, e esse é o primeiro testemunho, que se pode 

recorrer para reforçar, enfraquecer, lembrar o que se sabe sobre um acontecimento. Mas esse 

testemunho do eu precisa estar em harmonia com o testemunho dos outros, pois ambos vivenciaram 

o mesmo fato, estavam lá, e, portanto, fazem parte do mesmo grupo social (HALBWACHS, 2006). 

A história da cidade é definida pelos moradores como o antes e o depois da formação do 

reservatório da Usina, as memórias do antes ainda se encontra presente na memória individual dos 

pioneiros, e as consequências desse fato é a história que se faz presente na vida de todos os seus 

habitantes. Desse modo, a história diz respeito ao homem, ou seja, “a definição ordinária da história 

como conhecimento das ações de homens do passado procede desta restrição do interesse à esfera 

dos acontecimentos assimiláveis a agentes humanos” (RICOEUR, 1994, p. 139).  

Portanto, os relatos que seguem são de moradores que contam sobre a sua história e o que 

lembram sobre a formação do Lago de Itaipu. 
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Eu vim em 67 do Rio Grande pra cá, 1967, daí nós compramos terras, meu pai 
porque na época eu era criança, compramos terra ali, pertencia porque é chácara 
pertencia pra cidade ainda, daí eu casei e meu marido já pertencia pra Colônia, 
quando eu casei já fui morar mais afastada da cidade, mas tanto onde que meu pai 
comprou, como onde era do meu marido, onde que eu fui morar depois de casada, 
ta tudo embaixo da água (Pioneira, Sra. Iara S. de Moura, 02/06/2016). 

 
A moradora relata que as terras onde morou com seus pais e seu esposo estão hoje sob as 

águas do lago de Itaipu; demonstra em sua fala a ideia de que perdeu um lugar onde viveu, e que 

certamente tinha grande significado para ela foi lá que conviveu com seus familiares. 

Sobre isso, Nora (1993, p. 21) exemplifica que os lugares podem possuir sentido material, 

simbólico, funcional e “mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 

arquivos, só é lugar de memória se sua imaginação o investe de uma aura simbólica”. Nessa 

perspectiva, o lugar onde vivia se estende a uma história regada de afetividade, significações, 

cumplicidade, pertencimento. 

 
Eu resido aqui há quarenta e sete anos. 
Sim, vivenciei tudo porque quando veio a questão inclusive da Usina eu lembro 
que na época houve assim uma contrariedade muito grande sabe da questão se for 
olhar assim, população, mas só que não era questão municipal era uma questão que 
vinha numa extensão muito maior, e o interesse não era do município, o município 
em si, eu digo assim a população perdeu e o município talvez tenha ganhado 
porque o município arrecada hoje um valor muito alto (Empresário do ramo de 
Móveis, Sr. Nilton Anschau, 02/06/2016). 
 

O Sr. Nilton aborda que vivenciou todo o processo da construção do reservatório da Usina 

de Itaipu e se atenta para o fato de que não era interesse da população de Santa Helena a formação 

do lago, que segundo suas lembranças da época se manifestou  de forma contrária. Refere-se 

também, aos valores dos royalties arrecadados pelo município, quando ressalta um possível ganho 

para o município e perda para a população. 

 
Eu conheci Santa Helena antes da inundação e depois, mas eu ainda era menino, eu 
tinha nove, dez anos, eu sou de 71, mas já conhecia, conhecia as sete quedas em 
Guaíra, antes da inundação eu tive o privilégio de fazer uma visita e depois toda a 
mudança que gerou essa inundação, a construção desse lago (Professor da UTFR, 
Dr. Adelmo Lowe Pletsch, 02/06/2016). 
 

O professor e também morador da cidade, busca em sua memória a lembrança de Santa 

Helena antes da inundação e depois com as mudanças geradas. Dessa forma, a memória remete-se a 
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um fenômeno individual e psicológico, que conduziria ao homem a atualização de percepções ou 

informações passadas (LE GOFF, 1990). 

Para cada morador dependendo da sua atividade, da idade e de como a construção da 

barragem afetou a sua vida, existe uma narrativa diferenciada, uma lembrança individual. 

 Nas duas primeiras narrativas é perceptível a presença de outras pessoas que vivenciaram o 

fato e na última a existência de um lugar que era conhecido antes da inundação. Dessa forma, 

“diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este 

ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as 

relações que mantenho com outros ambientes”. (HALBWACHS, 2006, p. 69). 

As reflexões de Ricoeur (1994), também contribuem quando expõe que o saber histórico é 

resultado da compreensão narrativa sem perder seu valor científico; o tempo histórico se sustenta no 

tempo da narrativa e que todo pensamento histórico tem uma intencionalidade. “No sentido 

ontológico, entende-se por acontecimento histórico o que se produziu efetivamente no passado” 

(RICOEUR, 1994, p. 139), e, depois, porque esse passado é composto por uma série de referências 

comuns, por “uma história de acontecimentos, uma história factual, que só pode ser uma história-

narrativa (RICOEUR, 1994, p.147), e ainda, porque “na medida em que o historiador está implicado 

na compreensão e na explicação dos acontecimentos passados, um acontecimento absoluto não 

pode ser atestado pelo discurso histórico” (RICOEUR, 1994, p. 140). Destarte, o autor alega que 

sem a narrativa a história não se daria. 

Assim, com relação as indenizações pagas aos desapropriados as narrativas que seguem 

apontaram alguns conflitos entre a Itaipu e os proprietários das terras, visto que para a Itaipu em “ 

ITAIPU – mitos e fatos”: “ As indenizações pagas totalizaram US$ 209 milhões e permitiram aos 

atingidos adquirir uma área 60% maior que a desapropriada” (ITAIPU, p. 19). Entretanto, a 

moradora traz em sua memória alguns fatos que contrariam o discurso da empresa. 

 
Nós recebemos na época era pouco e daí que tinha essas manifestação, esses 
encontros, esses protestos, na verdade era protesto a gente se reunia, reunia todo 
mundo ali na frente do escritório da Itaipu, tinha um campo, um gramadão...e daí 
nesse local a gente fazia as manifestações, cada um levava uma panela ou um 
fogão e acampava, ficamos um mês acampados ali, até eles decidirem que iam 
aumentar, porque eles estavam pagando o que se eu vendesse os meus dez 
alqueires de terras que eu tinha aqui eu não comprava cinco em outro lugar, então 
era injusto. Nós protestamos justamente por causa disso, e quando veio a 
indenização que nós recebemos, tanto eu que já era casada na época e o meu pai, a 
gente comprou terras no Mato Grosso, mas daí a gente conseguiu comprar um bom 
pedaço de terra com aquele dinheiro, mas os primeiros indenizados, quem aceitou a 
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proposta se lascou, não comprava nem a metade do que o cara tinha aqui (Pioneira, 
Sra. Iara S. de Moura, 02/06/2016). 
 

O discurso da empresa não condiz com o que está presente na memória da moradora, que 

relembra com detalhes o lugar onde faziam os protestos e das pessoas que também receberam as 

indenizações, relatando que precisaram das manifestações para um pagamento considerado justo. 

Esse lugar detalhado no relato é definido por Nora (1993), como: 

 
Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. [...] São os rituais de uma 
sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; 
fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos; 
diferenciações efetivas numa sociedade que nivela por princípio; sinais de 
reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a 
reconhecer indivíduos iguais e idênticos (NORA, 1993, p 12-13). 

 
Trata-se, portanto, da memória de um lugar onde foram realizadas as manifestações, 

envolvendo tanto uma memória individual, quanto uma memória coletiva de um grupo que 

participou de tal ato. A memória coletiva é aqui concebida como “o que fica do passado no vivido 

dos grupos ou o que os grupos fazem do passado” (LE GOFF, 1990, p.472). 

 
Na época da inundação a Itaipu fazia a indenização das áreas de terras para os 
moradores, e, diga-se de passagem, eram todas áreas altamente produtivas... as 
pessoas que venderam as terras, não tiveram uma orientação e um encaminhamento 
adequado para fazer novos investimentos [... ] não que as indenizações não foram 
justas pelos valores das terras é outro quesito, são dois fatores, um é você receber o 
que realmente a terra vale, tudo bem eles receberam da Itaipu Binacional, logo essa 
orientação, esses encaminhamentos eles não foram feitos num modo que os 
agricultores se estabelecessem novamente em regiões que tivessem a mesma 
condição, isso é um ponto que eu digo que não foi muito bem trabalhado (Professor 
da UTFR, Dr. Adelmo Lowe Pletsch, 02/06/2016). 

 
Observa-se que o morador realiza uma análise sobre as indenizações pagas na época: os 

desapropriados não tiveram uma orientação adequada para seus investimentos na compra de novas 

terras. Considerando que para Ricoeur (2007) existe um dever da memória que consiste 

essencialmente em não esquecer, evidencia-se que a memória individual e coletiva está presente em 

seu relato. 

Contudo, os entrevistados também apresentaram as possíveis perdas ou impactos negativos 

que a constituição do reservatório trouxe para o município, para a sua atividade e para a população. 

 
A maioria foi embora, se contar setenta por cento daquele povo foi embora, 
inclusive nos temos terras no Mato Grosso, a gente voltou, comprou terra no Mato 
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Grosso, foi morar pra lá, só que não se adequou porque a gente é acostumado aqui, 
não gostamos de ficar lá e voltamos e colocamos um comercio aqui, nós 
compramos um depósito de bebida e trabalhamos até esses dias, a gente se 
aposentou e vendeu, mas a terra que nós compramos ainda ta lá no Mato Grosso 
(Pioneira, Sra. Iara S. de Moura, 02/06/2016). 
 

A principal perda apontada pela Sra. Iara foi a evasão dos desapropriados. Porém, a Itaipu 

possui um discurso divergente nessa questão. Esse discurso destaca que “a desapropriação permitiu 

a permanência dos atingidos na região, promoveu a regularização fundiária e aumentou o tamanho 

das propriedades” (ITAIPU, p.19). 

Além disso, relata Zaar (2001, p.88) a imigração de alguns agricultores para as regiões 

Centro-Oeste e Norte do País, sendo o total de vinte e quatro cento dos desapropriados, onde a 

compra dessas terras “apresentava como uma das vantagens, preços menores do que os praticados 

na Região Sul”. A autora ainda cita que “para muitos agricultores, na maioria das vezes com poucos 

recursos financeiros, estás e transformou na única forma de recomeçar” (ZAAR, 2001, p. 88). 

Desta forma identifica-se, a existência de contradições entre os discursos e as memórias, 

talvez pela intencionalidade de esquecimento e pela necessidade de se construir uma nova história. 

Entretanto, a “história não é apenas uma coleção de exemplos, mas a única via para o conhecimento 

verdadeiro da nossa condição específica” (LE GOFF, 2006, p.86). Ela está presente nos lugares, nos 

livros, nas fotografias, nas memórias, o que faz com que não se apague tão facilmente. 

 
Voltando na questão nós comércio deixamos de ganhar porque se nós tínhamos 
setenta mil habitantes aqui imagina quantas pessoas a mais estariam circulando 
aqui, hoje nós temos vinte e cinco mil habitantes aqui só, eu digo assim também as 
vezes é um pouco complexo pra colocar mas na época eu lembro assim nós 
tínhamos muito mais gente e nós tínhamos menos concorrência dentro das mesmas 
áreas comerciais, dentro do meu segmento na linha de móveis naquela época nós 
tínhamos duas lojas aqui, hoje nós temos menos gente e mais loja em todas as áreas 
(Empresário do ramo de Móveis, Sr. Nilton Anschau, 02/06/2016). 
 

O empresário ressalta que a redução da população de Santa Helena prejudicou a sua 

atividade, ou seja, há na cidade hoje menos pessoas para adquirir os produtos vendidos no 

comércio. Para ele “as perdas são claramente perceptíveis com grande extensão de áreas alagadas. 

Áreas estas produtivas. Que certamente estariam gerando um bom volume de arrecadação”. 

(Consultor, Sr. Carlos Guedes, 02/06/2016).210 

                                                 
210O Sr. Carlos Guedes é o consultor da empresa Nexu’s Desenvolvimento que realizou o “planejamento estratégico 
2023” da cidade. A entrevista foi concedida por e-mail. 
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Para o consultor as perdas para o município são aparentes, pois houve o comprometimento 

de áreas produtivas que estariam gerando riqueza. 

 
[...] os impactos negativos são visíveis inerentes a qualquer todo e qualquer sistema 
de inundação, principalmente porque você tem os impactos ambientais, os 
impactos culturais, sociais, financeiros que se estabelecem que não são 
poucos...muita gente foi embora..., mas o impacto foi muito grande porque essas 
terras eram muito férteis...teve um ponto muito negativo também, um impacto 
ambiental enorme, foi no momento da inundação, porque o período de inundação 
previsto, aí foi um erro de cálculo, foi muito menor do que realmente aconteceu, eu 
digo um erro de cálculo entre aspas porque na verdade é um controle 
meteorológico que você não tem nas mãos, então tivemos uma intensa densidade 
pluviométrica que acelerou o processo, e isso fez com que muitos animais não 
conseguissem escapar da inundação, não conseguissem ser resgatados... no 
momento ali, quem viveu a história relata muito isso e realmente isso tem muitos 
registros, eram animais subindo em árvores, as águas chegando e eles não tinham 
por onde fugir e as equipes de resgate montadas não conseguiram dar conta de tudo 
isso, mas é algo que não tinham como dominar (Professor da UTFR, Dr. Adelmo 
Lowe Pletsch, 02/06/2016). 

 
As principais perdas relatadas pelo morador são: evasão das pessoas desapropriadas, o 

alagamento de terras produtivas e o impacto ambiental no momento da inundação. Surge, contudo, 

um dado novo entre os relatos, o impacto ambiental, pois muitos animais não conseguiram ser 

salvos pelas equipes de resgate.  

Na recorrência a memória, muitas vezes, faz-se necessário retornar ao momento do fato 

ocorrido, identificar as pessoas envolvidas e o momento que os fatos ocorreram, porque “[...] não 

temos nada melhor que a memória para significar que algo aconteceu, ocorreu se passou antes que 

declarássemos nos lembrar dela” (RICOEUR, 2007, p. 40). De acordo com o relato, há registro em 

fotos e nas lembranças de quem presenciou o momento da inundação, o grande impacto ambiental 

gerado, pois alguns animais ainda estavam presentes nessas terras. 

Conforme um panfleto distribuído pela Itaipu Binacional nos dias que antecederam o 

fechamento da comporta, publicado por Palmar (2006), os moradores foram obrigados a se retirar 

da área que a hidrelétrica iria ser instalada. O referido panfleto dizia: 

 
[...] atenção senhores desapropriados que ainda moram na área do reservatório. No 
final deste ano as águas do Rio Paraná vão começar a subir para formar o lago de 
Itaipu. Em duas semanas uma vasta região será coberta pelas águas. Ás vezes, por 
morar um pouco distante do rio é difícil acreditar que as águas cheguem até suas 
casas. Mas estejam certos de que se as suas terras foram desapropriadas por Itaipu 
é porque elas estão dentro dos limites do reservatório. E é para impedir que o 
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senhor e sua família fiquem ilhados em sua casa que voltamos a informar que as 
águas do Rio Paraná vão subir mesmo (PALMAR, 2006). 

 
Os dizeres no comunicado deixam explicito como ocorreu a organização no momento da 

inundação, onde os desapropriados foram “convidados” a se retirar das suas terras, as quais foram 

indenizadas pela Itaipu, porém, alguns animais não foram resgatados a tempo como foi mencionado 

no relato do morador. 

A existência de possíveis benefícios, ganhos ou impactos positivos gerados após esse 

acontecimento, também foram mencionados pelos entrevistados. 

 
 
[...] o povo prejudicado na verdade não ganhou nada com isso, porque eu moro 
aqui fui mobilizada, fui prejudicada ganho a mesma coisa que o cara que veio ali 
comprou uma casinha e mora ali, ganha a mesma coisa que eu. Então eu que fui 
prejudicada não ganhei nada, porque o outro ganha a mesma coisa, então quem está 
sendo beneficiado? (Pioneira, Sra. Iara S. de Moura, 02/06/2016). 

 
Para a moradora e pioneira que teve suas terras desapropriadas o lago não trouxe benefícios 

para a população de Santa e Helena e nem para os desapropriados, pois não houve ganho sendo que 

muitas pessoas foram prejudicadas. 

 
O município se você for olhar sim, vou ser sincero contigo, de coração, você pode 
ver com as pessoas que residem aqui há muito tempo, o município já recebeu 
muitos royalties sabe, muito dinheiro, mas o comércio em si, dos royalties não 
ganhou, quem é helenense, agora alguns empresários que vieram de fora foram 
beneficiados e o porquê as vezes os empresários de fora serem beneficiados é o que 
eu não sei (Empresário do ramo de Móveis, Sr. Nilton Anschau, 02/06/2016). 
 

O entrevistado enfatiza que o valor arrecadado pelo município com os royalties não 

beneficiou os empresários que são de Santa Helena, mas somente os que não são “helenenses”. 

Trata-se de uma reflexão baseada em sua memória, assim, “[...] o ponto de partida de toda análise 

não pode ser abolido por sua conclusão: é no ato pessoal da recordação que foi inicialmente 

procurada e encontrada a marca do social. Ora, esse ato de recordação é cada vez mais nosso. 

Acreditá-lo, atestá-lo não pode ser denunciado como uma ilusão radical” (RICOUER, 2007, p. 133). 

Destarte, suas recordações questionam os acontecimentos passados. 

 
[...] os pontos positivos da empresa, da Binacional Itaipu é que com relação ao 
ambiental eles fizeram todo um reflorestamento, toda uma proteção no intuito de 
inibir as invasões para que o lago tivesse um tempo de vida útil maior, esse foi um 
ponto positivo...Santa Helena antes do lago, altamente agrícola, depois do lago, 
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continua agrícola mas com uma redução de área, o ganho basicamente com o lago 
é em cima da pesca, da navegação, mas muito pouco explorado ainda, não dá para 
falar em sustentabilidade a partir dessas frentes porque elas não existem, o turismo 
também tivemos já gestores que tentaram investir no turismo, mas não 
conseguiram avançar, temos um balneário que tem uma estrutura muito boa mas 
precisa se ter políticas para você ter um ganho maior ou melhor em cima desses 
espaços, essa é a nossa Santa Helena (Professor da UTFR, Dr. Adelmo Lowe 
Pletsch, 02/06/2016). 

 

Percebe-se a preocupação do professor com a sustentabilidade do município, mesmo 

evidenciando pontos positivos por parte de algumas ações da Itaipu, fica evidente em sua fala que 

ainda não houve ganhos com a formação do lago de Itaipu. Em vista disso, Souza (2009) 

complementa expondo que com a inundação a nova região passa a ter uma paisagem visual em 

torno do lago, que pode ser explorada como atrativo turístico e dependendo da infraestrutura 

implementada, as atividades referentes ao turismo podem movimentar a economia da cidade. 

Entretanto, de acordo com o morador, em Santa Helena precisa-se de políticas para que se possa 

explorar melhor economicamente esses espaços. 

 Para Guedes (2016) “Os ganhos são temporais, ou seja, em quanto perdurar os Royalties.  A 

cidade de Santa Helena é modelo em melhorias de todos os indicadores econômicos e sociais na 

última década, quando filtramos a região (Consultor, Sr. Carlos Guedes, 02/06/2016). 

O entrevistado realizou um estudo dos indicadores socioeconômicos de Santa Helena, pois 

foi o responsável pela construção do planejamento estratégico da cidade para 2023 e, em seu texto, 

aponta que o município apresenta melhoria em seus índices, porém ressalta que os ganhos com a 

constituição do reservatório são temporais, referindo-se aos royalties. 

Nesse sentido, Souza (2008) ressalta que os indicadores de qualidade de vida dos municípios 

que recebem os royalties deveriam ser excelentes, primordialmente pelo poder municipal possuir 

um maior volume de recursos para investir em todas as áreas, como saúde, educação, infraestrutura, 

rede de esgoto, emprego. Considerando que Santa Helena, é a cidade que recebe o maior valor em 

royalties, espera-se, que estes, sejam aplicados na melhoria da qualidade de vida da população, e, 

consequente, como citou o consultor, os indicadores econômicos e sociais serão os melhores da 

região. 

Identifica-se nos relatos que os possíveis ganhos com a constituição do lago não são 

percebidos de maneira positiva, e existe contrariedade principalmente entre a melhoria dos 

indicadores socioeconômicos mencionada pelo consultor e a percepção de “ganhos ou benefícios” 

pelos moradores, em especial aqueles que vivenciaram a história e se posicionaram como 
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prejudicados diante da concessão de benefícios a outras pessoas. É perceptível também um 

sentimento de pertencimento ao lugar onde moram em “essa é a nossa Santa Helena”, “quem é 

helenense”, “porque eu moro aqui”.  

 Assim, cada indivíduo possui a sua leitura sobre o presente, de acordo com o que vivenciou 

no passado, nesse sentido Le Goff (2003, p.471) expõe que a memória, na qual cresce a história, 

que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. E devemos 

então lutar para que a memória coletiva seja utilizada para libertação e não para a servidão dos 

homens. 

É nessa luta que se observa as inquietações e os questionamentos dos moradores quanto a 

utilização do recurso dos royalties por parte dos gestores públicos. 

 
Eu acho que deveria ser bem melhor investido esse dinheiro, não é que eles não 
investem, investem em saúde, a população tem saúde, investem na educação, mas 
pela quantidade de dinheiro que vem é muito mal investido, o povo prejudicado na 
verdade não ganhou nada com isso... (Pioneira, Sra. Iara S. de Moura, 02/06/2016). 
 

Novamente a moradora ressalta que não observa ganhos para as pessoas prejudicadas, e 

apesar de relatar que existe sim um investimento em educação e saúde, evidencia, entretanto, o fato 

desses valores não estarem sendo investidos adequadamente se comparados ao volume de recursos 

que o município recebe,  

Leismann (2006, p. 2) considera algumas exceções os municípios beneficiados com os 

royalties estarem usando o montante para “gerar desenvolvimento econômico e social para seus 

munícipes”. Para o autor “são poucos os municípios beneficiados que trataram a questão com a 

seriedade que merece”. A moradora parte dessa perspectiva, ao citar a necessidade desses recursos 

serem melhor empregados. 

 
O município arrecada um fundo alto, mas nós não temos uma participação direta 
desses recursos dos royalties e da forma que as vezes é revertido os royalties eu 
digo assim não há uma participação conjunta da sociedade, as vezes de um 
pequeno grupo que comanda o município (Empresário do ramo de Móveis, Sr. 
Nilton Anschau, 02/06/2016). 

 
A necessidade de participação da sociedade na alocação dos recursos dos royalties é 

manifestada pelo empresário, para que o destino desses recursos não seja decidido somente por 

pequenos grupos. 
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[...] o município recebe royalties até 2023, está programado, pra de certa forma 
utilizar pra fazer os reparos desses impactos ocasionados pelo represamento, até 
2023, mas o que tem se percebido para a Costa Oeste apesar de ser uma região 
promissora, mas esses royalties nem sempre tem trazido um resultado positivo em 
termos de investimento para a região, mas isso daí uma grande culpa é por parte 
dos gestores, eu estou falando isso da região oeste como um todo, porque a 
quantidade de dinheiro que vem é uma quantidade significativa, Santa Helena é um 
dos municípios que mais recebe royalties, então os investimentos desse dinheiro 
precisa ser muito bem pensado porque os municípios precisam caminhar para a 
sustentabilidade, no momento que esses royalties não vier mais como eles vão se 
sustentar? (Professor da UTFR, Dr. Adelmo Lowe Pletsch, 02/06/2016). 
 

Segundo o Tratado de Itaipu, e como recorda o morador, os recursos provenientes dos 

royalties se encerrarão em 2023, nesse período os municípios deverão estar preparados para o fim 

dessas receitas. Contudo, os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu entraram com um pedido de 

manutenção do repasse dos royalties após o prazo determinado, e o fizeram com a afirmação de que 

“[...] a compensação financeira recebida mensalmente representa, para os gestores públicos 

lindeiros, a garantia de efetivar políticas públicas direcionadas, principalmente, ao bem-estar do 

cidadão e ao meio ambiente” (LINDEIROS, 2010).  

A sustentabilidade, citada pelo professor em dois diálogos expostos nesse estudo, permeia o 

planejamento estratégico de Santa Helena, porém, tanto nos números já evidenciados quanto nos 

relatos dos moradores, o município possivelmente enfrentará dificuldades econômicas com a 

cessação dos royalties, as causas apontadas nos relatos se resumem na ineficiência da administração 

desses recursos. No entanto, para que o município conquiste autonomia financeira, a 

sustentabilidade não pode permanecer somente no discurso. 

De acordo com o relato abaixo, a “Terra das Águas” para se tornar um município sustentável 

precisa aprender a explorar os seus “maiores” recursos. 

 
[...] o lago poderia ser muito melhor explorado, no meu ponto de vista, do que ele 
é, talvez com o passar dos anos e não tendo mais royalties talvez os municípios 
possam olhar mais nesse sentido, devia ser agora mas provavelmente vai acontecer 
depois no sentido de melhor explorar os benefícios que nós temos, por exemplo, o 
refúgio biológico de Santa Helena ele hoje é inexistente praticamente dentro do 
conhecimento da população e da exploração, é fantástico deveria ser a menina dos 
olhos de toda a comunidade da região Oeste, do Paraná, do Brasil, mas nós não 
exploramos, nem de cultivo de plantas, para reposição, para plantio, o município 
deveria ter toda uma estrutura de microbacias já reflorestadas, já que qual que é o 
nosso maior bem? Água. É o maior bem que nós temos é a água e nós ainda não 
conseguimos entender isso, porque ela é farta, então você não dá importância, você 
não usa ela como poderia estar utilizando, no momento em que o município 
enxergar isso e começar a investir nessas frentes, ai sim, a gente iria avançar muito 
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mais do que nós estamos... (Professor da UTFR, Dr. Adelmo Lowe Pletsch, 
02/06/2016). 
 

A moradora e pioneira de Santa Helena, que tinha como moradia as terras que hoje estão sob 

as águas do Lago Itaipu, acredita em melhorias para o seu município no qual construiu uma 

identidade e viveu a maior parte de sua história. 

 
O povo fica triste, porque que nem que sou uma batalhadora por Santa Helena 
poderia ter saído ficado lá no Mato Grosso, fui embora e voltei, então a gente fica 
desiludido na verdade, e a gente tem a tal da esperança, ah vai melhorar, vai 
melhorar, vai investir melhor, daí a gente fica aí, fica teimando, mas até agora não 
teve essa mudança ainda, eu atribuo aos políticos, não sei, quem que é o culpado 
pela mudança? Os royalties são mal investidos, quem que investe? Não é a 
população. Eu atribuo a isso, pode ser que um dia entre alguém que mude, que vai 
aproveitar melhor esses royalties, esperança é a última que morre (Pioneira, Sra. 
Iara S. de Moura, 02/06/2016). 
 

Como diz Poulet (1992, p. 54-55), “graças a memória, o tempo não está perdido, e, se não 

está perdido, também o espaço não está. Ao lado do tempo reencontrado, está o espaço 

reeencontrado”. E assim,  a importância desse resgate para a identidade de um lugar é 

inquestionável. Desse modo, a moradora mesmo vivenciando uma determinada situação no 

presente, demonstra esperança para a melhoria de um lugar, o qual ela se identifica e preserva 

muitas memórias. 

Desta forma a revalorização do que se experienciou, do passado, é, em grande parte, uma 

demanda da memória individual que não pode ser apagada facilmente. Evidenciou-se, portanto, nas 

entrevistas realizadas com os moradores de Santa Helena que independente da história e do que se 

lembra, acredita-se em um futuro promissor. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Diante de todo esse quadro, não é difícil pressupor que o impacto social foi grande nas 

regiões afetadas pelo alagamento, sendo que, Santa Helena, assim como os demais municípios 

afetados, perderam parte das suas áreas produtivas, impactando os rendimentos econômicos, 

diminuindo sua população pela migração havida, reduzindo sua força de trabalho, seus vínculos 

culturais, entre tantas outras possibilidades numa análise mais minuciosa. 
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As memórias se entrelaçam na medida em que relembram o passado, que buscam a 

veracidade dos fatos. No caso da memória (do ponto de vista individual ou coletivo), procura pelo 

“rememorar” contribuindo com que a história não se apague e não seja esquecida no tempo 

presente.  

Assim, não há dúvidas de que as entrevistas realizadas trouxeram dados riquíssimos para a 

compreensão de quais são as perdas e os benefícios para o município após a constituição do lago. 

Esses dados se encontram presente na memória dos moradores e, muitas vezes, se divergem dos 

discursos da Itaipu.  

Neste sentido, os números apresentados mostram que a cidade possui um benefício 

significativo para a movimentação da economia local: os royalties. Entretanto, esses recursos são 

passageiros e existe uma aparente preocupação por parte dos entrevistados quanto a sustentabilidade 

do município, e isso, só o futuro dará conta de responder com mais precisão. 

Por outro lado, o contrassenso da história oral e da memória, encontra-se no fato de que são 

pessoas e não documentos, que ao narrarem as suas próprias vidas, remetem a um conjunto de fatos 

que passa pela subjetividade de cada indivíduo. 

Essa subjetividade se fez presente nos relatos através das opiniões, das preocupações, das 

vivências pessoais, e, principalmente, do sentimento de pertencer a uma “ terra”, de fazer parte 

dessa história que ainda está sendo contada. 
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SOBRE FOUCAULT E OS HISTORIADORES DA CIDADE: A 

GENEALOGIA DO URBANISMO E O BRASIL 

 
 

OUTTES, Joel211 
 

RESUMO 
 
Este trabalho identifica e discute algumas das idéias do filósofo Francês Michel Foucault e como 
elas têm sido aplicadas à História do Urbanismo. Eu penso e mostro que o referencial teórico 
desenvolvido em seu trabalho oferece uma interessante perspectiva para o entendimento do discurso 
sobre urbanismo em pelo menos um certo período no Brasil. O trabalho utiliza ainda a metodologia 
histórica conhecida como genealogia, fazendo a genealogia da palavra e das práticas do urbanismo, 
mas usando também a corrente historiográfica conhecida como linguistic turn (“virada lingüística”) 
no mundo Anglo-Saxão. Primeiramente eu discuto abordagens Foucaultianas prévias da história do 
urbanismo, depois eu investigo o nascimento ou invenção do urbanismo Brasileiro usando o método 
genealógico a partir do “linguistic turn” (virada lingüística) e finalmente eu analiso episódios de 
intervenções em cidades Brasileiras usando conceitos criados por Foucault e aplicando-os à história 
do urbanism, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, mas também fazendo incursões sobre Recife 
e outros lugares. 

 
Palavras chave: Foucault; genealogia; bio-poder; urbanismo; urbanistas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper identifies and dicusses some of the ideas of the French philosopher Michel Foucault and 
how they have been applied to the history of urbanismo (city planning). I think and show that the 
theoretical elaboration developed in his work offers an interesting perspective for the understanding 
of the discourse on planning at least in a certain period in Brazil. The work uses the historical 
metodology known as genealogy, undertaken the genealogy of the words and practices of planning, 
also using the historiographic current known as linguistic turn in the Anglo-Saxon word. First I 
discuss previous Foucaultian approaches to the history of planning, then I investigate the birth or 
invention of Brazilian planning using the genealogic method departing from the “linguistic turn” 
and finally I analize interventions in Brazilian cities using concepts created by Foucault and 
applying them to the history of planning, particularly in Rio de Janeiro and São Paulo, but also in 
Recife and other places. 

 
Keywords: Foucault; genealogy; bio-power; city planning; city planners. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os cientistas sociais, historiadores, arquitetos e urbanistas que têm utilizado as idéias de 

Foucault para o estudo da História do Urbanismo, o têm feito para analisar dois movimentos 

históricos. O primeiro foi o movimento por mudança e "melhoria" moral no século XIX, 

considerado com freqüência como um predecessor de uma continuidade histórica que teve o 

nascimento ou gênese do urbanismo como seu fim e ápice. O outro foi a gênese do urbanismo 

propriamente dita. Ambas as análises partem das idéias sobre disciplina de Foucault desenvolvidas 

em trabalhos como Surveiller et punir (FOUCAULT, 1975), que se concentra no nascimento da 

prisão, e ambos acreditam que a sociedade, em seu desenvolvimento histórico, chega em um estágio 

no qual é considerado caótico e desorganizado por um certo grupo social, dando assim origem a um 

movimento por sua disciplina, ordem e organização. 

 

FOUCAULT, MELHORIA MORAL E MEDICINA SOCIAL 

 

Para a análise da “melhoria” moral, algumas passagens de Foucault têm sido empregadas. A 

opinião de Foucault sobre a visão médica da cidade no fim do século XVIII, por exemplo, têm sido 

usada com freqüência. Foucault propôs que 

 

Os médicos eram de certa forma os especialistas do espaço. Eles formularam 
quatro problemas fundamentais: localização (climas regionais, natureza dos solos, 
humidade e seca, sob o nome de constituição eles estudaram a combinação dos 
determinantes locais e das variações sazonais que facilitam, em certo momento, um 
certo tipo de doença); coexistência (seja dos homens entre si: questões de 
densidade e proximidade; seja dos homens e das coisas: questões de água, esgoto, 
ventilação; seja entre os homens e os animais: questão dos matadouros, estábulos; 
seja dos homens e dos mortos: questão dos cemitérios); habitação (habitat, 
urbanismo); deslocamentos (migração de homens, propagação de doenças) [...] os 
médicos pensaram sobretudo sobre o espaço da habitação e o das cidades 
(FOUCAULT, 1977a, p.213-214). 

 

Foucault aprofunda esta assertiva, dizendo que é ignorância procurar pela origem dos 

grandes passos do pensamento sociológico nos trabalhos de Montesquieu ou Comte. Para Foucault, 

o pensamento sociológico constituiu-se principalmente na prática dos médicos (FOUCAULT, 

1977a, p.214). Como pode ser visto em outros trabalhos (OUTTES, 2000, Capítulo 03), os 



 

1043 
 

primeiros surveys (inquéritos) urbanos no Brasil foram também realizados por médicos, embora um 

século depois da Europa, como por exemplo, o estudo sobre as condições de salubridade no Rio de 

Janeiro realizado pela Junta de Hygiene criada em 1851 ou a Commissão de Exame e Inspecção das 

Habitações de Santa Ephigenia em São Paulo em 1893 (MACHADO, LOUREIRO, LUZ & 

MURICY: 246; BENCHIMOL, 1982: 214; PEREIRA, 1988, p.263-264).  

 

DRIVER E O USO BRITÂNICO DE FOUCAULT 

 

A passagem de um texto de Foucault sobre a visão médica da cidade tem sido usada em 

vários estudos. Explorarei três exemplos para ver como eles foram amparados em dados empíricos. 

Driver, explorando o relacionamento entre as ciências sociais e o ambientalismo na Inglaterra em 

meados do século XIX. considera a sobreposição das ciências morais e sociais com a estatística e 

suas ligações com “enquiry and social reform in a variety of fields [...] health, sanitation, houses, 

etc”212 (DRIVER, 1988, p.277). Problemas sociais associados com as classes trabalhadoras como 

pobreza, delinqüência e degeneração, eram vistas como tendo uma relação de proximidade com o 

meio ambiente. O autor se apoia em dados empíricos para mostrar como “the influence of climate 

and physical environment on the constitution of particular ‘races of man’ was a common feature in 

travelogues and topographies written by Europeans during the eighteenth and early nineteenth 

centuries”213 (DRIVER, 1988, p.278). 

Partindo desta idéia central, Driver discute a analogia estabelecida por viajantes do século 

XIX entre climas quentes e o encorajamento de fraqueza moral, e de climas frios e estímulo ao 

vigor intelectual. Seguindo este pressuposto básico, a particularidade do meio ambiente explicava 

diferenças locais na incidência de doenças. Além da doença física, o comportamento desviante, 

considerado uma doença, era também identificado com o meio ambiente, significando “a ‘dualism’ 

between environmentalism and moralism”214 (DRIVER, 1988, p.279). O estudo do comportamento 

e dos hábitos conhecido como ciências morais transformou-se em uma “science of conduct and its 

relationship to environment, both moral and physical”215 (DRIVER, 1988, p.279), para a descoberta 

de seus princípios e a melhoria da sociedade através da re-educação de uma população considerada 

                                                 
212 “pesquisa e reforma social numa variedade de campos [...] saúde, saneamento, casas, etc” 
213 “a influência do clima e ambiente físico na constituição de ´raças de homens´ particulars era uma característica 
comum na literature de viagem e topografias escritas pelos Europeus durante os séculos XVIII e XIX” 
214 “um ´dualismo´entre ambientalismo e moralismo” 
215 “ciência da conduta e seu relacionamento com o ambiente, tanto moral quanto físico” 
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degenerada.  

Se, na visão dos reformadores sociais do século XIX, uma relação estreita existiu entre 

padrões de decadência moral e o meio ambiente, se fazia necessário a observação deste ambiente 

como gerador de vícios para entender como esta influência se estabelecia. A explicação achada para 

este relacionamento era a teoria miasmática, a qual se baseava na ressurreição da medicina 

Hipocrática, um tipo de medicina que leva em consideração elementos naturais como água, ar e 

lugar. De acordo com a teoria miasmática, a causa das doenças e epidemias era o estado da 

atmosfera ou a qualidade do ar. O ar poderia estar contaminado por miasmas, substâncias 

atmosféricas invisíveis resultantes ou da putrefação de material orgânico ou de emanações do corpo 

humano tais como o suor. Por esta razão, o meio ambiente tornou-se o fulcro da reforma social, 

incorporando o problema da organização à agenda reformadora. Cortiços e favelas, por exemplo, 

eram considerados lugares perigosos para a moradia. Por causa da densidade de pessoas vivendo tão 

próximas, considerava-se que não havia espaço suficiente para a dissipação dos tais miasmas. Esta 

condição, na visão de observadores da época, facilitava a doença física e moral. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DE MACHADO E SUA EQUIPE: UM FOUCAULT TROPICAL E 

SEUS COLEGAS 

 

Roberto Machado, um estudioso de Foucault, desenvolveu uma abordagem semelhante em 

um trabalho coletivo sobre o estabelecimento de normas sociais através da medicina social e da 

psiquiatria no Brasil no século XIX (MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978). 

Considerando o fato que o meio ambiente era apontado como uma possível causa de doença, 

Machado mostrou como a medicina se tornou social por não apenas levar em conta a doença 

quando a mesma já se encontrava instalada nos corpos, como também pela prevenção das causas de 

sua manifestação. Neste sentido, havia um deslocamento da preocupação médica da doença para a 

saúde (MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p.248), e a medicina social tornou-se 

uma ação permanente de controle.  

O médico ou a médica (ainda que mulheres não exercessem tal profissão naquela época) 

passou a não ser mais considerado apenas alguém que dominava a técnica e possuía o conhecimento 

dos grandes tratados teóricos. Ele ou ela tornou-se uma autoridade: alguém que intervinha, decidia, 

executava, controlava e punia. Intervir na sociedade significava policiar tudo que poderia ser causa 
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de doenças: destruir partes do espaço que facilitavam a desordem médica, transformando a 

desordem através de um projeto contínuo e planejado de observação e controle da vida social 

(MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p.258). 

Seguindo a visão Foucaultiana dos quatro problemas fundamentais estabelecidos pelos 

médicos, Machado reduziu a intervenção médica na cidade em dois princípios básicos: a localização 

espacial e temporal e a inter-comunicação ou contato. O isolamento temporal e espacial, como 

método, implica na reunião ordenada (MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p. 261). 

Machado mostrou como o aspecto natural da cidade, especialmente sua situação geográfica, era 

parte da visão médica, e era condutiva, como no estudo de Driver, à análise climatológica 

(MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p.264-265). Dentro da análise da paisagem 

urbana natural uma grande importância era atribuída às montanhas, charcos e mangues 

(MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p.266). As primeiras, sendo um obstáculo ao 

vento, eram consideradas um elemento indesejável na cidade. Vários médicos Brasileiros estudaram 

na Faculdade de Medicina de Paris no século XIX, e apresentaram teses de graduação que discutiam 

a remoção dos morros urbanos. De fato, dois dos morros do Rio de Janeiro (morros do Senado e 

Castelo) foram removidos entre 1890 e os anos 20 (RIBEIRO, 1927: 6; ABREU, 1988; KESSEL, 

1997: 27; PEREIRA, 1988, p.465-466), como discutido em mais detalhes em vários outros 

trabalhos (OUTTES, 2000, Capítulos 3 & 4). 

Nos charcos e mangues, áreas úmidas nas quais substâncias animais e vegetais se 

decompunham, o clima quente da cidade provocava rápida putrefação destas substâncias, “criando” 

os miasmas (MACHADO, LOUREIRO, LUZ; MURICY, 1978, p.266). A visão médica foi mais 

longe, analisando as instituições urbanas em seus programas disciplinares, como os hospitais, 

cemitérios e fábricas. Na análise destas instituições, os médicos observaram ameaças à saúde para 

estabelecer formas alternativas de organizá-las, isolando pessoas da mesma doença em partes 

específicas dos hospitais e melhorando os métodos de enterro nos cemitérios, por exemplo. 

 

FOUCAULT E A HISTÓRIA DO URBANISMO 
 

As idéias de Foucault têm também sido aplicadas ao nascimento do urbanismo no século 

XX propriamente. Um dos trabalhos mais desenvolvidos nesta tradição é o de M. Christine Boyer, a 

qual tem analisado o caso dos Estados Unidos (BOYER, 1983). Boyer observou que os textos 

lidando com os problemas sociais na segunda metade do século XIX poderiam ser vistos com um 
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foco sobre as estratégias de controle social. Ela classificou tais textos em duas categorias. A 

primeira categoria foi a exploração dos trabalhadores urbanos e seu potencial para motins e 

protestos, a segunda foi o medo do meio ambiente danificado, em perigo, ou ameaçado e as 

condições de densificação (overcrowding) ou congestão dos cortiços Americanos (slum 

congestion), supostamente considerados como a causa moral e a decadência comportamental da 

população urbana. O medo da multidão humana caracterizava ambas as categorias (BOYER, 1983, 

p.9). 

Nos escritos dos reformadores sociais Norte Americanos, Boyer identifica a existência de 

duas premissas básicas: que o meio físico pode disciplinar os seres humanos a respeitar uma ordem 

harmoniosa com o mundo urbano, e que a provisão de um ambiente mais condutivo requeriria a 

supervisão constante e a correção disciplinar de uma autoridade política centralizada (BOYER, 

1983, p.14). Esta posição, de acordo com Boyer, implicou em uma crença na capacidade ou 

potencialidade do meio ambiente: uma ilusão que um ambiente devidamente organizado poderia 

disciplinar e transformar em vantagem social os instintos básicos do indivíduo, e a idéia de que o 

processo de afirmação da ordem desejada ocorreria no lar. Era o mais perto possível do nível 

doméstico que a sociedade poderia intervir para alcançar o controle social (BOYER, 1983, p.15). 

Os reformadores acreditavam que o exemplo moral e a educação disciplinar iriam direcionar 

a mente das pessoas das classes mais baixas em sentidos mais aceitáveis para eles. O que era 

considerado a falta de controle sobre a infra-estrutura urbana, suprimento de água, condições de 

habitação e códigos sanitários resultava de uma visão dos slums (cortiços) como uma ameaça para 

toda a população. Uma completa identificação das patologias sociais da vida urbana com o caos 

ambiental foi estabelecida (BOYER, 1983, p.17). Aqui, mais uma vez, como no caso dos trabalhos 

de Driver e Machado, o dualismo entre caos físico e moral é novamente aceito (BOYER, 1983, 

p.20). Para Boyer, em fins do século XIX, as últimas técnicas de inquérito e conhecimento científico 

começaram a ser usadas para o entendimento dos problemas sociais descobertos pelos reformadores 

sociais Americanos: pobreza, congestão, caos ambiental e desarranjo estético. Para a reunião de 

informação sobre o pobre urbano, um Board of State Charities foi criado em New York para 

estabelecer o controle provisório sobre as instituições locais em 1863. 

A principal estratégia para a melhoria social neste período foram as visitas aos lares dos 

pobres urbanos, realizada por pessoas especialmente treinadas para tal fim. Uma outra ação 

considerada importante foi a intervenção na educação das crianças. No mais, uma forma adequada 



 

1047 
 

de meio ambiente pensava-se serem os espaços abertos, a criação de playgrounds e sports fields 

sendo particularmente bem-vindas. Isto estava muito claro no pensamento dos urbanistas 

Brasileiros, como Anhaia Melo, sobre cujas idéias há trabalhos (OUTTES, 2000, Capítulo 9). Um 

completo discurso sobre o relacionamento entre crime e áreas sem playing fields tomou corpo. O 

movimento pela reforma social através de espaços abertos enquanto um ambiente salutar teve lugar 

importante no plano de Chicago na virada do século, onde todo um sistema de parques foi criado. 

O movimento Americano pela reforma social avançou assim progressivamente através de 

passos cada vez mais largos. Seu universo de intervenção cresceu das crianças (através da 

educação), para a família (através das visitadoras de domicílios), para o bairro (através dos 

trabalhadores dos settlement-house), juntando esforços com as agências de caridade na conquista de 

um ambiente curativo (BOYER, 1983, p.25). Uma justificativa para a criação destas autoridades era 

a distinção entre o bom pobre e o pobre ruim. Tornou-se possível saber quem estava se 

candidatando a ajuda financeira e programas sociais através de diferentes organizações pela 

centralização de tal informação. Como em 1898 New York possuía 1,323 formas organizadas de 

esforço filantrópico, a solução achada foi a divisão da cidade em distritos alocados para cada 

organização (BOYER, 1983, p.27). 

Para uma completa visão da vida do pobre urbano era necessário conhecer a população 

urbana. Depois dos anos 1860, questões específicas passaram a ser monitoradas através de surveys. 

Deste período até a virada do século surveys maiores e mais complexos foram realizados. Em 1863, 

o Council of Hygiene conduziu o primeiro survey da cidade inteira, sendo New York dividida em 

29 distritos, cada um sob o controle supervisional de um médico (BOYER, 1983, p.29). Neste 

survey, dados sobre as condições topográficas e de drenagem, índice de doença e mortalidade, 

construção de edifícios e características populacionais foram coletadas. 

O resultado mostrou que 500,000 habitantes moravam em 15,000 tenement houses 

(cortiços), com 15,000 habitantes vivendo em cellar dwellings (porões ou adegas). A epidemia de 

cólera de 1865 levou à criação do Metropolitan Health Board em 1867, de cujo trabalho resultou a 

primeira legislação para a cidade inteira. É interessante notar que tal survey foi realizado depois 

daquele do Rio de Janeiro. Na virada do século, uma nova investigação, realizada pela New York 

Charity Organisation Society, sob a corrdenação de Lawrence Veiller (quem influenciou a 

legislação Brasileira), resultou no New York State Tenement Law, a “lei dos cortiços” do Estado de 

New York, que tornou-se modelo para a legislação em outras cidades Americanas. O primeiro 
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survey de uma cidade realizado nos Estados Unidos, o qual foi considerado um modelo para surveys 

de urbanismo, foi a investigação sobre as condições de trabalho e moradia de Pittsburgh, 

patrocinada pela Russell Sage Foundation em 1909 (BOYER, 1983, p.29-31). 

Dando continuidade à sua narrativa sobre a História do city planning nos Estados Unidos, 

Boyer se refere a outra passagem da obra de Foucault relacionada com disciplina: sua descrição 

sobre o medo de lugares escuros na cidade, onde perpetuadores de crime e desordem podem se 

esconder, e sua opinião de que a disciplina decorre da distribuição dos indivíduos no espaço 

(BOYER, 1983, p.33). Ela interpreta esta idéia colocando que a natureza era considerada como 

exemplar por reformadores Americanos para reconstruir a cidade de uma melhor forma. O principal 

elemento proposto como um espaço urbano curativo foram os parques. Os parques urbanos eram 

considerados instituições normativas, um ponto de contato entre as aflições das habitações 

congestionadas e o ambiente natural curativo. Tal movimento ocorreu em paralelo com o 

movimento pela proteção de áreas de natureza selvagem como o Yosemite Valley (onde foi criado 

um parque) e as cachoeiras do Niagara Falls (BOYER, 1983, p.33). 

A Cidade de New York foi pioneira na implementação da idéia de parques urbanos 

comprando a área para o Central Park entre 1856 e 1863. No começo do século XX a Cidade de 

New York tinha onze parques, cada um com cem acres ou mais. Boston foi a primeira cidade onde 

um sistema metropolitano de parques foi criado. Parques e espaços abertos foram uma preocupação 

corrente entre urbanistas Brasileiros como Victor da Silva Freire, Prestes Maia e Anhaia Melo, além 

de estrangeiros que trabalharam no Brasil como Bouvard, Arsène Puttemans e Donat-Hubert Alfred 

Agache. 

De acordo com Boyer, em cerca de fins do século XIX o discurso sobre parques urbanos se 

intensificou, com controles normativos e ordens disciplinares sendo elementos essenciais do 

melhoramento dos parques (BOYER, 1983, p.37). Na mesma direção, os subúrbios eram 

valorizados como uma mistura positiva de condições rurais e urbanas (BOYER, 1983, p.40). A 

transformação da interpretação da crise urbana em diretivas de controle disciplinar é explicada por 

Boyer como uma forma de desenvolver um movimento social em torno da vontade dos profissionais 

em melhorar as cidades (BOYER, 1983, p. 45-46). Na análise deste processo pelo qual a cidade 

poderia se desenvolver de maneira ordenada, apesar de sua complexidade e especialização de 

estruturas e funções, Boyer sugeriu a necessidade de uma estratégia intervencionista, uma 

mentalidade planejadora que ofereceria um esquema conceitual para o desenvolvimento racional e o 
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crescimento regulado. Em sua opinião, esta mentalidade começou a se desenvolver nos Estados 

Unidos em torno de 1907 (BOYER, 1983, p.62): 

 

The environmental reforms of the early improvers had outlined the major problems 
of chaotic city growth, cultural needs and social service requirements. In fragment 
and pieces the idea of improving the conditions of poverty, congestion, public 
health, recreational and architectural order became connected with the practices 
and profession of engineering and architecture, charity and municipal reform, 
housing, health and educational service. These movements alone could not develop 
a total perspective on the city (BOYER, 1983, p.63). 

 

Como resultado, houve uma necessidade de uma especialização concatenadora: 

comprehensive city planning, o urbanismo compreensivo. Outro aspecto interessante da obra de 

Boyer é a ligação estabelecida entre disciplina e a remoção de barreiras espaciais ao crescimento 

econômico, um processo denominado por Marx de “a aniquilação do espaço pelo tempo” 

(HARVEY, 1990, p.418). Ainda de acordo com Boyer, “the higher is the obstacle to capitalist 

accumulation the more necessary were disciplinary plans for the physical improvement of order in 

the city”216 (BOYER, 1983, p.65), e os documentos de urbanismo são um modo através do qual as 

contradições das frações do capital encontram expressão física. Esta autora sugere que os planos 

ligam diversos melhoramentos através de seus canais de suporte econômico e social e excluem 

vozes em oposição (BOYER, 1983, p. 67-68). Diz ainda que o objetivo do urbanismo é transformar, 

corrigir e melhorar a sociedade através de um ambiente físico disciplinado, garantindo o 

investimento de capital em terras, melhorias físicas ou infra-estrutura através de uma ordem 

espacial racional (BOYER, 1983, p.68). 

Boyer coloca que apesar de ser um suporte para a acumulação de capital, o que sustem o 

discurso sobre urbanismo através dos anos são as técnicas que podem disciplinar a aparência física 

da cidade. Neste sentido, para a autora, a ordem física é um instrumento efetivo a serviço da 

produtividade do capital. O urbanismo desenvolveu e mesclou um programa tático: a forma espacial 

da cidade como um elemento material na produção e circulação de bens (BOYER, 1983, p.66). O 

diálogo do urbanismo fala de uma ordem harmoniosa dissolvendo as forças contraditórias de 

maneira racional, tentando assegurar otimismo nos negócios, confiança financeira e uma ilusão de 

prosperidade. O urbanismo injeta um espírito de racionalidade utópica, sendo uma racionalização 

                                                 
216 “quanto maior é o obstáculo à acumulação capitalista mais necessários eram os planos disciplinadores para a 
melhoria física da ordem na cidade” 
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abstrata que torna possível a remoção de algumas barreiras que obstruem o crescimento econômico, 

protegendo o capitalismo ou outros modos de produção (BOYER, 1983, p.69). 

 

Á GUISA DE CONCLUSÃO: OUTRAS IDÉIAS DE FOUCAULT APLICÁVEIS AO 

URBANISMO E O CASO BRASILEIRO 

 

O tipo de argumento empregado por Boyer me parece aplicável a outros casos empíricos 

como o discurso sobre o urbanismo proposto para o Brasil. Mais além das idéias de Boyer, o 

pensamento de Foucault tem muitas outras características que poderiam ser aplicadas ou 

desenvolvidas para se pensar a História do Urbanismo. Uma delas, desenvolvida por ela até certo 

ponto, é o conceito Foucaultiano de discurso e seu relacionamento com o poder e a verdade. É 

preciso, ainda, introduzir brevemente a abordagem teórica conhecida como linguistic turn (virada 

linguística) neste texto, discutindo o nascimento ou gênese da palavra urbanismo em Português 

Brasileiro. No mais, é necessário ainda prevenir o leitor para o fato de que embora tal palavra não 

tenha sido empregada no Brasil no sentido de planejamento urbano/de cidades antes da década de 

1910, propostas para mudanças físicas em vários aspectos da cidade existiram e novas cidades têm 

sido planejadas desde o período colonial sob uma lexicografia diferente, muitas vezes sob a 

nomenclatura de melhoramentos. Quero concluir este trabalho chamando atenção para o fato de que 

embora aspectos das cidades tenham sido implementados de acordo com os planos propostos, as 

cidades como um todo não se desenvolveram de acordo com planos.  

No Brasil, o nascimento do urbanismo teve lugar no período em que o governo começou a 

intervir na questão social através da criação da legislação do trabalho e de políticas sociais de bem 

estar, sendo o urbanismo uma estratégia de criação de uma cultura industrial. Sabe-se, à partir de 

Foucault, que saberes, discurso e poder estão fortemente associados (FOUCAULT, 1977b, p.4-5). O 

discurso sobre problemas urbanos esteve e está investido de uma economia política da verdade, 

como sugerido pelo filósofo Francês para o caso das prisões. O Brasil fazia e faz parte do sistema 

capitalista global e ao tempo em que este saber apareceu, o país estava construindo e melhorando o 

seu setor industrial, o que significa que precisava de trabalhadores obedientes e qualificados para a 

produção industrial. No mais, parte do capital e riqueza nas sociedades industriais, como as 

máquinas fabris, não se encontra nas mãos dos que as fazem trabalhar, permitindo assim a criação 
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da mais-valia. Constituir o povo enquanto um corpo moral separado da delinqüência protegeu este 

capital e riqueza. 

A propaganda era parte do movimento pelo urbanismo. A presença de jornalistas em 

comissões de planos de cidade, como foi o caso em Recife (OUTTES, 1996, p.179; OUTTES, 

1997, p.5), assim como a cobertura de certos jornais apresentando o estado da discussão sobre 

urbanismo, parecem ser uma excelente evidência disto. Entrevistas com urbanistas foram 

publicadas em jornais e muitos deles deram palestras no rádio divulgando os princípios do 

urbanismo como foi o caso de Armando de Godoy e José Estelita. É por isto que eu penso que é 

importante e fascinante o estudo do discurso dos urbanistas. Para mim, ele revela parcialmente 

como a sociedade foi pensada para funcionar de acordo com os princípios de uma lógica industrial, 

ou, ao menos, como algumas tentativas foram feitas para desenvolvê-la nesta direção.  

Neste escrito, eu discuti as idéias de Michel Foucault e argúi que algumas delas eram e são 

úteis como um referencial teórico, historiográfico e metodológico para se discutir urbanismo. Como 

procuro aplicar sua genealogia e dou atenção às palavras, é preciso explorar quando urbanismo, a 

palavra equivalente a planejamento de cidades no sentido de comprehensive city planning, town 

planning ou urbanisme foi usada no Português do Brasil pela primeira vez e quem a cunhou. Apesar 

da palavra urbanismo ter sido inventada no Brasil apenas em 1916, cidades foram planejadas no 

país desde o período colonial, a exemplo de Teresina, Recife e outras e tais intervenções nas cidades 

tiveram lugar na maioria das vezes sob a nomenclatura de melhoramentos.  

Outros escritos discutiram alguns melhoramentos no Rio de Janeiro e São Paulo até o fim do 

Império, se dedicaram ainda aos melhoramentos e urbanismo da proclamação da República ao fim 

dos anos 1920 tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O leitor é informado da discussão e do 

debate sobre a cidade e favelas no Rotary Club do Rio, trabalham-se as idéias de Agache para o Rio 

e as de Corbusier para o Rio e para São Paulo. Investiga-se o desenvolvimento do urbanismo em 

São Paulo depois do plano de melhoramentos de 1924 incluindo o Plano de Avenidas e o congresso 

de habitação de 1931. Se lida ainda com as carreiras de Armando de Godoy e Luiz de Anhaia Melo, 

dois intelectuais do urbanismo no Rio e São Paulo, respectivamente. Investiga-se também a 

participação e os debates do Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo em 1941. 

Além do estudo das palavras, argúi-se através deste texto que o urbanismo era uma tentativa 

de disciplinar a sociedade através da cidade e que alguns de seus aspectos, quando implementados, 

são uma forma de bio-poder que afeta infinitesimamente a liberdade dos corpos humanos. É 
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inclusive interessante notar que alguns urbanistas pareciam estar conscientes deste aspecto do 

urbanismo. Anhaia Melo, por exemplo, na conclusão de um artigo sobre habitação e urbanismo, 

teve a inspiração de citar Churchill, quem, em uma sentença, sugere que ele tinha pensado em 

algumas das questões levantadas aqui: “we shape our buildings and afterwards our buildings shape 

us”217 (MELO, 1945, p.2-3). 
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AS CALÇADAS  NO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 

 
AMORIM, Tathyane Camara de Souza218 

 
AMORIM, Rhuan Felipe Reino 219  

 
RESUMO 
 
As calçadas são de grande importância na vida das cidades e é por meio delas que ocorre a 
circulação exclusiva dos pedestres, normalmente segregada em desnível com a circulação de 
veículos, porém essa configuração não foi assim desde o início. Com este trabalho de revisão 
bibliográfica permitiu-se compreender que os caminhos antes percorridos apenas pelos homens, 
passaram a dividir espaço com os veículos de tração animal, e por fim com os automóveis, e então 
em meio a essa evolução tornou-se necessária a separação entre os veículos e os pedestres, por meio 
das calçadas. Nelas também se realizam atividades sociais humanas, comércio, arte, entre outros. A 
história das calçadas está ligada a história das cidades, e seus diferentes povos e culturas, porém, 
novos planejadores urbanos apontam para as novas necessidades de deslocamentos e propõem 
mudanças nesse padrão. Portanto faz-se necessário o conhecimento dessa evolução e formatação ao 
longo do tempo, a fim de permitir aos atuais planejadores urbanos, que compreendendo a origem e 
o desenvolvimentos das calçadas, consigam planejar melhor as vias de circulação, e assim melhorar 
as condições de acessibilidade para todos.    
 
Palavras-chave: Vias; Cidades; História; Pedestres. 

 
ABSTRACT 
 
The sidewalks are of great importance in life of cities and it is through them that is the exclusive 
movement of pedestrians, usually segregated sunken with the movement of vehicles, but this setting 
was not so from the beginning. This work of literature review allowed to understand that the paths 
before traveled by men only, began to share space with horse-drawn vehicles, and finally with the 
car, and then in the midst of this evolution became necessary separation between vehicles and 
pedestrians through the sidewalks. Them are also held human social activities, trade, art, among 
others. The history of sidewalks is on the history of cities, and its different peoples and cultures, 
however, new urban planners point to the new needs of displacements and propose changes in this 
pattern. Therefore, it is necessary knowledge of such developments and formatting over time in 
order to allow existing urban planners, which including the origin and development of sidewalks, be 
able to better plan the roads, and thus improve the accessibility conditions for all. 
 
Keywords: roads; Cities; History; pedestrians. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

É intrínseca à natureza humana a necessidade de deslocamento, e uma forma de ordena-lo 

foi por meio das vias e calçadas. 

No Brasil, os padrões de calçadas utilizados nos municípios são descritos nas legislações 

municipais, e em nível nacional, questões como características do pavimento e inclinações máximas 

do passeio público, são apresentadas na NBR 9050/2015, acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

Porém é necessário entender qual a origem desse padrão de calçadas utilizado, de modo a 

conhecer como ocorreu esse desenvolvimento e assim fomentar os planejadores urbanos, para que 

por meio da compreensão da evolução dos caminhos, possam planejar novas alternativas de 

passeios públicos e assim tornar a cidade cada vez mais acessível a todos. 

Nesse trabalho, com base no estudo de produções de autores cujos trabalhos são 

relacionados com as cidades, foi possível o desenvolvimento de um raciocínio, situando a evolução 

das calçadas e vias, nos diferentes contextos e sociedades, e seus diferentes fins.  

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

Nas últimas décadas alguns pesquisadores dedicaram-se a estudar a cidade e seu 

comportamento perante o contexto histórico e as relações humanas. Para o presente estudo foram 

pesquisados autores que no último século produziram obras literárias relacionadas às cidades, 

buscando compreender as suas visões da evolução e necessidades das cidades, das vias, e por 

consequência das calçadas. 

 

2.1 Desenvolvimento histórico 

 

Segundo Benevolo (1981) algumas sociedades neolíticas (entre 10.000 a.C a 3.000 a.C), já 

conheciam a roda, utilizavam do carro puxado por bois e do burro de carga, além de já produzirem 

os cerais cultiváveis; o que demonstra que desde então já existiam as vias, como rotas preferenciais, 

para realizar esses tipos de transportes. 
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Nas cidades do extremo oriente, por volta do II milênio a.C, as casas já eram edificadas em 

torno de ruas moderadamente largas, e sobre as mesmas abriam-se somente as altas janelas de 

alguns cômodos e as portas de entrada (BENEVOLO, 1981).  

Desde muito cedo as edificações se firmaram ao longo das vias, formando uma espécie de 

corredor. As ruas eram diferentes do conceito atual, pois o autor aponta que algumas portas e 

janelas se abriam para as ruas, não apresentando a presença das calçadas rentes às edificações. 

Portanto para entender a história dos caminhos de pedestres, faz-se necessário compreender a 

história das ruas como um todo. 

Na Grécia, as ruas eram traçadas em ângulo reto, com poucas vias no sentido do 

comprimento. Existiam as principais, com larguras de 5 a 10 m, e eram cortadas ortogonalmente por 

um número maior de vias secundárias, com larguras de 3 a 5 m; formando assim uma grade de 

quarteirões retangulares e padronizados. Em Atenas, as ruas e edificações evitavam locais mais 

altos, ou saliências, por isso rochas afloravam no estado natural ou então eram recortadas de forma 

branda para obter o perfil desejado. (BENEVOLO, 1981) 

O surgimento do traçado reto demostra a prevalência da vontade do homem sobre natureza, 

visto que, com sua inteligência o mesmo realizava obras e alterações no ambiente, a fim de que os 

caminhos fossem produzidos da forma desejada. 

Segundo Le Corbusier (1925), o homem tem um objetivo, então caminha em linha reta, já a 

mula vagueia, a fim de evitar obstáculos, e de forma a empenhar-se o mínimo possível. Já para 

Lynch (1997) uma rua com curvas de aproximadamente noventa graus e bem definidas, ou com 

muitas curvas ligeiras, pode ter clareza direcional, assim como os traçados retos. 

Com o passar do tempo as ruas se tornam maiores, sendo que as mais importantes de 

Alexandria e Antioquia tinham largura de aproximadamente 30m. (BENEVOLO, 1981) Pensa-se 

que as vias largas são fruto do planejamento urbano das últimas décadas, porém desde muito antes 

havia a preocupação com a largura das vias a fim de atender as necessidades demandadas na época. 

No estado romano ocorre a união política do mundo mediterrâneo, sendo que entre os meios 

utilizados pelos mesmos para a essa colonização estão as modificações de infraestruturas, que se 

concretizavam também por meio de pontes e estradas. A rede de estradas, era de ruas tortuosas e 

frequentemente estreitas, sendo definidas conforme suas características, os itinera, permitiam 

apenas a passagem de pedestres, os actus, permitiam um carro de cada vez, e as viae, para dois 

carros. Essas últimas, segundo a lei das doze tábuas, teriam largura máxima de 4,80 m, porém, 
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excepcionalmente, atingiam até 6,50 m. As demais deveriam ter dimensão mínima de 2,90 m, a fim 

de que as casas que as circundassem pudessem ter balcões nos andares superiores.  Conforme 

haviam novas conquistas, a rede de estradas se expandia, a fim de permitir o deslocamento dos 

exércitos, do comércio e as comunicações administrativas. (BENEVOLO, 1981) 

Na realidade romana, com suas intensas colonizações, foi alterada a dimensão da 

necessidade de transportes, pois para chegar até as novas colônias e com elas efetuar as trocas 

necessárias, foi preciso uma expansão e um planejamento da malha viária. É notável a presença dos 

veículos e a existência de uma espécie de classificação viária, segundo os deslocamentos 

característicos de cada via, além de que, a dimensão das vias era controlada conforme as 

necessidades das edificações e atividades lindeiras. 

Quando Roma se expandiu, e chegou a aproximadamente um milhão de habitantes, esse 

planejamento anterior se tornou insuficiente, então César criou uma proibição horária para o 

tráfego, sendo que a maioria dos carros poderiam circular apenas durante a noite. (BENEVOLO, 

1981) 

Outra característica referente ao planejamento urbano percebida é a adequação do projeto ao 

comportamento funcional das vias; pois para a população anterior, o planejamento inicial era 

satisfatório, porém com a expansão inimaginada de Roma, foram necessárias novas medidas, 

alterações e adequações. 

A pavimentação também se tornou uma realidade, inclusive com a sobreposição de camadas 

em sua execução, pois segundo Benevolo (1981), existia sobre as estradas o calçamento intercalado 

de pedras batidas, saibro e pedras chatas poligonais.  

Em Roma era objetivada a agilidade do tráfego, e para tanto dava-se preferência aos traços 

retilíneos, e em relevo acentuado, havia o trabalho de corte de rochas, a fim de obter uma via reta e 

plana o quanto possível, e para a travessia de caminhos d’água construíam pontes. (BENEVOLO, 

1981) 

Os romanos foram planejadores urbanos, que pensavam seus projetos, e os executavam, 

inclusive por meio de movimentos de terras e obras de artes, como as pontes, utilizadas para vencer 

obstáculos formados pela natureza original do local.  

Para Le Corbusier (1925), as vias retilíneas eram características dos romanos, já a idade 

média aceitou o caminho da “mula” e várias gerações a seguiram.  Para Le Goff (1924), a cidade da 
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idade média era fechada por muralha, sendo a entrada feita por portas que levavam por meio de ruas 

infernais até praças paradisíacas.  

Na Europa da idade média as vias eram irregulares, porém organizadas, permitindo uma 

melhor orientação tanto no bairro como na cidade. Existia também uma espécie de hierarquização, 

entre as principais e secundárias. (BENEVOLO, 1981) Percebe-se que na idade média as vias 

assumem uma configuração diferente da disseminada no período romano, com vias tortuosas, 

porém o planejamento urbano não foi deixado de lado, pois as vias tinham suas funções e 

hierarquizações. 

As ruas principais atendiam a várias finalidades, como ao comércio, às reuniões, à parada e 

ao tráfego. Somente as secundárias serviam apenas para passagem. As casas de vários andares 

tangenciavam as vias, ajudando com suas fachadas a formar o ambiente da rua. (BENEVOLO, 

1981) 

As ruas, apesar de terem surgido como formas de organizar os deslocamentos, não tem essa 

como sua única função, pois as mesmas serviam e servem para a reunião de pessoas, para as 

atividades de comércio e à parada. 

O calçamento, destinado aos pedestres, surge em Paris, no ano de 1185 e cinquenta anos 

depois em Florença. Em Paris, uma portaria emitida pelo Conselho de Estado da França, em 

18/10/1704, demanda a construção de um cais de pedestres, de aproximadamente, 2,92m. (YAZIDI, 

2000) 

Segundo Grandjean (1979, p.278 apud YAZIDI, 2000, p.304) “a primeira rua com calçada, 

como hoje conhecemos, se estabelece em 1781, na Rue de l’Odeon, para conforto dos pedestres que 

se dirigiam ao Teatro”. 

Para Yázigi (2000), as calçadas além da função de circulação também são utilizadas para 

serviços lucrativos e comércio, além de serem espaços para a realização de atividades sociais, 

culturais e religiosas. É ali que se realiza o encontro universal, onde todos compartilham o mesmo 

espaço, o que confere sentido ao coletivo. 

Passada a idade média, tem-se o período de colonização europeia nas novas terras 

descobertas pelos desbravadores, onde foram encontrados enormes espaços “vazios”, e ali poderiam 

ser programadas sua colonização e urbanização. (BENEVOLO, 1981) 

Com a descoberta da América, por exemplo, os europeus encontraram regiões 

completamente inexploradas, com grandes áreas disponíveis, e com potencial para se estabelecer e 
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realizar novos planos para urbanização. Porém, os colonizadores trouxeram muito daquilo que já 

viviam em suas cidades de origem. 

As vias deram continuidade ao planejamento de ruas retilíneas, formando um tabuleiro de 

quarteirões, com uma praça na região central, acompanhada de construções como a igreja, o paço 

municipal, e as residências dos colonos e mercadores mais ricos. (BENEVOLO, 1981) 

Nesse contexto é codificada a primeira lei urbanística da idade moderna, pelo rei da 

Espanha, Felipe II, em 1573. Tal documento apresentava orientações para o posicionamento das 

vias e praças, além de orientar a colocação de pórticos em ruas não exposta aos ventos principais, o 

que favorecia a realização do comércio. Havia a orientação para a execução de ruas largas nas 

regiões frias e estreitas nas quentes, porém, para onde fosse necessária a realização de defesa com 

auxílio de cavalos, as vias deveriam ser largas, para comportar este tráfego. (BENEVOLO, 1981) 

Existem opiniões contrárias às orientações desse documento, porém, ele representa uma 

forma de regulamentar o planejamento de uma cidade, que é por meio de leis e do controle dos 

governantes. 

O Brasil é uma país de colonização europeia, na maior parte por Portugal e Espanha, porém 

foi uma colônia de exploração, de onde os colonos retiravam o máximo possível e pouco pensavam 

no desenvolvimento local.  

A colonização portuguesa, trouxe um traçado viário que acompanhava as curvas de nível, o 

que ainda não era reconhecido no momento, mas esse tipo de traçado hoje representa uma 

orientação ecológica, a fim de causar a menor alteração possível no meio. Já a colonização 

espanhola ficou marcada pela obrigatoriedade de uma Plaza Mayor, e pela imposição da linha reta 

na natureza. (YÁZIGI, 2000) 

Na cidade de São Paulo, as vias não tinham pavimentação, e eram completamente destinadas 

ao tráfego de pedestres, cavalos ou veículos de tração animal, e era conhecida como calçada ou 

calçadinha, uma faixa coberta de pedras, construída rente à parede externa das edificações, feita a 

fim de proteger as fundações da possível penetração das águas das chuvas, porém, como alguns 

beirais avançavam sobre as mesmas, permitiam a proteção do deslocamento do pedestre.  (YÁZIGI, 

2000) Essa configuração de caminho “pavimentado” e coberto pelos beirais estimularam a 

circulação de pedestres por esses locais. 
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O leito carroçável, antes sem pavimentação, passou a receber calçamento de pedras, e então 

o todo passou a ser chamado de calçada. Palavra de origem latina, que significa pisar, calcanhar, 

devido a sua função ligada ao andar. (YÁZIGI, 2000) 

A calçada, na origem da palavra, se refere a função de andar, porém, desde o princípio, as 

vias tornaram-se caminho principais para a circulação de mercadorias e outros meios de transporte, 

até o momento em que se fez necessária a destinação de um espaço exclusivo para a circulação dos 

pedestres. 

Mesmo antes da invenção do automóvel, na Europa barroca, as ruas estreitas e regulares de 

Londres conduziam a um enorme tráfego de carros e pedestres, mesmo antes da invenção do 

automóvel. (BENEVOLO, 1981) Portanto os problemas de excesso de tráfego nas vias não é 

exclusividade do surgimento do automóvel, além de que, os conflitos entre os diferentes usuários 

das vias já se faziam presentes. 

No cenário da revolução industrial, o problema principal se encontrava nas ruas dos 

subúrbios, que estavam em meio ao caos, sem pavimento, com esgotos a céu aberto e sujeira, e 

ainda assim havia a circulação de pessoas e veículos, animais vagando e crianças brincando. 

(BENEVOLO, 1981) 

Neste período pós-liberal, registra-se a presença do passeio público, a calçada, onde há 

obrigatoriamente do encontro com todos, porém não de forma próxima, onde as multidões se 

ignoram. (BENEVOLO, 1981) 

Com a invenção do motor a explosão em 1885, permitiu-se o uso do petróleo para a ignição 

dos veículos. (BENEVOLO, 1981) A expansão do uso dos automóveis, com suas velocidades 

maiores, culminou no verdadeiro conflito entre os usuários das vias, pois para os automóveis, era 

necessário um trânsito fluido e veloz, a fim de viabilizar a circulação desse meio de transporte, o 

que aumentou os riscos aos pedestres e diminuiu a qualidade de vida no meio urbano, com aumento 

do barulho, de engarrafamentos e de poluição. 

Em 1963, um relatório sobre o Trânsito nas Cidades, apontou que devia-se dar prioridade à 

qualidade de vida da cidade, adaptando o trânsito aos recursos disponíveis e não seguindo a ideia do 

máximo aumento do tráfego. A principal atenção deveria ser voltada aos pedestres e ao transporte 

público, e não aos veículos particulares e às autoestradas. (BENEVOLO, 1981) 
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2.2 Visão atual e futura 

 

É notável que o desenvolvimento das cidades e dos espaços urbanos, está correlacionado 

com o contexto cultural, político e social. 

Com a priorização dos pedestres, a atenção se volta às calçadas, que segundo a Lei n°9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, é “a parte da via, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 

trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e 

outros fins”. 

Segundo Jacobs (1961), um dos órgãos mais vitais da cidade são as ruas e calçadas, sendo a 

última fundamental ao convívio social, pelo fato de serem públicas, reúnem pessoas de realidades 

muito diferentes 

Para Yázigi (2000), a não ser que as pessoas voem, necessitarão da calçada para seus 

deslocamentos, e ainda diz que comumente um local é reconhecido por seus visitantes, quanto ao 

nível de civilização, a partir da existência ou não das calçadas, bem como por seu estado de 

manutenção e tipo de revestimento. 

As calçadas passam a se tornar um referencial de qualidade do ambiente urbano, pois uma 

calçada com dimensões adequadas, padronizada e com manutenção do pavimento é característica de 

um ambiente acessível, com qualidade e conforto de deslocamentos para os pedestres. 

Porém esse lugar de encontro e trocas, tem se tornado lugar de medo, com o aumento da 

violência, e o risco sofrido pelo pedestre em seu convívio com os demais meios de transportes, aí o 

pedestre se encontra como o mais vulnerável. (YÁZIGI, 2000) 

Segundo Jacobs (1961), entre as funções da calçada, está a de recreação infantil, que com o 

intenso tráfego de veículos tem se tornado uma função perigosa, mas defende que calçadas de 9 a 

10 m seriam capazes de comportar quase todos os tipos de recreações informais, somadas as suas 

funções tradicionais. 

Para o autor, devido a maior necessidade de espaço para o tráfego de veículos, as calçadas 

têm sua largura reduzida, sendo assim vista apenas como caminho de pedestres e acessos de 

veículos à prédios, porém sua presença e conservação trazem melhorias na segurança, na criação 

das crianças e na vida pública em geral. 
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O pedestre é cada vez mais vítima da expansão da utilização dos veículos, sendo ignorado o 

fato de que, a caminhada a pé, é único meio de locomoção utilizado por todos os condutores e 

passageiros dos demais meios de transporte. 

A rua-corredor, configurada por duas calçadas e o leito carroçável, circundada por casas, 

segundo Le Corbusier (1925), devem deixar de existir, sob o argumento de que as cidades devem 

ser além de palácios em corredores. Sugerindo, por exemplo, que o urbanismo se utilize dos 

telhados da cidade, a fim de traçar uma nova ordem de ruas.  

Críticas do autor à rua em sua configuração tradicional são relacionadas a vários fatores, 

entre eles as tubulações enterradas, visto serem antieconômicas, inseguras e inacessíveis, e o mesmo 

sugere que as canalizações sejam acessíveis em toda parte.  

Para ele a rua-corredor deve ser substituída, a fim de ocorrer uma separação planejada, 

baseada nas características dos diferentes meios de transporte e locomoção, entre eles os pedestres, 

as bicicletas, os veículos lentos e os veículos rápidos. 

As novas vertentes do planejamento urbano, propõem a destinação de ambientes 

exclusivamente para pedestres e outros para veículos, porém tais medidas serão válidas somente se 

acompanhadas de uma redução significativa na quantidade de automóveis, pois caso contrário, os 

arredores dos ambientes exclusivos para pedestres demandarão de estruturas de estacionamentos, 

garagens, e vias de acesso, que farão dessa medida uma forma de desintegração urbana, em 

detrimento da procurada recuperação urbana. (JACOBS, 1961) 

Para Cullen (1971) um local de sossego e tranquilidade para os pedestres é o que ele nomeia 

como recinto, que seriam largos, pracetas ou pátios, que em sua escala humana, contrastam com o 

ambiente externo a eles, em que o ruído, a pressa e os veículos se destacam. 

Onde optou-se pela criação de vias exclusivamente de pedestres, ao observar o 

comportamento dos mesmos, é perceptível que eles caminham rentes aos limites das edificações, 

onde seriam as calçadas em ruas-corredor, o que poderia demonstrar a inibição causada pela cultura 

e costume de limitação pelo meio fio, e a atratividade da proximidade das vitrines comerciais, 

porém, mesmo nessas vias exclusivas sem meio-fio, as pessoas permanecem nas laterais, salvo 

quando algo chama a atenção para meio da rua, ou então em situações de alto fluxo de pedestres. 

(JACOBS, 1961) 
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Entretanto, apesar desse comportamento por parte dos pedestres, é constatado que quanto 

mais espaço para os carros, maior será a necessidade de seu uso, e em consequência será necessário 

mais espaço para os mesmos.  

É uma espécie de ciclo, quanto mais se usa um meio de locomoção, mais se demanda 

infraestrutura para este tipo de utilização, e com o aumento desta, mais usuários surgirão para esse 

meio. Portanto, a mudança nos padrões atuais, está intimamente ligada ao investimento na 

infraestrutura do meio de transporte que se deseja incentivar. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
As calçadas foram produto da circulação de pedestres e veículos pelas vias em que, a partir 

do momento em que o uso compartilhado passou a trazer riscos e ineficiência, tornou-se necessária 

a destinação de um espaço exclusivo para a circulação dos pedestres. 

Com a percepção das necessidades de melhores condições de deslocamento e segurança, 

foram desenvolvendo-se pavimentos e planejamentos a fim de adaptar as vias às necessidades de 

cada época e sociedade. 

Com o estudo da história das calçadas tornou-se possível sintetizar esse desenvolvimento 

dos caminhos e vias, a fim de concluir que a origem das vias deu-se pelos deslocamentos de 

pedestres, e que com a evolução do homem e do transporte, foi necessária a expansão dessas vias 

para comportar os meios de transporte, porém com a invenção do automóvel e a sua expansão em 

escalas não previstas, as vias se tornaram principalmente destinadas aos veículos, o que demanda 

novas formas de planejamento e gestão. 

O convívio entre os pedestres e os veículos atingiu níveis perigosos, como os acidentes, que 

tem os primeiros como maiores vítimas, portanto os gestores e planejadores urbanos tem de 

desenvolver as novas formas das cidades a fim de obter o convívio pacífico entre as diferentes 

formas de circulação.   

O local pensado para uso exclusivo de pedestres, hoje tem afastado os mesmos, visto que as 

calçadas em mau estado de conservação, sem planejamento e continuidade, são um risco para a 

circulação de todos, além de que aumento da violência está muito presente nas calçadas, na forma 

de assaltos, sequestros, entre outros. Assim as pessoas passam a se sentir mais seguras em 
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ambientes fechados e particulares, como os shoppings centers, se afastando assim do convívio e do 

comércio de rua.  

É necessário aos planejadores urbanos, analisar as calçadas e as configuração das vias 

tradicionais, e baseados nessa evolução urbana, planejar novas formas para as cidades e calçadas, 

principalmente a fim de buscar um convívio amigável entre os diferentes meios de transporte, 

buscar a redução dos automóveis particulares, e incentivar o transporte público e alternativos. 

Porém não se pode esquecer que após saírem dos seus meios de transportes, todos são pedestres, 

portanto é imprescindível além de priorizar os deslocamentos a pé, desenvolver o bom 

planejamento das calçadas, com continuidade e conservação para o livre acesso de todos, além de 

oferecer maior segurança para seus usuários, incentivando além de melhorias de tráfego, o convívio 

entre todos, o comércio, e a vida sadia nas ruas em geral. 
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A MEMÓRIA DAS PEQUENAS CIDADES DA QUARTA COLÔNIA, RS, 
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RESUMO 
 
Pensar a cidade é entendê-la para além da paisagem urbana, analisando o processo de construção, 
apropriação espacial, os bens imateriais e a história. A cidade é o espaço de contato entre passado, 
presente e futuro, uma construção social material e simbólica. Assim, como o espaço citadino é este 
complexo sistema é importante preservar o passado urbano, por isso a memória das cidades tornou-
se um ponto – chave nas discussões geográficas contemporâneas. A memória das cidades consiste 
no conjunto de formas, lembranças, histórias, sentimentos e relações entre espaço e pessoas que 
marcam a identidade urbana. Dessa forma, o presente artigo busca analisar a memória das pequenas 
cidades da região da Quarta Colônia, localizada no centro do Rio Grande do Sul, reduto da 
colonização italiana e fonte de espaços valorizados, preservados e reconstruídos pela sociedade e 
governo regional. Espera-se que o trabalho possa contribuir com as pesquisas nesta temática e 
reforçar a valorização dos espaços antigos das cidades que guardam peculiaridades únicas 
importantes para o futuro das mesmas e de seus habitantes, principalmente numa região de 
pequenas cidades de cultura italiana. 
 
Palavras-chave: Memória das cidades; Pequenas cidades; Quarta Colônia/RS; Cultura italiana.  
 

ABSTRACT 

Think the city is to understand it beyond the urban landscape, analyzing the process of building, 
space appropriation, intangible assets and history. The city is the contact area between the past, 
present and future, a social construction material and symbolic. So, as the city space is this complex 
system is important to preserve the urban past, so the memory of the cities has become a point - key 
in contemporary geographical discussions. The memory of the cities is the set of forms, memories, 
stories, feelings and relationships between space and people that make the urban identity. Thus, this 
article seeks to analyze the memory of the small towns of the Quarta Colônia region, located in the 
center of Rio Grande do Sul, a stronghold of the Italian colonization and valued source of spaces 
preserved and rebuilt by society and regional government. It is expected that the work can 
contribute to the research on this topic and enhance the appreciation of the ancient spaces of cities 
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that keep important peculiarities unique to the future of them and their inhabitants, mainly in small 
towns of Italian culture region. 
 
Keywords: Memory of cities; Small cities; Quarta Colônia/ RS; Italian culture. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

      O espaço urbano é o lugar dos fluxos, das intercomunicações, dos fixos, das atividades 

administrativas, industriais e terciárias, das memórias e dos sentimentos de topofilia de seus 

moradores; espaço de contradições, lutas e violência. É uma obra humana que se constrói no 

decorrer do tempo, dessa forma, as formas e anseios novos coabitam com os antigos. Assim, a 

cidade é história, mas também presente, pois o movimento de construção/reconstrução é 

continuamente realizado pelos agentes urbanos. 

 Nesse sentido, atualmente, existe uma preocupação com a valorização do patrimônio 

cultural e histórico das cidades e consequentemente do seu passado, por parte de diversas ciências e 

pesquisadores. A própria ciência geográfica tem abordado uma nova vertente dentro da geografia 

urbana, a memória das cidades para dar conta da temática. 

  A memória da cidade seria um misto formado pela história do espaço, os sentimentos dos 

habitantes, as vivências e acontecimentos, as construções e edificações, a identidade que a cidade 

adquire no seu processo de constituição.  

Partindo dessa preocupação atual, a inquietação acerca da memória das cidades de 

colonização italiana, cuja cultura está materializada e preservada no espaço foi à motivação para a 

escolha dessa temática, tendo como objetivo central do texto analisar a memória das pequenas 

cidades da Quarta Colônia, RS. 

Espera-se contribuir com os estudos sobre as pequenas cidades e sobre a preservação urbana, 

principalmente quando se sabe que a região de estudo foi palco da colonização italiana na região 

central do Rio Grande do Sul e, hoje, vem desenvolvendo vários projetos para valorização do 

patrimônio cultural, associado com o turismo rural. No entanto, a preservação do legado histórico 

das cidades também é importante para o desenvolvimento territorial e para participação comunitária 

local, ou seja, para a integração efetiva da sociedade local ao espaço. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1. Aporte Metodológico   

 

Os recursos metodológicos utilizados para execução do trabalho foram: revisão de literatura, 

coleta de dados e o trabalho de campo, partindo das diretrizes apontadas pelo método histórico-

analítico. O método em questão se debruça na investigação de fatos e acontecimentos passados para 

compreender o objeto de estudo, possibilitando a geografia urbana uma análise sobre a história e a 

produção das cidades. 

Diante destes recursos e do método utilizou-se como trajeto metodológico, inicialmente, a 

realização da revisão de literatura sobre a temática envolvendo os conceitos de: urbano, pequenas 

cidades e memória urbana, patrimônio histórico e cultural. Quanto às leituras bibliográficas 

destacam-se: Abreu (1998), Endlich (2006), Figueiredo (2015), Pesavento (2007), Pollak (1992), 

Rebouças (2012), entre outros que foram importantes para o desenrolar teórico do trabalho. 

Num segundo momento, foi realizada coleta de dados nos espaços culturais, principalmente 

no Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG) de Nova Palma e órgãos municipais da região.  No 

decorrer da pesquisa foram realizados trabalhos de campo para recolher dados e imagens. Na última 

etapa do estudo, foi realizada a análise dos dados e bibliografias. Convém destacar, que a temática é 

decorrência das pesquisas das autoras sobre a colonização italiana na Quarta Colônia, especialmente 

do trabalho MANFIO (2011).   

Ademais, a formatação do texto segue a divisão das seções em três partes: a primeira parte o 

referencial sobre a temática memória das cidades, segunda a memória das cidades da Quarta 

Colônia e, por fim, as considerações pertinentes ao estudo. 

 

2.2. Uma leitura sobre a memória das cidades 

 

As cidades são um espaço construído pelo homem para atender seus anseios e necessidades. 

Ela é marcada pelo tempo mecânico do cotidiano, cujo se entrelaçam atividades de moradia, 

trabalho, lazer, religiosidade, entre outras. 

Segundo Carlos (2009, p. 57) a cidade “é uma realização humana, uma criação que vai se 

constituindo ao longo do processo histórico e que ganha materialização concreta e diferenciada em 

função de determinações históricas específicas”. 
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 A cidade é o espaço das relações homem/natureza, materializada pela presença de inúmeras 

construções, composta por uma paisagem com elementos artificiais, naturais e imateriais - os 

sentimentos, memórias e identidades. É também espaço das contradições socioeconômicas, da 

presença das indústrias, serviços e equipamentos urbanos (MANFIO, 2015). 

As cidades não formas estáticas, pois conforme Pesavento (2005, p.14): 

O tempo das cidades é múltiplo e está sempre a ser construído, pois a cidade é uma 
contínua reinvenção do mundo no espaço: desde o tempo do presente, onde se realizam as 
opções políticas e se decidem as intervenções sobre o urbano, a cidade se reconstrói 
continuamente, tendo por horizonte o passado e o futuro. 

 
 Diante disso, existem cidades de vários tamanhos e dinâmicas diferenciadas. As pequenas 

cidades são aquelas também definidas de cidades locais segundo em Santos (1996) a cidade local 

entendida como aquela de dimensão mínima a partir da qual as aglomerações deixam de servir às 

necessidades da atividade primária para servir as necessidades da população com verdadeira 

especialização do espaço.  

Evidentemente que pensar num conceito detalhado de pequena cidade é complicado como 

Endlich (2006) comenta o conceito de pequenas cidades é daqueles de difícil elaboração, pois faz 

discutir não só o conceito de pequenas cidades como o próprio conceito de cidade, pois na 

caracterização citadina são avaliados os aspectos que devem compor o limiar entre a cidade e a não-

cidade. As pequenas cidades são localidades em que tais requisitos se apresentam em patamares 

mínimos (ENDLICH, 2006). Porém, as pequenas cidades, assim como as maiores guardam 

particularidades urbanas e históricas fruto da sua construção. 

As cidades passam por um processo de construção e reconstrução, ao longo do tempo, 

marcados pela atuação dos atores urbanos e da dinâmica econômica, as quais estão inseridas, 

produzindo formas novas nas cidades. Nas palavras de Rebouças (2012) as mudanças ocorridas 

durante o tempo resultaram no surgimento de novas formas de organização sócio-espacial, 

motivando a exploração de outras possibilidades urbanas.  

Estas novas formas sempre foram valorizadas pelos moradores e gestores municipais. No 

entanto, nas últimas décadas o antigo da cidade também vem sendo preservado e tem despertado o 

interesse das ciências e pesquisadores, principalmente no tratamento da memória das cidades.  Para 

Abreu (1998, p. 77):  

A valorização do passado das cidades é uma característica comum às sociedades deste final 
de milênio. No Brasil, esta tendência é inédita e reflete uma mudança significativa de 
valores e atitudes sociais até agora predominantes. Depois de um longo período em que só 
se cultuava o que era novo, um período que resultou num ataque constante e sistemático às 
heranças vindas de tempos antigos, eis que atualmente o cotidiano urbano brasileiro vê-se 
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invadido por discursos e projetos que pregam a restauração, a preservação ou a 
revalorização dos mais diversos vestígios do passado. 

 
A ciência geográfica tem muito a contribuir com a discussão sobre a memória das cidades, 

pois as memórias são um importante legado para gerações posteriores (COLASANTE; 

CALVENTE, 2012).  As ciências, especialmente a geografia, nos últimos anos, tem se interessado 

na abordagem do patrimônio histórico e cultural que envolve as cidades, tanto as cidades mais 

velhas como as mais novas apresentam elementos que merecem serem preservados.  

O Brasil é um país de cidades novas, pois a maioria delas nasceu no século passado, embora 

haja cidades mais antigas.  Porém o passado das cidades brasileiras está sendo re-valorizado e a 

preservação/restauração do que sobrou das paisagens urbanas anteriores é um objetivo dos inúmeros 

agentes, especialmente os governos municipais. Mesmo cidades relativamente novas já adotaram a 

prática de preservar a história, valorizando as formas e memórias mais antigas (ABREU, 1998).   

Uma cidade é, pois, detentora de história e memória, seus antigos espaços mesmo que 

tenham sofrido degradação, deixaram marcas, que funcionam como padrões de referência 

identitária (PESAVENTO, 2007).  Assim sendo, habitar uma cidade, viver em espaço urbano é, 

forçosamente, dotá-la de condições para que nela se exerça a vida para além do tempo do agora, do 

cotidiano da existência. O presente da cidade é um momento no espaço que se reabilita o passado 

do urbano, material e imaterial, para que as pessoas se reconheçam e identifiquem, ancorando suas 

referências de memória e história (PESAVENTO, 2005). 

Neste entendimento a cidade que não tem memória acaba sendo um espaço fragilizado e 

desinteressante como afirmam Rodrigues e Machado (2010, p. 26) “Uma cidade sem memória é 

uma cidade sem história, largada às moscas, onde qualquer um vem e suga o que tiver de melhor e 

vai embora, onde os cidadãos vivem individualmente, sem se preocupar com o social, uma cidade 

estagnada econômica e socialmente, violenta e pobre”.  

Dessa forma, as cidades, geralmente, têm identidades, das quais Pesavento (2007) entende 

como sensação de pertencimento, são elaborações imaginárias que produzem coesão social e 

reconhecimento individual. As identidades asseguram e confortam seus moradores, fundamentando-

se em dados reais e objetivos, recolhendo traços, hábitos, maneiras de ser e acontecimentos do 

passado, tal como lugares e momentos.  

Complementando, para Rodrigues e Machado (2010, p. 23)  
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entre os diversos aspectos da identidade contemporânea, é a memória o mecanismo 
principal para a construção da identidade social e local. A identidade se constrói em um 
indivíduo a partir de visões de mundo, ideologias políticas e experiências históricas em 
comum com o grupo social em que vive, aliado a representações simbólicas. 
 

Memória é uma categoria biológico-psicológica que diz respeito à capacidade de 

armazenagem e conservação de informações, sendo, portanto, um elemento essencial da identidade 

de um lugar (ABREU, 1998).  

A memória individual ou coletiva é marcada por acontecimentos vividos pessoalmente e 

coletivamente, por pessoas, personagens e as lembranças destes (POLLAK, 1992). A memória é 

que preserva os lugares e permite que o vivido não seja esquecido por completo, como Poulet 

(1992, p. 54-55 apud ABREU, 1998) destaca “graças à memória, o tempo não está perdido, e, se, o 

tempo não está perdido, também o espaço não está. Ao lado do tempo reencontrado está o espaço 

reencontrado.” 

Para isso, o Estado tem um significativo papel, é um aparelho de produção simbólica, uma 

vez que seleciona as formas que serão elevadas à categoria de patrimônio para, posteriormente, 

serem protegidas de ações externas. Essa atuação do Estado cria condições para a acumulação do 

capital, mas também acaba protegendo determinadas formas com as quais a população se identifica 

por questões de afetividade (COLASANTE; CALVENTE, 2012). 

Assim, ao preservar a memória de uma cidade estar-se-á preservando também o espaço, sua 

essência e história que conduz a uma espacialidade em pleno desenvolvimento socioeconômico e 

cultural e, certamente o vivido da cidade não terá sido perdido, mas uma construção para as futuras 

gerações.  

 

2.3. A imigração italiana e a memória das pequenas cidades da Quarta Colônia 

  

A imigração italiana no sul do Brasil foi responsável pelo desenvolvimento de várias cidades 

e regiões. No centro do Rio Grande do Sul, a colonização, por italianos, fez surgir à região da 

Quarta Colônia de Imigração Italiana (Quarta Colônia). Inicialmente os imigrantes fundaram a 

Colônia Silveira Martins, dos quais posteriormente resultou na Quarta Colônia composta pelos 

municípios de: Silveira Martins, Ivorá, Faxinal do Soturno, Nova Palma, São João do Polêsine, 

Dona Francisca e Pinhal Grande (Figura 1).  
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Figura 1- Mapa de localização dos municípios da Quarta Colônia, RS. 

                  Fonte: Fundação de Economia e Estatística, adaptado por MANFIO, Vanessa (2011) 
 

A valorização da história e cultura potencializou um sentimentalismo de pertença dos 

sujeitos locais com seus costumes e tradições advindas do processo de colonização italiana no Rio 

Grande do Sul, trazendo elementos de suas terras de origem, que foram alteradas a partir da 

vivência e das trocas culturais com outras etnias neste local (FROEHLICH, et. al., 2009). 

Na Colônia Silveira Martins, assim como nos outros núcleos coloniais, reproduziu-se no 

espaço geográfico a cultura italiana através das manifestações como: costumes, dialetos, festas, 

crenças, culinária, arquitetura e, sobretudo, o apego as tradições (MANFIO; BENADUCE, 2010). 

Estas manifestações tornaram-se uma marca espacial da região e um patrimônio histórico-cultural. 

Nas cidades da Quarta Colônia encontram-se os elementos que Figueiredo (2015) destaca 

como especificidades das cidades de origem italiana como a sua rua comercial, com as igrejas em 

elevações ligeiramente apartadas dos eixos principais, com seus bairros originados pela absorção 

das antigas linhas coloniais rurais e das pequenas propriedades então desmembradas. A arquitetura 
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das edificações marcou a história destas cidades com os traços do italianismo presentes na 

identidade cultural das populações.  

Nas cidades da Quarta Colônia ainda estão presentes casarões e prédios antigos que marcam 

as caracteristicas da cidade no seu linear e da cultura italiana, alguns ainda estão preservados e são 

ocupados, outros entretanto, são apenas vestígios de um passado em ruínas. Na figura 2 pode-se 

visualizar o passado ainda preservado. 

 
Figura 2 - Antiga casa de imigrantes italianos em Dona Francisca 

Fonte: Prefeitura Municipal de Dona Francisca (2016) 
 
Segundo Figueiredo (2015) estão presentes na região casas rústicas e sóbrias das primeiras 

construções que, por mais que o volume e o pé-direito não ajudassem, receberam como adorno, de 

estilos clássicos. Estas edificaçõe se revelam no tempo e no espaço, onde prédios simples em 

madeira, pedra (basalto ou arenito) ou em tijolos,cujos os silêncios de suas paredes despertam 

sensações, vozes, rostos e cheiros da infância (FIGUEIREDO, 2015), marcando a memória e 

idendidade urbana.  

Além disso, as memórias dessas cidades estão sendo preservados através da presença de 

museus, casas culturais, centros de pesquisa espalhados no urbano que permite a preservação dos 

documentos, história e cultura. Destaca-se a casa de cultura Umberto Cassol em Dona Francisca 

(Figura 3), e o Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma (CPG) localizadas no urbano, 

ademais existem também museus nos distritos urbanos como em Vale Vêneto (São João do 

Polêsine) e Novo Treviso (Faxinal do Soturno).  Nestas instalações culturais estão armazenados 

recortes de jornais, fotografias, livros, documentos, cartas e objetos históricos. 
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Figura 3 - Casa de cultura Umberto Cassol 

Fonte: Prefeitura Municipal de Dona Francisca (2016) 
 

As edificações religiosas também estão sendo preservadas e reconstruídas, pois é uma marca 

cultural dos italianos a forte religiosidade. Muitas igrejas centenárias da região, já foram restauradas 

para permanecerem vivas entre os moradores (Figura 4). A religião é outro elemento da cultura 

italiana materializada sobre o espaço da Quarta Colônia, pois a religiosidade foi fundamental para a 

vivência nos primórdios do processo de imigração e contribuiu para o desenvolvimento dos 

municípios (MANFIO, 2012), representando ainda, nos dias de hoje, uma prática ativa na sociedade 

regional.  

 
Figura 4 - Igreja Matriz de Nova Palma 

Fonte: Vanessa Manfio (2015) 
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Estas especificidades que ainda sobrevivem nas pequenas cidades da Quarta Colônia são 

importantes elementos da memória dessas cidades, das quais vários projetos estão sendo criados e 

implantados para preservação e/ou restauração dos prédios e símbolos históricos. Entre estes 

projetos estão à revitalização do Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessele em Dona 

Francisca que visou à preservação do patrimônio histórico e o aumento da infraestrutura e a 

revitalização da praça municipal Padre João Zanela de Nova Palma.  Nesse sentido, o poder público 

e a comunidade têm um forte papel na manutenção das memórias das cidades, buscando 

principalmente a preservação dos artefatos culturais e históricos frente às novas formas espaciais 

que estão surgindo no contexto urbano.  

Nota-se que a busca pelo desenvolvimento do turismo tem sido uma maneira sustentável de 

manter protegido e valorizado o passado das cidades da Quarta Colônia, assim como suas tradições 

que são referenciadas nas festividades locais e contribuem para o resgate da memória destas 

cidades.  

Em síntese, as pequenas cidades da Quarta Colônia apresentam uma tentativa de preservação 

e conservação do patrimônio histórico e cultural da região, principalmente atendendo as raízes 

italianas e a inserção do turismo e projetos que beneficiam a memória urbana, porém, esta iniciativa 

deve permanecer viva entre as possibilidades de modernização e apropriação do capital no espaço 

regional. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As cidades perpetuam as formas espaciais antigas como marcas de sua herança histórica, 

assim como projetam novas formas e sentimentos sobre o urbano. Dessa maneira, formas, estruturas 

e sentimentos novos e velhos dividem o mesmo espaço e constituem a paisagem urbana.  

 A Região da Quarta Colônia tem sua cultura como parte integrante do espaço urbano, com a 

presença de casarões, edifícios e espaços antigos, que lembram os vestígios da colonização italiana 

e do apego dos descendentes de imigrantes as suas identidades.  Esta preservação é incentiva pelo 

poder público e por políticas de envolvendo os municípios da região. A própria população tem uma 

conscientização do papel dos bens materiais e imateriais para o desenvolvimento regional e para 

manutenção de sua história e vida social. 

A memória das cidades da Quarta Colônia está nas formas, nos sentimentos, na religiosidade 

e nas instalações (museus, bibliotecas, casas de culturas, parques, centros de pesquisa) que agregam 
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o passado da formação das cidades e também dos moradores. Um passado que, muitas vezes, 

somente se descobre no interior dessas instalações. 

Esta memória é o que movimenta a instalação de outras atividades como o turismo e 

também a valorização dos espaços antigos da cidade. Esta revitalização urbana é acompanhada por 

políticas e estudos que buscam incentivar o desenvolvimento regional, através da perpetuação da 

cultura e da história.  Além disso, a memória da cidade presta-se de vínculo entre as pessoas e o 

espaço; ela é o gancho que cria a identidade regional da Quarta Colônia. 
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A PAISAGEM URBANA DE IRATI-PR 
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RESUMO 
 
O objetivo na pesquisa foi identificar as marcas culturais presentes na paisagem urbana de Irati-PR, 
que materializaram-se na forma de rugosidades, desde o inicio do processo de colonização até a 
atualidade. Considerando a paisagem como o produto histórico de uma sociedade, parte-se do 
pressuposto que ao exercer suas atividades, o homem imprime as marcas de sua cultura no espaço e 
estas se manifestam na morfologia da paisagem. A pesquisa teve como suporte metodológico a 
pesquisa histórica e documental sobre o processo de colonização de Irati e o uso de imagens (atuais 
e antigas), especialmente o registro fotográfico da cidade atentando para as formas remanescentes 
de outrora, buscando descrever e analisar a dinâmica socioeconômica que moldou os objetos fixos. 
Dentre os elementos que mais se destacaram na perspectiva analisada temos: o trilho e a estação do 
trem, vinculados à Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (EFSPRG); e a arquitetura 
urbana, que ainda preserva as construções com os traços culturais dos grupos étnicos que 
colonizaram o município. 
Palavras-chave:Morfologia da Paisagem; Registro fotográfico; Rugosidades. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of the research was to identify the cultural brands present at Irati-PR urban landscape, that 
materialize in the form of roughness, from the beginning of the process of colonization to the 
present. Considering the landscape as an historical product of a society, part on the assumption that 
in exercising its activities, man prints the marks of their culture in space and these are manifested in 
the landscape morphology. The study was methodological support in the historical and 
documentary research on the Irati colonization process and the use of images (current and former), 
especially the photographic record of the city attending to the remaining forms of yore, seeking to 
describe and analyze the socio-economic dynamics that shaped fixed objects. Among the elements 
that stood out in the analyzed perspective we have: the track and the train station, linked to the 
Railroad Company São Paulo - Rio Grande (EFSPRG); and urban architecture that still preserves 
the buildings with the cultural characteristics of ethnic groups that settled the city. 
Key words: Landscape Morphology; Photographic register; Roughness. 
 
 
 
                                                 
222 Profa. Doutora em Geografia, Professora da Universidade Estadual do Paraná – Campus de Campo Mourão, 

apcolavite@hotmail.com; nmassoquim@gmail.com. 
223Profa. Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Professora da Unipar (Universidade do Paraná), marinalva-
mrb@hotmail.com. 



 

1078 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise da paisagem, na ciência geográfica, se concretiza a partir de dois pontos de vista 

distintos, porém complementares. Por um lado, temos a paisagem como um sistema integrado, um 

conjunto de elementos que interagem de forma dinâmica e contínua no espaço, cuja base principal 

de análise respalda-se em elementos do meio físico, que apresentam fragilidades naturais e 

potencialidades de uso, aos quais se vinculam as atividades humanas. Ou seja, nesta perspectiva 

apresentada, o homem aparece como um elemento secundário que age sobre a natureza 

(amplamente esmiuçada e conhecida neste viés), produzindo-a e transformando-a. 

A outra forma de analisar a paisagem, parte da perspectiva cultural, na qual o homem, 

enquanto um ser produtor de cultura, constitui o foco central na análise. Neste contexto, Cauquelin 

(1983, p.81) afirma que “[...] a natureza não é a paisagem. De um lado, a natureza existe em si, 

enquanto que a paisagem existe somente em relação ao homem, na medida em que este a percebe e 

a elabora historicamente”. 

Ainda se tratando da análise da paisagem, na perspectiva cultural, podemos citar Carlos 

(2007, p.33) que aborda a paisagem urbana sendo “[...] compreendida como momento instantâneo 

que surge à primeira vista aos olhos do pesquisador, expressa relações e ações que propiciam uma 

investigação sobre a cidade”. Já Corrêa e Rosendahl (2004, p.9) apontam que a paisagem apresenta 

uma dimensão simbólica, uma vez que é “portadora de significados expressando valores, crenças, 

mitos e utopias”. 

Embora existam as duas linhas temáticas supracitadas, voltadas à leitura da paisagem, é 

fundamental entender que “a paisagem compreende dois elementos: 1. Os objetos naturais, que não 

são obra do homem nem jamais foram tocados por ele. 2. Os objetos sociais, testemunhas do 

trabalho humano no passado, como no presente” (SANTOS, 2007, p.54). 

A paisagem urbana, na perspectiva geográfica, vincula-se ao plano do imediato, aquele da 

produção do espaço analisado como resultado das transformações que a sociedade humana realizou, 

a partir da natureza, em um determinado momento do desenvolvimento de suas forças produtivas. 

Desenvolve-se sob as múltiplas formas de uso, por meio da construção de moradias, de espaços de 

lazer, de ambientes de trabalho, dentre outros. 

 Sendo assim, o presente artigo visa apresentar a análise da paisagem urbana de Irati-PR, 

observando e identificando neste: as distintas formas e elementos construídos; os remanescentes de 
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outrora entremeados às formas urbanas atuais; o processo de transformação da paisagem. Com base 

nesta identificação, buscaram-se correlacionar os elementos existentes com a dinâmica 

socioeconômica que moldou essa paisagem e os aspectos culturais que atuaram em sua construção. 

 

2. A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM E SUAS MARCAS 

 

Considerando as relações entre os homens e as paisagens, Vidal de La Blache, no início do 

século XX, já defendia que o homem era o elemento principal no processo de modificação e 

organização da paisagem, e que suas ações se traduzem através de intervenções econômicas e 

culturais que exerce no decorrer do tempo no espaço geográfico, como expos no Congresso 

Internacional de Geografia no ano de 1908: 

 

[...] por suas obras e pela influência que exerce sobre ele mesmo e o mundo vivente, o 
homem é parte integrante da paisagem. Ele humaniza e a modifica de alguma forma. Por 
isso, o estudo de seus estabelecimentos fixos é particularmente sugestivo [...] eles são os 
pontos de apoio das modificações que o homem produz sobre a terra. (LA BLACHE, 2008, 
p. 150). 

 

Na definição clássica de Milton Santos (1991, p. 61), que diz “[...] tudo aquilo que nós 

vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, 

aquilo que a vista alcança”, esta clara a necessidade da existência do homem, para a concretização 

de uma paisagem, uma vez que esta só passará a existir se houver um observador. 

Da mesma forma, Carlos (2011) entende que o espaço é produto das relações sociais 

atrelado à existência do homem. O homem produz o espaço e ao mesmo tempo o espaço está 

contido na constituição da sociedade. O espaço não é um mero receptáculo das localizações de 

atividades, mas palco (re) produtivo das ações humanas em um determinado lugar e tempo 

históricos. Logo, a categoria temporal pressupõe pensar a história como uma continuidade entre o 

presente-passado-futuro apontando o ser como histórico e social. Nesse sentido, Carlos (1994, p. 

21) compreende que “a vida material é produzida no processo de produção”. 

A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder acompanhar as 

transformações da sociedade e reflete diretamente esta dinâmica. As formas são continuamente 

alteradas, renovadas, e em alguns casos suprimidas, para dar lugar a outras formas que atendam 

funcionalmente às necessidades novas da estrutura social atual. Entretanto passado e presente se 

materializam na paisagem, a partir das relações espaço e tempo, pois como aponta Milton Santos 
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(2007, p.14) “O passado passou, e só o presente é real, mas a atualidade do espaço tem isso de 

singular: ela é formada de momentos que foram, estando agora cristalizados como objetos 

geográficos atuais [...]”, o que o leva a conclusão de que “[...] a paisagem é o resultado de uma 

acumulação de tempos” (SANTOS, 2007, p.54). 

 A paisagem urbana é formada no processo de desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, 

Corrêa e Rosendahl (2004, p.09) apontam que “A paisagem cultural ou geográfica resulta da ação, 

ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem”, ideia esta reforçada por Paul Claval, o qual 

salienta que: 

A cultura é uma criação coletiva e renovada dos homens. Ela molda os indivíduos e define 
os contextos da vida social que são, ao mesmo tempo, os meios de organizar e de dominar o 
espaço. Ela institui o indivíduo, a sociedade e o território onde se desenvolvem os grupos. 
As identidades coletivas que daí resulta as marcas exteriores e explicam como diferentes 
sistemas de valor podem coexistir num mesmo espaço (CLAVAL, 2001, p. 61). 

 

 A ideia de paisagem revela uma obra coletiva, que é produzida pela sociedade e, por isso, 

contempla todas as dimensões humanas. Na visão de Sauer (2004, p.59) “A paisagem cultural é 

modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área 

natural é o meio, a paisagem cultural é o resultado”. Nessa direção à paisagem revela-se cheia de 

vida, ao mesmo tempo em que constitui a expressão de sentimentos contraditórios. As marcas do 

tempo, impressas na paisagem, inscritas nas formas da cidade e na reestruturação do meio rural, 

revela uma construção histórica. 

 Neste ensejo, Cosgrove (2004, p.92) expõe que a paisagem “é uma maneira de compor e 

harmonizar o mundo externo em uma “cena”, em uma unidade visual”. Portanto, ela deve ser 

analisada em sua completude, pois é um retrato que não existiria sem as outras atribuições, 

principalmente em seu aspecto social, estando desde o início de seu uso relacionado às interações 

entre sociedade e natureza.   

 Nesse processo de construção, e contínua transformação das paisagens, marcas vão aos 

poucos sendo impressas e se materializam simbolicamente no espaço geográfico, podendo ser 

consideradas indicadoras da cultura que a moldou. Reforçando esta ideia Rosendahl (2007, p.215) 

destaca que “a paisagem é uma estrutura visível, na qual a mensagem que nela se escreve em termos 

geossimbólicos reflete o peso do sonho, das crenças dos homens e de sua busca de significação”, 

identidades essas expressas por um grupo social específico, de acordo com seus ritos e tradições 

culturais. 
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No mesmo direcionamento, Milton Santos (2002, p. 103) apresenta que “A paisagem é o 

conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre o homem e a natureza”. O autor ainda argumenta que a paisagem deve ser 

pensada paralelamente às condições políticas, econômicas e também culturais. Desvendar essa 

dinâmica social é fundamental, as paisagens nos restituem todo um cabedal histórico de técnicas, 

cuja era, revela os dados que nem sempre são visíveis. 

O homem representa um dos principais elementos na gênese da paisagem urbana, agindo em 

sua formação, construção e transformação. Desta forma, analisar uma paisagem urbana, demanda 

que o objeto de pesquisa seja reconhecido em seu contexto geográfico e histórico, levando em conta 

a configuração social e os processos naturais e humanos na construção e constante modificação da 

paisagem. Nesse sentido a paisagem cultural de Irati pode ser lida por meio da paisagem urbana, na 

qual está arraigado o patrimônio arquitetônico herdado de diversas etnias que lhe emprestou sua 

cultura, tradições e costumes para fundamentar o patrimônio histórico-cultural do município.  

 

2.1 O uso de imagens na análise da paisagem 

 

Para a concretização da análise da paisagem, as imagens emergem como potenciais 

ferramentas de apoio, uma vez que têm o poder de expressar o conjunto de elementos que a 

compõem, bem como as suas relações. Em uma imagem podem ser registrados: padrões de uso; 

formas arquitetônicas; distintos tempos; beleza cênica e estética; impactos ambientais; dinâmicas 

socioeconômicas; mobilidades e fluxos diversos; intensidade de uso de um espaço; funções e re-

funcionalizações; traços culturais; dentre outros. Ao tratarmos de imagem, estamos aqui nos 

remetendo não apenas às fotografias habituais, mas também a imagens de satélite, fotos aéreas e 

pinturas, tanto de temporalidade atual, quanto as históricas que podem servir de paralelo para 

compreender os processos de transformação de uma paisagem. 

Compreender a dinâmica da paisagem nos leva a conhecer um pouco da história do lugar, 

como as formas foram sendo transformadas e como as relações sociedade/natureza, pouco a pouco, 

foram sendo estabelecidas. No espaço urbano, passado e presente coexistem através dos fixos, 

objetos e formas arquitetônicas novas e velhas, que se confundem e se fundem, constituindo 

rugosidades na paisagem. 
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As formas urbanas constituem rugosidades, especialmente se considerarmos que sua 

construção se deu em um determinado período histórico, ou seja, foram cunhadas em um momento 

único, e refletem diretamente o domínio das técnicas desse período, assim como a cultura da 

sociedade que a construiu. Nas considerações de Lefebvre (1999, p.112) “o urbano é cumulativo de 

todos os conteúdos, seres da natureza, resultados da indústria, técnicas e riquezas, obras da cultura, 

aí compreendidas maneiras de viver, situações, modulações ou rupturas do cotidiano”. Cabe 

também destacar que essa acumulação é diferenciada no espaço, sendo mais evidente nas áreas 

centrais, onde se concentram as atividades econômicas e o poder para a tomada de decisões. 

Para estudar todo esse dinamismo incutido, no urbano, a fotografia se caracteriza como um 

importante documento para pesquisadores da linha da paisagem, uma vez que nas considerações de 

Mauad (2005, p.10), “a imagem fotográfica compreendida como documento revela aspectos da vida 

material, de um determinado tempo do passado, que a mais detalhada descrição verbal não daria 

conta”. A autora ainda acrescenta que “a fotografia é uma fonte histórica que demanda por parte do 

historiador um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não importando se o registro fotográfico 

foi feito para documentar um fato ou representar um estilo de vida” (MAUAD, 2005, p.10). 

Do mesmo modo, Kossoy (1989) considera que a fonte fotográfica é uma possibilidade de 

investigação e descoberta que promete frutos na medida em que se tenta sistematizar suas 

informações, constitui metodologias adequadas de pesquisa e análise para a compreensão de seus 

conteúdos e, por consequência, da realidade que os gerou. Coloca também que “Toda fotografia é 

um resíduo do passado. Um artefato que contém em si um quadro determinado da realidade 

registrado fotograficamente [...] o registro visual nele contido reúne um inventário de informações 

acerca daquele preciso fragmento de espaço/tempo retratado” (KOSSOY, 1989, p.31) 

Diante do exposto, temos que o uso de fotografias emerge como uma importante técnica 

para compreensão das relações dinâmicas e transformações da paisagem, uma vez que: 

 

A fotografia, enquanto componente desta intrincada rede de significações, revela, através 
da produção da imagem, uma pista. A imagem considerada como fruto de trabalho humano, 
pauta-se sobre códigos convencionalizados socialmente, possuindo, sem dúvida, um caráter 
conotativo que remete às formas de ser e agir do contexto, no qual estão inseridas como 
mensagem. Entretanto, essa relação não é automática, pois entre o sujeito que olha e a 
imagem que elabora, “existe muito mais que os olhos podem ver” (MAUAD, 1990). 

 

 A fotografia, obtida de forma habitual, terrestre e com posicionamento horizontal (na relação 

entre fotógrafo e objeto fotografado) apresenta uma escala de representação muito próxima da 
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realidade observada a olho nu, porém não podemos perder de vista o papel das imagens verticais e 

obliquas na representação das paisagens. Uma imagem vertical é considerada aquela obtida de 

‘cima para baixo’, a partir do espaço aéreo a algumas centenas de metros da superfície terrestre 

(fotografias aéreas), ou a partir do espaço sideral a algumas centenas de quilômetros da superfície 

terrestre (imagens de satélite); já as imagens oblíquas são aquelas obtidas de um ponto de vista 

privilegiado, em um plano mais alto do que o quadro fotografado, a partir do qual se obtêm uma 

imagem da paisagem em sua completude de composição e com a visualização do horizonte, 

representando também as continuidades e as fragmentações do espaço geográfico. 

 Com relação às imagens verticais, obtidas através do Sensoriamento Remoto, Florenzano 

(2002) expõe que estas possibilitam uma visão de conjunto – sinóptica, na qual os elementos 

constituintes da paisagem aparecem de forma integrada, além de representar as multitemporalidades 

presentes e as transformações dos ambientes. As imagens de satélite tornam possível ainda a 

correlação espacial entre os fenômenos de escala local e sua inserção na escala regional e global. 

 Para a análise da paisagem, proposta no presente artigo, a base do desenvolvimento 

metodológico pautou-se especialmente sob quatro atividades centrais: a primeira compreendeu a 

busca por fotografias históricas na Casa da Cultura da cidade de Irati-PR; a segunda etapa teve o 

caráter comparativo, realizando o registro de fotografias atuais durante atividades de campo, nas 

quais foram percorridas as ruas da cidade e fotografadas as rugosidades da paisagem; a terceira 

consistiu na espacialização das rugosidades identificadas nas fotografias obtidas, utilizando como 

base fotos aéreas antigas e imagens de satélite atuais; e a quarta e ultima etapa consistiu na análise 

das fotografias, procurando entender como os fixos e fluxos se materializaram na paisagem. 

 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. A paisagem urbana de Irati: passado e presente 
 

O município de Irati localiza-se na Mesorregião Sudeste Paranaense (figura 1), contando 

com uma área de aproximadamente 1.007km2, faz vizinhança com os municípios de Inácio Martins, 

Rio Azul, Rebouças, Fernandes Pinheiro, Imbituva, Prudentópolis e Guarapuava. A contagem de 

população do censo de 2010 divulgou o valor de 56.207 habitantes e para o ano de 2016 a 

população total é estimada em 60.070 habitantes (IBGE, 2016). 
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Figura 1 – Localização do município de Irati-PR 

Fonte: IBGE (2011; 2014); Elaborado por: Colavite, A.P. (2016) 
 

O processo oficial de ocupação de Irati passou a se efetivar a partir de 1890, por colonos 

procedentes de Campo Largo, Assungui de Cima e Lapa, gerando um povoado, chamado 

Covalzinho, entretanto só foi elevado a categoria de município em 2 de abril de 1907, pela lei n° 

716 (IBGE, 2013). 

Uma das peças chave para o desenvolvimento local e atração populacional foi o projeto da 

ferrovia colonizadora, que ligaria o sudeste e o sul do Brasil, o referido empreendimento recebeu o 

nome de Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (EFSPRG). A obra foi planejada 

ainda no Brasil Imperial, pelo Engenheiro João Teixeira Soares, e sua construção (já no Brasil 
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República) teve a participação de inúmeras Companhias de capital internacional, aliando a 

construção da linha à concessão de terras para colonização. 

As obras tiverem início em 1897 (sentido norte-sul) e o trecho que passava por Irati (Ponta 

Grossa à Rebouças) ficou pronto em 1900. O objetivo da construção, considerada suntuosa para o 

período, era não apenas ligar os estados do Sul do Brasil a São Paulo, mas também criar uma malha 

de ferrovias estaduais interligadas ao eixo principal, como pode ser observado na figura 2A. O 

mapa representa em vermelho o trecho percorrido pela ferrovia em território paranaense e em preto 

as vias estaduais interligadas.  

O trem foi o responsável, no passado, pelo progresso e o crescimento da cidade de Irati, a 

malha urbana e o comércio se desenvolveram em seu entorno (figuras 2B e 2E). Segundo relatório 

da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina - RVPSC de 1937 a primeira estação parada-de-trem, que 

fora construída, era um edifício de madeira sem higiene nem segurança e desconfortável, que não 

comportava qualquer modificação nem conserto (GIESBRECHT, 2014). Em 1935, foi construída 

uma nova estação, a qual existe até hoje (figuras2C e 2D), embora esteja abandonada, virando alvo 

de depredação humana. Na atualidade, a estação é utilizada pela empresa ALL, para passagem dos 

trens que se dirigem ao oeste do Paraná pelo ramal de Guarapuava. 

A estação de trem e o trilho, que percorre toda malha urbana de Irati, são ícones de um 

período passado, constituindo um elemento histórico que se traduz como uma importante 

rugosidade na paisagem citadina (figura 2F), neste ensejo, tanto seu trilho quanto a estação 

deveriam estar envolvidos em projetos de restauração e transformados em patrimônio público. Seu 

entorno ainda preserva algumas construções antigas, como pode ser observado da figura 2G, as 

quais representam a dinâmica econômica que alavancou a cidade e o comércio no passado, bem 

como tradições culturais. 
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Figura 2 – A: Mapa histórico representando o trajeto da estrada de ferro, de Itararé-SPà Porto União-
SC; B: Trajeto da estrada de ferro na malha urbana de Irati-PR; C: Estação do Trem em Irati – PR, 

logo após sua inauguração; D: O trilho do trem na atualidade, o retrato do abandono em Irati em 
2014; E: Inicio da construção da paisagem urbana e a fumaça do trem em 1923; F: Comércio 
estabelecido no entorno do trilho do trem no encontro da rua da Liberdade com a rua XV de 

Novembro; G: Entorno da estação ferroviária.   
Fonte: A – Giesbrecht (2014); B – Google Mapas (2013); C – Shereider (2015); D,F,G – Colavite (2014); E – Acervo 

da Casa da Cultura de Irati (2013) 
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  O Paraná Tradicional, região à qual pertence o município em estudo, de acordo com 

Hauresko e Moteka (2008) teve sua história oficial iniciada no século XVII, com o ciclo do ouro 

encontrado pelos portugueses no Brasil, em Iguape, Cananéia, Paranaguá e Curitiba; no século 

XVIII, com o aparecimento das tropas e a atividade pecuarista nas regiões campeiras e no século 

XIX, com a vinda dos imigrantes, que tinham como finalidade trabalhar na extração da erva-mate e 

da madeira, neste segundo caso o estabelecimento da linha férrea teve papel crucial no 

desenvolvimento econômico e ocupação regional. 

Nesse momento o trem foi um favorável meio de transporte, transportado milhares de 

vagões com os produtos que, anualmente, supriram os mercados de todos os estados brasileiros. 

Além do escoamento de produtos oriundos do extrativismo natural. Somente no ano de 1919, foram 

embarcados em Irati aproximadamente 1.500 vagões de madeiras serradas, de pinho e imbuia. A 

disputa por vagões de carga era acirrada entre os produtores e a companhia de transporte tinha que 

interferir nas manifestações. 

 Sobre a exploração ervateira e da madeira, Shereider (2015) coloca que estas tiveram papel 

fundamental na escolha dos pontos de passagem da linha férrea, pois seria por este meio que a 

produção seria escoada até os portos para exportação. Além disso, a autora expõe que na fase de 

construção da estrada de ferro houve a atração de muitos imigrantes que após a finalização da obra 

acabaram trabalhando na coleta da erva mate e na indústria madeireira. 

 No início do século XX, o comércio de madeira desenvolveu-se amplamente no município 

de Irati, resultando na implantação de serrarias que multiplicaram-se na cidade, especialmente ao 

longo da ferrovia. Na figura 2E, pode-se observar na paisagem, a fumaça lançada ao ar pelo trem 

em funcionamento, bem como uma linha de araucárias ao fundo, as quais também eram objeto de 

exploração. 

 A presença do pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia) é um aspecto da paisagem de 

Irati que merece destaque. A espécie típica do Segundo Planalto Paranaense, região, na qual situa-se 

o município e que era encontrada em abundancia na cidade, na atualidade restringe-se a poucos 

espaços. Na figura 3A tem-se uma pintura em aquarela, representando a paisagem urbana de Irati no 

ano de 1907, quando a cidade foi instituída, na qual é evidente a presença da araucária. Na 

atualidade, na área urbana, as araucárias são encontradas de forma dispersa, como na praça 

localizada na rua Conselheiro Zacarias, figura 3B. 
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Figura 3 – A: Aquarela de Primo Araújo, representando o encontro das ruas Cel. Emílio Gomes com a 
rua 15 de julho, ano de 1907; B: Presença de araucárias remanescentes em praça na rua Conselheiro 

Zacarias. 
Fonte: A – Araújo (2010); B – Colavite (2014) 

 

 A influência de várias etnias na ocupação do Paraná foi intensa, e Irati como um dos 

municípios pioneiros, também recebeu grande número de imigrantes, dentre os quais se destacam 

holandeses, poloneses, ucranianos, italianos e alemães. Esses grupos, ao se instalarem na região, 

trouxeram consigo costumes, tradições, os quais conferem até os dias de hoje características 

específicas do lugar, ou seja, imprimiram e continuam a imprimir sua marca na paisagem que foi 

sendo construída através de suas relações sociais. 

Conforme enfatizado, a região é formada pela mescla de diferentes grupos étnicos que por ocasião 

da colonização, além do núcleo central, formaram suas colônias e suas etnias podem ser interpretadas por 

meio dos traços representados na paisagem.  

 O contingente de imigrantes começou a se estabelecer em Irati com a construção da ferrovia 

e após sua elevação à categoria de município ali permanecerem e se somaram a um novo 

contingente que foi atraído. Assim, a cidade de Irati-PR, com mais de 100 anos, teve sua paisagem 

urbana construída com base na cultura da população que ali chegou e no fluxo dos diversos ciclos 

econômicos que perpassaram o Estado do Paraná. 

 No município de Irati, esses imigrantes chegaram a partir do final do  século XIX, ao início 

do século XX, e ali se estabeleceram em colônias, onde tiveram a oportunidade de preservar seus 

valores, passando as heranças culturais para seus descendentes. Segundo Horbatiuk (1983, p. 44-45) 

os “poloneses chegaram a partir de 1871, e os descendentes de ucranianos a partir de 1891, na 

região sul e sudoeste paranaense”. 

 Apesar da grande massa populacional fazer parte do núcleo urbano central, o município de 

Irati conta com seus distritos que fazem parte da história de colonização,  porque ali formaram suas 
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colônias, com suas particularidades. Ambos vieram para a região a partir da atração da linha férrea, 

divulgada com a aspiração de ser, futuramente servidos pela mesma linha (EFSPRG), o que 

contudo, ocorreu apenas no núcleo central do povoado de Irati. 

 A primeira colônia de imigração que se tem conhecimento para Irati, foi a holandesa (1908-

1909) estabelecida em Gonçalves Júnior (PR), seguida de um número menor de alemães. Sobre esse 

processo Kiewiet e Kiewiet (2011, p. 11) colocam que “[...] foi, sem dúvida, uma aventura sem 

precedentes, de verdadeiros heróis. Vieram como colonos para cultivar uma região conhecida como 

“O Sertão”, na Serra da Esperança e somente poucas famílias suportaram as difíceis circunstâncias 

daquela época”. 

 Uma rugosidade presente até hoje na paisagem da sede urbana de Irati, considerada reflexo 

da cultura holandesa, consiste em um casarão transformado na Casa da Cultura - Fundação Edgard 

& Egas Andrade Gomes, a qual foi construída no ano de 1919, e mantem ainda suas características 

originais, uma construção em madeira e com formas arquitetônicas preservadas iguais as da fase de 

sua criação, nela fica guardado o acervo de fotografias antigas, e peças históricas, figura 4A e 4B.  

 Em junho de 2016 foi anunciada a contratação de serviços de restauro do prédio da Casa da 

Cultura. Segundo a Prefeitura Municipal de Irati (2016) a casa será totalmente reformada, porém 

manterá a estrutura original, permitindo maior acessibilidade e melhorando as condições de 

manutenção, serão investidos R$450.00,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) na reforma, por 

meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. 

 

Figura 4 – A: Casa da Cultura ao fundo e o desfile de 1937; B: Casa da Cultura de Irati-PR. 
Fonte: A – Araújo (2010); B – Colavite (2013) 

 

Além das rugosidades supracitadas, o centro histórico da cidade de Irati encontra-se repleto 

de rugosidades, construções que datam de meados do século XX e foram refuncionalizadas para 
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atender atuais demandas da sociedade. O setor urbano abrange inúmeras rugosidades que coexistem 

com formas urbanas novas. Muitas formas antigas apresentam na atualidade novas funções, 

abrigando prédios públicos e comércios diversos. Embora, neste momento, tenha sido privilegiado 

apenas um fragmento do espaço urbano, é possível perceber que por toda cidade são encontradas 

construções que formam verdadeiras rugosidades, conferindo à paisagem um aspecto único e de alto 

valor cênico. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Francisco Mendonça (2009, p.9) coloca que “as paisagens do Paraná estão por ser reveladas, 

(re) interpretadas, ressignificadas [...]”, após o desenvolvimento desta pesquisa percebeu-se o 

quanto esta afirmação é verdadeira. A cidade de Irati faz parte de um rol de localidades pouco 

conhecidas e pouco divulgadas do interior do estado do Paraná, mas que traz em sua aparência 

(paisagem) elementos que tornam sua beleza impar e de alto valor cênico, cujos atributos naturais e 

culturais poderiam servir como atrativos turísticos. 

As fotografias tiveram papel central na realização desta pesquisa, uma vez que representam 

as transformações da paisagem, com o auxílio das mesmas pôde-se perceber a estruturação da 

cidade e a evolução das técnicas construtivas. Salienta-se que por meio de fotografias há a 

possibilidade de ver a paisagem de Irati em movimento, as relações entre o novo e o velho na 

arquitetura da cidade, rugosidades entremeadas ao moderno, fixas e com novas funções.  

Além das fotografias as ferramentas como o Street View, o Google Mapse o Google earth, 

facilitaram a busca pelas rugosidades na paisagem urbana. Esses softwares conferiram agilidade e 

pontualidade aos trabalhos de campo. Os pontos foram visualizados anteriormente às ‘idas’ a cidade 

e dessa forma essas ferramentas auxiliaram e muito o desenvolvimento da pesquisa.    

 Adotou-se o intenso uso de imagens como forma de registro de fotografias atuais e antigas 

da cidade, uma vez que estas constituem importantes ferramentas de estudo da geografia. A 

importância das fotografias na análise da paisagem urbana consiste no fato dessas se caracterizarem 

como um retrato da cultura de um período histórico e, da atualidade. Ao utilizar as fotografias, 

procurando identificar as rugosidades da cidade de Irati, pôde-se discorrer brevemente sobre os 

processos econômicos, sociais e culturais que transcorreram na dinâmica de modificação e 
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estruturação da paisagem urbana atual, constituindo desta forma importantíssimas fontes de dados 

para os Geógrafos 
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A CATEDRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE: DA CAPELA À CATEDRAL 

DE SÃO SEBASTIÃO 

 
COSTA, Beatriz Emboaba da224 

 

RESUMO 

 
O Artigo “A Catedral de Presidente Prudente: da capela à Catedral de São Sebastião” foi realizado 
para o “III Simpósio Nacional de Estudos Urbanos: um olhar interdisciplinar sobre as cidades” no 
eixo temático “Memória das cidades” com base em uma revisão bibliográfica de conteúdos 
estudados pela autora. O objetivo principal do artigo é demonstrar a importância da presença de um 
elemento religioso na formação e consolidação dos centros urbanos das cidades brasileiras com o 
exemplo da Catedral São Sebastião em Presidente Prudente (Oeste Paulista). A autora escreve 
brevemente sobre o início da formação urbana da cidade (que não se formou a partir de um 
patrimônio religioso, mas sim de um loteamento privado) e desenvolve o artigo desde a construção 
da primeira capela na Vila Goulart (em 1918). A Catedral São Sebastião foi construída na década de 
40, tombada em 1985 e “destombada” em 1993. A conclusão do artigo aponta para o fato de que 
Presidente Prudente não foi formada a partir de um Patrimônio Religioso, mas desde sua fundação, 
as construções religiosas foram importantes e a Catedral é considerada um Patrimônio Cultural, 
assim como em outras cidades brasileiras, a construção religiosa faz parte da formação urbana. 
 
Palavras-chave: Catedral; Patrimônio Religioso; Presidente Prudente; Praça.  
 

ABSTRACT 

 
The article "A Catedral de Presidente Prudente: da capela à Catedral de São Sebastião" was held for 
the "III Simpósio Nacional de Estudos Urbanos: um olhar interdisciplinar sobre as cidades" in the 
main theme “Memória das cidades" based on a literature review content studied by the author. The 
main objective of the article is to demonstrate the importance of the presence of a religious element 
in the formation and consolidation of the urban centers of Brazilian cities with the example of the 
San Sebastian Cathedral (Catedral São Sebastião) in Presidente Prudente (West Paulista). The 
author briefly writes about the beginning of the urban formation of the city (not graduated from a 
religious heritage, but a private subdivision) and develops the article from the construction of the 
first chapel in the village Goulart (in 1918). The San Sebastian Cathedral was built in the 40s, 
“listed” (tombada) in 1985 and "destombada" in 1993. The conclusion of the article points to the 
fact that President Prudente was not formed from a Religious Heritage (Patrimônio Religioso), but 
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(PPGARQ-FAAC-UNESP), beatriz.emboaba@gmail.com 
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since its foundation, buildings religious were important and the Cathedral is considered a Cultural 
Heritage, as well as in other Brazilian cities, the religious building is part of the urban training. 
 
Palavras-chave: Cathedral; Religious Heritage; Presidente Prudente; Square.  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Artigo “A Catedral de Presidente Prudente: da capela à Catedral de São Sebastião” foi 

realizado para o “III Simpósio Nacional de Estudos Urbanos: um olhar interdisciplinar sobre as 

cidades” no eixo temático “Memória das cidades” com base em uma revisão bibliográfica de 

conteúdos já estudados pela autora (como trabalhos realizados durante da graduação) sobre cidade 

de Presidente Prudente, além dos estudos realizados na Pós-graduação. 

Esta pesquisa tem por objetivo principal demonstrar a importância da presença de um 

elemento religioso na formação e consolidação dos centros urbanos das cidades brasileiras. Como 

recorte espacial será realizado uma análise a respeito da cidade de Presidente Prudente, no Oeste 

paulista, cuja formação e ocupação estão, desde o início, relacionadas com a história de sua 

Catedral (assim como capela e a igreja construídas anteriormente). 

Partirá, portanto de uma análise do processo de formação urbana e em que contexto se insere 

a Catedral de São Sebastião. É importante destacar que a Praça Monsenhor Sarrion (conhecida 

popularmente como a “praça da Catedral”) e a Praça 9 de Julho são elementos diretamente ligados à 

Catedral (que configuram a paisagem da área central da cidade de Presidente Prudente). Porém esse 

estudo analisará especificamente a Catedral com o objetivo de mostrar como as construções 

religiosas são elementos importantes na formação das cidades brasileiras: a Catedral São Sebastião 

é um Patrimônio Cultural, mesmo que historicamente Presidente Prudente não seja formada a partir 

de um Patrimônio Religioso. 

A pesquisa histórica da Catedral é imprescindível para a compreensão não só da formação 

do núcleo urbano, mas a formação de uma cultura local e das influências religiosas e ideológicas 

presentes na cidade. 

Essa análise a ser realizada parte da discussão de como ocorreu essa formação do Oeste 

Paulista, principalmente da área de estudo. Isso permite relacionar os elementos existentes aos 

processos de formação e consequentemente a intenção dos fundadores e colonizadores em ocupar 

essas terras. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

2.1 Presidente Prudente e seu início 

 

A ocupação do Oeste Paulista iniciou-se em meados do século XIX e os responsáveis pelo 

desbravamento da região foram os mineiros, dentre eles José Teodoro de Sousa. As glebas (ou 

fazendas) que originaram Presidente Prudente foram vendidas e revendidas diversas vezes desde 

que os mineiros iniciaram o desbravamento. Isso ocorreu devido a inúmeros documentos de posses 

serem feitos sem o conhecimento das áreas que seriam apropriadas e os “proprietários” fraudavam 

datas e localização das terras para regularizar a posse. Consequentemente, a documentação nem 

sempre chegava à capital da província e existiam casos em que uma gleba pertencia a vários donos. 

(ABREU, 1972) 

A ocupação da região de Presidente Prudente começou de fato em 1917, com a criação de 

seus primeiros núcleos urbanos: Vila Goulart, fundada pelo Coronel Francisco de Paula Goulart 

(com terras herdadas de seu pai Manoel Goulart em 1917) e Vila Marcondes, fundada pelo Coronel 

José Soares Marcondes (em 1919). O Coronel Francisco de Paula Goulart chegou à cidade junto 

com funcionários responsáveis pela implantação da Estrada de Ferro Sorocaba, e iniciou a Vila 

Goulart “de frente para a futura estação”. (ABREU, 1972) 

A chegada dos coronéis - as terras que atualmente correspondem à cidade de Presidente 

Prudente - deve-se a expansão cafeeira no início do século XX. A origem de seus núcleos urbanos, 

assim como do restante do Oeste Paulista foi influenciada, portanto pelo cultivo do café e presença 

da ferrovia, em especial da Estrada de Ferro Sorocaba. (GOMES, 2007) 

Presidente Prudente origina-se a partir da colonização e comercialização de terras realizada 

pelos Coronéis Francisco de Paula Goulart e José Soares Marcondes. O início dessa colonização se 

deu em 1917, mas, somente em 1921, Presidente Prudente é reconhecida como município. Segundo 

Abreu (1972) o início dos núcleos urbanos ocorreu devido ao interesse de compra em lotes rurais 

influenciadas pela especulação de terras e expansão cafeeira na Alta Sorocabana. 

 

2.2 A importância das construções religiosas no início da formação urbana de Presidente 

Prudente 
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As construções religiosas estiveram presentes na formação urbana de Presidente Prudente 

desde o início, a cidade foi fundada em 1917 e um ano depois (1918), o Coronel Francisco de Paula 

Goulart “[...] contratou com Sebastião Paque Rosillo, a construção de uma pequena capela, que foi 

o primeiro edifício religioso da cidade” (ABREU, 1972, p. 63). A capela (Figura 1) foi construída 

nas terras do coronel que estavam em processo de divisão e vendas, formando a Vila Goulart. 

 

 

Figura 1 – Primeira capela de Presidente Prudente, 1918 

Fonte: MANCINI, 2007 

 

É importante explicar que Presidente Prudente formou-se a partir de dois núcleos urbanos, a 

Vila Goulart e Vila Marcondes, os coronéis dividiram e venderam os lotes. (ABREU, 1972) Ou 

seja, a cidade não se formou como um Patrimônio Religioso.  

Segundo Ghirardello (2010), a expressão “patrimônio religioso” era usada (até meados do 

século XX) para definir povoados que surgiram com terras aforadas pela Igreja Católica (inclusive 

alguns fazendeiros doavam partes de suas terras para Igreja com objetivo de valorizá-las) e 

consequentemente a palavra “patrimônio” tornou-se sinônimo de pequenos povoados, ou vilas. 

(GHIRARDELLO, 2010) 

No caso de Presidente Prudente, mesmo não sendo um Patrimônio Religioso, antes de sua 

municipalização (em 1921), um de seus nomes foi Patrimônio do Veado. (LEITE, 1972) Pois como 
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Ghirardello (2010) explica, o termo “patrimônio” era utilizado para definir vilas ou pequenos 

povoados.  

O Coronel Francisco de Paula Goulart doou os terrenos que hoje estão a Catedral São 

Sebastião e a Praça 9 de Julho (local da primeira capela) para a Igreja Católica, mas isso não torna 

Presidente Prudente um patrimônio religioso, pois o objetivo do Coronel era realizar um loteamento 

privado, surgindo a Vila Goulart. Além de valorizar as terras da Vila Goulart, a capela exercia uma 

influência social, a população participava dos eventos religiosos. (ABREU, 1972) 

Em 1925, foi construída a primeira Igreja de Presidente Prudente e instaurada a primeira 

paroquia (no terreno ao lado da antiga capela, onde atualmente está construída a Catedral). A 

Paróquia São Sebastião de Presidente Prudente teve como vigário o Padre José Maria Martinez 

Sarrion, por esse motivo, a popularmente chamada “praça da catedral” recebeu o nome de Praça 

Monsenhor Sarrion. (ABREU, 1972, p.189 e 190) 

Na Planta da Vila Goulart de 1919, encomendada pelo Coronel Francisco de Paula Goulart 

(Figura 2) está à localização da primeira capela e da praça pública. 

 

 

Figura 2 – Planta de Vila Goulart 1919 (ABREU, 1972) 

Fonte: ABREU, 1972 
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Na Planta da Cidade de Presidente Prudente de 1923 (Figura 3) está a localização da futura 

Igreja São Sebastião (construída em 1925), da futura Praça 9 de Julho e da Igreja Nossa Senhora 

Aparecida que seria construída na Vila Marcondes, nota-se que existia o início do planejamento 

urbano com a localização dos lotes (com a localização das Igreja e Praça) e o traçado da Vila 

Goulart e da Vila Marcondes. 

 

 

Figura 3 – Planta de Presidente Prudente 1923  

Fonte: ABREU, 1972 

 

 A construção da Igreja Matriz São Sebastião, mesmo local da Igreja construída em 1925 

(Figura 4) e da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Figura 5) ocorreram na década de 40. (MANCINI, 

2007; BISPO, 2011) 
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Figura 4 – Construção da Igreja Matriz São Sebastião na década de 40 

Fonte: MANCINI, 2007 

 

Figura 5 – Construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida na década de 40 

Fonte: BISPO, 2011/Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Neto 

 

Mancini (2007) escreve que a Igreja Matriz São Sebastião e a Praça Monsenhor Sarrion 

foram inauguradas em 1942 e destaca a importância que a Igreja Matriz São Sebastião, a Praça 

Monsenhor Sarrion e a Praça 9 de Julho têm para a população prudentina: “É um espaço, lembrado 

por todos os cidadãos que vivem aqui ou passam”. (MANCINI, 2007, p. 130) 
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Nota-se que na década de 1940 foi construída a Igreja Matriz São Sebastião (o lançamento 

da pedra fundamental ocorreu em 1936), mas que só na década de 60 a Igreja Matriz tornou-se 

Catedral São Sebastião. (ABREU, 1972) 

 

2.3 Catedral São Sebastião e o seu Tombamento 

 

Segundo Abreu (1972) “[...] em 1961, a paróquia de São Sebastião de Presidente Prudente 

desligou-se da Diocese de Assis, quando foi criado o Bispado de Presidente Prudente [...]”. 

(ABREU, 1972, p.191) A Igreja Matriz passava a ser Catedral de São Sebastião. 

Mancini (2007) escreve sobre a importância da Catedral, da Praça Monsenhior Sarrion e 

Praça 9 de Junho para a população: “[...] todas as transformações nesse espaço foram notadas pela 

população [...]”. (MANCINI, 2007, p. 131). E destaca uma reforma que gerou reações negativas da 

população: a retirada do coreto e de um espelho d’agua e do jardim para construção de um 

estacionamento (1983). (MANCINI, 2007) 

Porém o fato mais marcante e tema de vários estudos sobre a Catedral é o Tombamento (em 

1985) e consequentemente o “Destombamento” (revogação do Tombamento, em 1993): 

 

“Com a justificativa de promover reformas na praça e na Catedral, em 1993, foi revogado o 
Tombamento da praça e da catedral. A reforma na praça foi feita 10 anos depois, em 2003, 
em meio a uma polêmica gerada pelo o corte de algumas arvores antigas e pela retirada de 
um pequeno pedaço da calçada da praça, para aumentar as ruas, facilitando o embarque e 
desembarque dos passageiros de ônibus. Além disso, efetuou-se a troca do mobiliário 
urbano, do calçamento, da jardinagem e da iluminação.” (MANCINI, 2007, p.131 e 132). 

 

A questão do Tombamento envolve a Catedral e as duas praças centrais. Ocorreram muitos 

conflitos entre a Prefeitura de Presidente Prudente e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arquitetônico e Turístico de Presidente Prudente (Condephaat). A Prefeitura tentou fazer 

reformas durante vários anos: 

Miño (2004) cita o Programa de Revitalização do Centro, criado pela prefeitura em 2001, 

“[...] As primeiras medidas foram a instalação de um posto policial na [...] – Praça 9 de Julho – e a 

retirada dos camelôs da mesma, os quais foram instalados numa ampliação do camelódromo já 

existente na Praça da Bandeira” (MIÑO, 2004, p.67). “Depois de toda a polêmica gerada, as 

reformas realmente implementadas não passaram da troca de algumas jardineiras no calçadão perto 

da Praça 9 de Julho” (MIÑO, 2004, p.71) 
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Miño (2004) também escreve sobre as reformas na Praça Monsenhior Sarrion (popularmente 

conhecida como a “praça da Catedral”), a situação é mais complexa, pois:  

 

“[...] é um espaço aberto no qual se localizam a Catedral de São Sebastião, sete pontos de 
ônibus urbanos e um taxi, além de jardins e estacionamentos. Trata-se de um espaço cuja 
posse é reivindicada pela Mitra Diocesana de Presidente Prudente, mas por ser um espaço 
aberto – apropriado no dia-a-dia pelos pedestres desde o surgimento da cidade – assume 
características de espaço público.” (MIÑO, 2004, p.72)  
 

Em 2003, a Secretaria do Meio Ambiente criou um projeto para “monetizar a praça”, nesse 

caso, além da “aprovação do bispo” – termo utilizado por Miño (2004) – era preciso resolver 

questões relacionadas ao Tombamento. Pois em 2003, o Condephaat retomou o processo de 

Tombamento da Catedral, porém não foi concluído: “O início do processo de tombamento 

significava a proibição de qualquer alteração estrutural no local sem a consulta prévia ao 

Condephaat. É fácil supor que esse tombamento entrou em conflito com a intenção de “monetizar” 

a praça” (MIÑO, 2004, p.72). Essa questão envolveu a Bispo, a Prefeitura, Condephaat e o 

Ministério Público.  

A prefeitura atuou da mesma maneira que havia atuado no caso do Praça Monsenhor 
Sarrion, pois começou os trabalhos na noite de uma sexta-feira [...] mas, na madrugada do 
sábado que se seguiu os promotores do Meio Ambiente e da Habitação e Urbanismo 
conseguiram uma liminar que paralisou as obras. [...] Uma vez mais o poder municipal 
tentou a tática dos fatos consumados. Finalmente, depois de mais de um mês, as obras 
foram retomadas após autorização da Justiça, mas a Prefeitura teve que diminuir a área do 
recuo, limitando-se à criação de uma alça para a parada dos ônibus.” (MIÑO, 2004, p.75 e 
76) 

  

Ou seja, a Catedral foi Tombada em 1985 (decreto 5512/85), “Destombada” em 1993 

(3778/93) e ocorreu uma tentativa de Tombamento em 2003. Atualmente existem três bens 

tombados em Presidente Prudente: Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Netto – 

Antigo Matadouro (decreto 7643/91); o Centro Cultural Matarazzo – Antigo Barracões da IRF 

Matarazzo (decreto 6128/87); e o Bebedouro de Animais em frente à Antiga Estação Ferroviária 

(decreto 5513/85). (GASPARETO, 2015; Prefeitura Municipal Presidente Prudente: Leis e 

Decretos, 2016) 

Em 2017, Presidente Prudente fará 100 anos, e o Condephaat novamente tenta realizar o 

Tombamento da Catedral, além desse processo, também existem processos de Tombamento para 

antiga chaminé da SANBRA, prédio do antigo IBC, estação ferroviária e Praça 9 de Julho. 

(GASPARETO, 2015) 
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2.4 Catedral de São Sebastião: Patrimônio Histórico 

 

Hirao (2002) e Mancini (2007) destacam que a Catedral é um Patrimônio Histórico de 

Presidente Prudente. Pereira (2002) escreve que a população se apropria da Catedral e isso à torna 

uma construção diferenciada, ocorre à identificação simbólica com a Catedral e as praças centrais. 

(HIRAO, 2002; PEREIRA; 2002; MANCINI, 2007) 

Mancini (2007) reforça a importância da Catedral e das praças: as pessoas se reúnem antes 

de depois das celebrações religiosas nas praças, a população também usa o espaço aberto e público 

das praças para realizar manifestações populares. (MANCINI, 2007) 

A população acompanhou a construção da primeira Capela (Figura 1), da Igreja Matriz 

(Figura 4) – atual Catedral, e as modificações ocorridas na Catedral e nas praças. A Catedral sempre 

esteve documentada nos principais jornais da cidade, como no Jornal A Voz do Povo na década de 

60 (Figura 6), Isto É Presidente Prudente na década de 70 (Figura 7) e no Endereço Eletrônico G1 

Presidente Prudente por Fonseca em 2015 (Figura 8). 

 

 

Figura 6 – Reportagem A História de Nossa Catedral na década de 60 

Fonte: Jornal a Voz do Povo/Acervo da Biblioteca da Universidade Estadual Paulista 
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Figura 7 – Catedral São Sebastião na década de 70 

Fonte: Isto É Presidente Prudente/Acervo da Biblioteca da Universidade Estadual Paulista 

 

 

Figura 8 – Catedral São Sebastião em 2015 

Fonte: FONSECA/G1 Presidente Prudente (Endereço Eletrônico) 
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Os parágrafos anteriores e imagens (Figura 1, Figura 4, Figura 6, Figura 7 e Figura 8) 

demonstram que a população e imprensa acompanharam o histórico do elemento religioso estudado, 

desde a construção da capela até a Igreja Matriz (atual Catedral). Esse fato demonstra que os 

prudentinos se apropriam desse bem que consequentemente torna-se um patrimônio Cultural de 

Presidente Prudente. 

 

2.4 Metodologia 

 

O Artigo “A Catedral de Presidente Prudente: da capela à Catedral de São Sebastião” foi 

realizado com base na revisão bibliográfica e em conteúdos já estudados pela autora, formada em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de 

Presidente Prudente. 

Em diversas disciplinas da graduação, a autora estudou a história de Presidente Prudente, 

como, por exemplo, na disciplina “Comunicação e Linguagem Urbana” que teve o seguinte trabalho 

desenvolvido pela autora: “Avenida Coronel José Soares Marcondes: Pesquisa Histórica”. Esse 

trabalho foi composto por Pranchas A3, uma para cada década (de 1910 até 1990) e cada prancha 

continha a localização de edifícios na Avenida Coronel José Soares Marcondes e as mudanças de 

cada década. Na prancha “Avenida Coronel José Soares Marcondes: década de 10” (Figura 9) está a 

localização da primeira capela de Presidente Prudente. 

 

Figura 9 – Avenida Coronel José Soares Marcondes: década de 10 

Fonte: organizado pela autora225 

                                                 
225 A autora desse artigo (COSTA), desenvolveu o trabalho “Avenida Coronel José Soares Marcondes: pesquisa 
histórica” com FINATI, G. I; PINTO, N. A; VELOSO; E;. O trabalho foi realizado para disciplina Comunicação e 
Linguagem Urbana em 2012 e não foi publicado. 
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Atualmente, a autora faz pós-graduação (Mestrado), e desenvolve trabalhos sobre pesquisas 

históricas. Por exemplo, a pesquisa sobre o início da formação urbana de Presidente Prudente para o 

Programa de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da FAAC-UNESP. 

Especificamente para este artigo, os primeiros livros (como ABREU, 1972; LEITE, 1972; 

MIÑO, 2004; GHIRARDELLO; 2010) utilizados como referência, fazem parte das referências 

utilizada pela autora na pesquisa citada do parágrafo anterior. O tema “A Catedral de Presidente 

Prudente: da capela à Catedral de São Sebastião” foi elaborado para o Eixo Temático “Memória das 

cidades” e outros itens da bibliografia foram pesquisados para o artigo. 

O artigo foi realizado com base na revisão bibliográfica estipulada pela autora. Todos os 

objetivos foram alcançados, pois, todos os pontos foram explicados: Presidente Prudente não foi 

formada a partir de um Patrimônio Religioso (pesquisa histórica do início da formação urbana), 

pesquisa histórica da Catedral São Sebastião (incluindo a primeira capela e construção da Igreja 

Matriz) e Catedral São Sebastião é um Patrimônio Cultural para a cidade (com a apropriação da 

população). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
As conclusões do trabalho apontam para o fato de que Presidente Prudente não se formou a 

partir de um Patrimônio Religioso (entende-se como povoados que surgiram com terras aforadas 

pela Igreja Católica), neste caso, a cidade surgiu como loteamento privado, os Coronéis Francisco 

de Paula Goulart e José Soares Marcondes dividiram suas terras e venderam, formando 

respectivamente a Vila Goulart e Vila Marcondes. 

A primeira capela de Presidente Prudente foi construída em 1918 em um terreno doado pelo 

Coronel Francisco de Paula Goulart em sua vila. Na década de 40 foi construída (no terreno ao lado 

da antiga capela, que atualmente é a Praça 9 de Julho) a Igreja Matriz São Sebastião e a Praça 

Monsenhor Sarrion (popularmente conhecida como a “praça da Catedral”) que na década de 60 

tornou-se a Catedral São Sebastião. 

Todas as modificações (construções e reformas) ocorridas na Catedral e nas praças centrais 

foram acompanhadas pela população que se apropriou desses locais desde a fundação da cidade 

(quando só existia a capela e o espaço livre onde hoje existem as praças). Desde o início da 
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formação urbana, a população se encontrava nas praças antes de depois das celebrações religiosas, 

além de usar as praças como local de confraternização e manifestações populares.  

As modificações (construções e reformas) da Catedral e das praças também foram 

acompanhadas e discutidas pela Prefeitura Municipal e pelo Condephaat (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico de Presidente Prudente), na década de 80 

ocorreu o Tombamento da Catedral, na década de 90 a revogação do Tombamento e diversas 

tentativas do Condephaat para Tombar novamente a Catedral (inclusive atualmente ocorre o 

processo para que o Tombamento seja efetivado). 

A apropriação da população (o uso do espaço, o cuidado em sempre participar e opinar em 

relação às reformas e construções junto com a Prefeitura Municipal e Condephaat) demostra que a 

Catedral São Sebastião de Presidente Prudente é um Patrimônio Cultural da cidade.  
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O PLANO ESQUECIDO DE ARTIGAS 

 
 

FREIBERGER, Stefanie226 

ALVES, André Augusto de Almeida227 

 
RESUMO 
 
João Batista Vilanova Artigas participou, em 1956, do Concurso do Plano Piloto de Brasília junto 
com 25 outras equipes. O trabalho foi classificado em 5º lugar, juntamente com as propostas do 
escritório de Henrique Mindlin e da Construtora de Milton Ghiraldini.Contudo, na historiografia de 
Artigas, seu projeto para a Cidade Nova é pouco citado, descrito ou analisado. Em história, a 
reincidência de temas e citações de eventos pode ser tão relevante quanto os esquecimentos e 
omissões intencionais. O seguinte artigo procura resgatar a proposta apresentada por Artigas para o 
Concurso do Plano Piloto de Brasília, buscando, na análise dos conceitos urbanísticos utilizados 
pelo arquiteto, sua visão de Cidade Nova, situando-a no contexto da sua produção. Neste sentido, 
uma breve reconstituição da trajetória dos eventos referentes ao concurso alinhada à elaboração do 
projeto pelo arquiteto pretende, se não uma resposta à omissão existente, propor uma contribuição 
no preenchimento desta lacuna na historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira. 
 
Palavras-chave: Artigas, Plano piloto, Brasília. 
 
ABSTRACT 
 
João Batista Vilanova Artigas participated in 1956, the Contest Pilot Plan Brasilia along with 25 
other teams. The work was ranked 5th, along with the proposals of Henrique Mindlin office and 
Construtora Milton Ghiraldini. However, in the historiography of Artigas, his design for the New 
City is just cited, described or analyzed. In history, the recurrence of themes and events of quotes 
can be as relevant as the oversights and omissions intentional. 
The following article seeks to rescue the proposal by Artigas to the Contest Pilot Plan Brasilia, 
seeking, in the analysis of urban concepts used by the architect, his New City view, placing it in the 
context of its production. In this sense, a brief reconstruction of the course of events relating to 
competition in line with the project design by the architect intended, if not an answer to the existing 
failure to propose a contribution to filling this gap in the historiography of modern Brazilian 
architecture 
 
Keywords: Artigas, Pilot Plan, Brasília 
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INTRODUÇÃO 

 
João Batista Vilanova Artigas participou, em 1956, do Concurso do Plano Piloto de Brasília 

junto com 25 outras equipes. Identificado como Plano nº 1 dentro do conjunto dos projetos 

apresentados, o trabalho foi classificado em 5º lugar, juntamente com as propostas do escritório de 

Henrique Mindlin e da Construtora de Milton Ghiraldini.  

Interessante observar que na historiografia de Artigas tenham pouquíssimas menções sobre 

este trabalho. Sendo realizado em um período notadamente reconhecido pela exígua produção de 

projetos, com poucos exemplares arquitetônicos, não passaria despercebido um trabalho desta 

monta. Poderíamos colocar como justificativa a dificuldade de acesso ao material referente ao 

projeto, tendo em vista que pelo edital do Concurso o material ficaria de posse da NOVACAP228, e 

que cópia do memorial descritivo foi doado ainda em vida pelo próprio Artigas à Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo229, material que ficou classificado como obra rara e 

disponível somente para consulta, sem permissão de reprodução. Mas, contemporaneamente a 

publicações referenciais sobre a vida e obra de Artigas, as quais praticamente não informam sobre o 

projeto do plano piloto, outros autores, com publicações voltadas à realização do concurso230, 

apresentaram em seus trabalhos extenso material e análises sobre o projeto, vide o fato de revistas 

especializadas de circulação da época, como Módulo, Acrópole e Habitat terem publicado material 

referente aos finalistas. 

Poderíamos alegar também que o próprio arquiteto não mencionava este episódio em seus 

depoimentos, como podemos constatar na coletânea Caminhos da Arquitetura
231

, e que, não sendo o 

assunto colocado em pauta, não teria despertado o interesse de seus interlocutores. Mas, 

                                                 
228 Companhia Urbanizadora da Nova Capital-NOVACAP, criada em 1956 pelo governo de Juscelino Kubitschek em 

substituição à Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal, de 1954, foi responsável pela 
elaboração do Concurso. Presidida pelo Israel Pinheiro, com Oscar Niemeyer como Diretor de Arquitetura, era 
subordinada apenas ao presidente e possuía grande liberdade e autonomia, além de disponibilidade orçamentária. 
 
229 Conforme informado por Julio Artigas, Filho de João Batista Vilanova Artigas, em depoimento à Aline Moraes 

Costa. (In COSTA, 2002, p.83). Hoje este material encontra-se na Biblioteca da FAUUSP. 
 
230 Nos referimos aqui especificamente à extensa dissertação de Dalva Elias Thomaz (1997) e ao livro de João Masao 
Kamita (2000), em paralelo aos trabalhos de Milton Braga (1999) e Sylvia Ficher (1999). 
 
231 Vasta publicação contendo manifestações do arquiteto de vários períodos onde não encontramos qualquer referência 
à sua participação no Concurso. 
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convenhamos, a elaboração de um projeto que possibilitava a viabilização dos ideários modernos 

vinculados diretamente aos aspectos sociais intrínsecos na formação de uma cidade ao processo de 

construção da identidade nacional a partir de um arquiteto com os antecedentes de Artigas não ter 

surtido interesse por parte de escritores e críticos é no mínimo estranho. 

Relatada esta inquietação sobre a ausência, esquecimento ou talvez mesmo omissão 

percebida na vasta bibliografia existente sobre Vilanova Artigas232, discorremos sobre o Concurso 

do Plano Piloto de Brasília a sua participação neste evento. 

 

 

1. O CONCURSO 

 

A ideia da formação de uma capital federal essencialmente administrativa vem desde os 

Inconfidentes, em 1798. Com a proclamação da República esta ideia toma fôlego e, em 1891, na 

redação da primeira Constituição, já teremos definida a área para sua implantação: no Planalto 

Central, em Goiás. Esta questão permeou vários governos, resultando em alguns incisos na 

Constituição referentes ao processo de transferência e implementação da Nova Capital. Mas 

somente a partir da Constituição de 1946, que no Art 4º estabelece a transferência para o planalto 

central e estipula prazo para criação de comissão técnica competente para proceder aos estudos 

necessários na região, que as ações tomam caráter executivo. Contudo, estas ações andaram em 

passos lentos, à mercê do contexto político. Dez anos passaram até o processo efetivo de construção 

ser encampado pelo governo de Juscelino Kubitschek, com a formação da Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital do Brasil - NOVACAP.  

A esta altura a Companhia já contava com vasto material para levar a cabo o processo de 

implementação da cidade, resultado dos levantamentos e relatórios realizados por todas as 

comissões que a precederam. Inclusive o local já estava demarcado. A localização estabelecida em 

1955, um retângulo de 5.814 km2 de área entre os paralelos 15°30’ N e 16°03’ S, insere-se dentro 

da área inicial de 52.000 km2 seguindo a orientação da primeira missão realizada para 

                                                 
232

 Outro evento na trajetória de Artigas sobre o qual há registro, mas não descrição nos autores anteriormente 
mencionados é sua permanência nos Estados Unidos. Artigas foi contemplado em 1946 com uma bolsa de estudos da 
John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Tendo ficado lá por um ano, não temos conhecimento das impressões 
que trouxe, dos reflexos que este contato tão prolongado pode ter gerado, ou não, na sua atividade profissional. 
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reconhecimento e demarcação da área, conhecida como Comissão Cruls, em 1892. Restava agora 

decidir sobre o plano urbanístico233. 

O convite de Juscelino Kubitschek à Oscar Niemeyer para chefiar a Diretoria de Arquitetura 

da NOVACAP vinha da experiência conjunta bem sucedida realizada para o Complexo da 

Pampulha em Belo Horizonte quando prefeito da cidade, e partiria de Niemeyer a proposta da 

realização de um concurso público nacional para o plano piloto da Nova Capital234. O termo plano 

piloto havia sido cunhado por Le Corbusier quando do seu oferecimento para a realização do 

mesmo, um tempo antes da ideia do concurso. A oferta de Le Corbusier foi negada pois, a esta 

altura, com a projeção e o reconhecimento que a Arquitetura Moderna Brasileira já alcançara, seria 

uma medida antipática do governo, causando desagravo à classe dos arquitetos e indo contra o 

caráter nacionalista do empreendimento.Publicado em setembro de 1956 no Diário Oficial, o edital 

do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, extremamente sucinto, 

solicitavaa) traçado básico da cidade, indicando a disposição dos principais elementos da estrutura 

urbana, a localização e interligação dos diversos setores, centros, instalações e serviços, distribuição 

dos espaços livres e vias de comunicação (escala 1:25.000); b) relatório justificativo”. 

Ficando a critério dos concorrentes, sem caráter obrigatório, a apresentação dos elementos 

que embasariam a proposta, tais como zoneamento regional com zonas de produção agrícola, 

urbana, industrial e de preservação ambiental; cálculo de abastecimento de água, energia e 

transporte; planos de desenvolvimento econômico da região; estudo de leis reguladoras, entre 

outros. O prazo de entrega era de 120 dias. Por solicitação do Instituto dos Arquitetos do Brasil 

                                                 
233 A Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal, que precedeu a NOVACAP, já havia 

tomado a primeira medida quanto à elaboração de um traçado urbano para a região formando uma Subcomissão de 
Planejamento Urbanístico, de onde resultou o projeto considerado posteriormente como o 1º plano piloto oficial para a 
Capital Federal. Contudo, após a posse de Juscelino Kubitschek, houve a dissolução desta comissão. De todo modo, 
Raul Pena Firme e Roberto Lacombe, profissionais que haviam elaborado o projeto, participaram da organização do 
concurso juntamente com Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro. Há registro ainda de 5 propostas de ocupação urbana 
anteriores a este plano, realizadas entre as décadas de 1920 e 1950. Para um panorama destas propostas, ver o Capítulo 
V da Dissertação de Jeferson Tavares: Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional (2004). 

 
234 Essa é considerada a versão oficial, mas, segundo Júlio Katinsky, “...quando o presidente Juscelino Kubitschek 
decidiu empreender a construção da Nova Capital, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para projetá-la: plano 
urbanístico e edifícios em conjunto. Entretanto o arquiteto, aceitando o desafio de projetar os edifícios oficiais, preferiu 
convidar Lucio costa para elaborar o plano urbanístico. Foi este último arquiteto que sugeriu a organização de um 
concurso público nacional sob o patrocínio do Instituto dos Arquitetos do Brasil”. In KATINSKY, Júlio. Leituras de 

arquitetura, viagens, projetos, livre docência. FAUUSP, São Paulo, 1990. 
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foram acrescentadas mais algumas informações, como população prevista de 500.000 habitantes, a 

cota da represa que formaria o Lago Paranoá, as possíveis estradas de ligação e a localização do 

aeroporto e de algumas edificações já em construção pela NOVACAP (Hotel e palácio 

Presidencial). O júri foi composto por dois arquitetos urbanistas estrangeiros convidados: William 

Holfort (assessor de Urbanismo do Governo Britânico) e André Sive (conselheiro do Ministério da 

Reconstrução da França); o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil Paulo Antunes 

Ribeiro; o representante da Associação dos Engenheiros Luiz Hildebrando Horta Barbosa; dois 

representantes do departamento de urbanismo da NOVACAP, Oscar Niemeyer e Stamo Papadaki; e 

Israel Pinheiro, Presidente da NOVACAP, este sem direito a voto. 

Dentro do prazo previsto no Edital, foram registradas as inscrições de 26 equipes, que 

entregaram uma gama bastante variada de propostas. Após breve análise do júri, o resultado foi o 

seguinte:  

1º colocado: Plano nº 22 – Lúcio Costa. 

2º colocado: Plano nº 2 – Boruch Milman, João Henrique Rocha e Ney Gonçalves. 

3º e 4º colocados (reunidos): Plano nº 8 – Marcelo Roberto e Maurício Roberto e Plano nº 17 – 

Rino Levi, Roberto Cerqueira Cézar e Luiz Roberto de Carvalho Franco. 

5º colocado (compartilhado): Plano nº 24 – Henrique Ephin Mindlin e Giancarlo Palanti; Plano nº 

26 – Construtécnica S.A. Comercial e Construtora e Plano nº 1 – Carlos Cascaldi, João Batista 

Vilanova Artigas, Mário Wagner Vieira e Paulo de Camargo e Almeida. 

Não entraremos aqui nas discussões que cercaram a criação, realização e o resultado do 

concurso235, mas é mister levantarmos minimamente o contexto político e social da época e as 

intenções do concurso para compreendermos melhor as relações com a elaboração do projeto que 

será apresentado mais adiante. 

O programa de governo de Juscelino Kubitschek, com seu Plano de Metas, amplia 

exponencialmente o caráter desenvolvimentista advindo dos governos anteriores. Formatado como 

um conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia, o Plano de 

                                                 
235 Várias questões controversas são apontadas na literatura quanto à realização do concurso, tais como: a polêmica 
quanto aos critérios para elaboração do Edital, que provocou a saída Niemeyer da cadeira de vice-presidência do IAB; a 
escolha do júri, composto por profissionais de vertente notadamente modernista, o que conduziria a leitura das 
propostas; a recusa de participação no concurso por Afonso Reidy e a suspeita de direcionamento do resultado do 
concurso por parte dos integrantes estrangeiros do júri e de Oscar Niemeyer, conforme o registro do manifesto de Paulo 
Antunes Ribeiro contra a decisão final do júri. 
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Metas acabou por incluir um 31º objetivo, chamado de meta-síntese: a construção de Brasília e a 

transferência da capital federal. Se observarmos as circunstâncias políticas, econômicas, sociais e 

artísticas de meados dos anos 1950, parece não haver melhor definição que síntese para o que 

representou a construção de Brasília.  

O apoio do Partido Comunista Brasileiro à eleição de JK havia acalmado os debates 

oposicionistas ao governo, proporcionando uma convergência política significativa. As obras 

públicas modernistas promovidas pelo Estado que alcançaram prestígio internacional iam de 

encontro à ambição coletiva de se ter uma imagem de país moderno. A população dividia-se 

igualmente entre campo e cidade, resultado do processo de industrialização nacional, o que 

concentrava na cidade o foco dos interesses predominantes, numa busca pela urbanidade. No meio 

artístico os movimentos de arte concreta refletiam a busca por formas que correspondessem à 

sociedade moderna, industrializada. Somado a estes aspectos, JK havia experimentado em Belo 

Horizonte, com a construção de Pampulha, o poder dos símbolos na construção da identidade 

nacional. E, inegavelmente, o ideário modernista estava cumprindo um papel fundamental neste 

sentido236. Deste modo, a construção de Brasília respondia aos anseios nacionalistas, sintetizando o 

espírito deste momento histórico (zeitgeist).  

Afinado com as intenções presidenciais Niemeyer já aponta, em texto publicado na revista 

Módulo nº 5 de dezembro de 1956, o que era esperado para a Nova Capital: 

Disciplinar e traçar setores da nova cidade dentro das funções – trabalho, 
descanso, diversões e cultura – de que o urbanismo moderno tanto cogita. 
(...) Trata-se de uma cidade de caráter essencialmente administrativo, em 
que certos setores como a indústria e a agricultura terão papel relativo. Sua 
população, por exemplo, não deveria ultrapassar um limite pré-determinado, 
a afim de manter as características primordiais de uma cidade desta 
natureza. 
 

Acatando este discurso, o júri, no momento de deliberação dos resultados, também 

expressou os critérios que foram adotados para a análise dos projetos, dentro de dois parâmetros: os 

elementos funcionais, que seriam 1) a consideração dos dados topográficos, 2) a extensão da cidade 

projetada em relação com a densidade da população (escala humana), 3) a grau de integração, 4) a 

                                                 
236 Nenhum dos aspectos relacionados aqui aconteceram sem consequências. De fato, todo este momento foi repleto de 

contradições. Como sabido, o processo de industrialização promoveu a desigualdade na composição dos espaços 
urbanos e o movimento moderno não trouxe as respostas a esta desigualdade. 
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ligação orgânica entre a cidade e os arredores, e a síntese arquitetônica que compreendia 1) 

composição geral e 2) expressão específica da sede do governo. 

Assim, os projetos foram concebidos segundo o entusiasmo governamental que contribuiu 

com as principais informações para a sua elaboração e canalizou os objetivos das equipes, ou seja, 

“o edital do concurso que definiu as principais diretrizes a serem seguidas; a definição de um 

mesmo local comum a todas as propostas e o contexto político-econômico nacional definido pelo 

Plano de Metas de JK”237. 

 

2. O PROJETO 

 

A carreira de Artigas não é notabilizada por projetos urbanísticos. Constam de seu histórico 

uma série de projetos de urbanizações e reurbanizações na década de 1970, mais especificamente 

entre os anos de 1973 e 1976, mas, até o concurso, seu único trabalho nesta seara havia sido um 

projeto de urbanização no interior do Paraná238. De todo modo, nenhum voltado à construção de 

uma cidade nova. 

Conforme citado, a atuação de Artigas não era voltada ao planejamento urbano, mas a sua 

formação na Politécnica e o início de sua carreira estiveram diretamente ligados às questões 

urbanas. Deste período, alguns fatores revelam suas bases urbanísticas e transparecem no projeto. O 

aspecto mais relevante está ligado a três professores do curso de engenheiro-arquiteto: Francisco 

Prestes Maia, Luís Inácio de Anhaia Mello e Alexandre de Albuquerque. Estes, além da terem sido 

marcantes na sua formação acadêmica, acabaram por colaborar no desencadeamento de outros 

eventos voltados à prática do urbanismo. 

Logo que formado, no início de 1938, seu ex-professor Alexandre de Albuquerque designa-o a 

trabalhar na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Ali, por cerca de sete 

meses, Artigas participa da elaboração de projetos urbanos. Anhaia Mello, professor voltado às 

discussões da problemática urbana, convidou-o a colaborar com ele nas cadeiras de Composição 

Geral e Estética e de Urbanismo como assistente em princípios de 1940, no qual permaneceu até 

                                                 
237 conf. TAVARES, 2004, p.158 
238 Urbanização da Fazenda Rancho Alegre, de Thyrso Silva Gomes, destinada à cidade de Porto Brasílio, em 

Paranavaí, no ano de 1953. 
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1952. Em relação à Prestes Maia, Artigas relata um relacionamento de grande cumplicidade durante 

o curso. Na sua gestão como prefeito, com a abertura de editais para concursos de obras públicas, 

Prestes Maia irá possibilitar, indiretamente, que Artigas participe do desenvolvimento de projetos 

urbanísticos. Durante o período em que trabalhou na Secretaria de Viação e Obras Públicas do 

Estado de São Paulo Artigas teve contato com Grigori Warchavchik. Deste contato rendeu a 

parceria na participação em concursos públicos municipais para a cidade de São Paulo, chegando a 

ser estabelecida uma sociedade provisória. O primeiro projeto que realizaram juntos foi para o 

concurso do Paço Municipal de São Paulo, um projeto de intervenção urbana no qual ficaram em 

segundo lugar. O projeto para o outro concurso do qual participaram, para a Praça da República, 

infelizmente não chegou a ser finalizado. 

Entretanto, a possibilidade de propor uma cidade, não somente uma cidade, a capital 

Federal, a partir dos seus conceitos pessoais e profissionais, no contexto nacional, era sem dúvida 

desafiador e estimulante. O fato do trabalho de sua equipe ter sido o primeiro a ser entregue, 

registrado como Plano nº 1, talvez ateste o grau de envolvimento e anseio que se encontravam.  

A equipe, formada pelos arquitetos diretores Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mário Wagner 

Vieira da Cunha e Paulo de Camargo e Almeida contava com os arquitetos colaboradores Heitor 

Ferreira de Souza, Júlio Roberto Katinsky, Mario Alfredo Reginato e Ubirajara Gilioli. Além desta 

equipe de sete arquitetos, foi formada uma rede de colaboradores com nove profissionais de 

diversas áreas voltadas aos estudos de desenvolvimento regional e ao embasamento dos demais 

aspectos intrínsecos ao plano:  Energia elétrica: Catulo Branco, Planificação regional: Dirceu Lino 

de Matos, História: Flávio Motta, Agricultura e abastecimento: José Calil, Legislação: Lauro Müller 

Bueno, Educação e ensino: Maria José Garcia Werebe, Higiene e assistência hospitalar: Odair 

Pacheco Pedroso, Higiene e Saneamento: Otacílio Pousa Sene e Saúde pública: Rodolfo dos santos 

Mascarenhas. Foi a maior equipe interdisciplinar do concurso, demonstrada na profunda pesquisa e 

no detalhamento projetual. Foram apresentadas ao todo 19 pranchas de projetos com um relatório 

justificativo de aproximadamente 100 páginas.Quanto ao volume e qualidade do material 

apresentado, fica nítido o profissionalismo de Artigas característico na condução dos seus projetos 

pelo grau de detalhamento e de qualidade técnica. Segundo Dalva Thomaz, a experiência de Artigas 

como desenhista estagiário no escritório Bratke e Botti ainda durante o curso “parece ter assumido 

um papel de referência na qualidade de elaboração de projetos e obras. Neste sentido, poderiam ser 
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creditados à ‘Bratke e Botti’ muitos dos seus parâmetros inicias de projeto, assim como o domínio 

da execução de obras, e também os rígidos padrões técnicos adotados por Artigas”239 

 A maior característica do projeto formulado por Artigas e sua equipe era a implantação da 

cidade no espaço geográfico e sua relação com o meio rural circundante. Conforme descrito no 

Relatório apresentado: 

A instalação da futura Capital Federal no Planalto Central, não consiste num 
mero problema de arruamento e de estética urbana. Uma cidade recebe e 
emite influências sobre um espaço geográfico extenso. Esquecer este espaço 
é condenar a cidade a futuros desajustamentos. O planejamento urbano só é 
completo quando integra a cidade planejada num sistema coerente e racional 
de organização do espaço. 
 

 Neste sentido, o projeto apresenta duas escalas, a regional rural e a local urbana. No 

planejamento regional, foram pensados todos os aspectos produtivos necessários para abastecer a 

cidade, através da produção agrícola e da pecuária e estabelecidos setores específicos para tais 

atividades, através da análise da fertilidade do solo, das condições topográficas e do potencial 

hídrico, bem como a leitura das condições de vida do local, que mostrou como principal 

característica a vocação pastoril de pequenos rebanhos. Dentro destes setores existiriam núcleos 

coloniais para controle e orientação da produção agrícola, oferecendo assistência técnica, científica 

e financeira, bem como centros sociais contendo centros de encontro, educacionais, técnicos, 

comerciais e sanitários. 

Prevista para atender a função administrativa da Capital Federal, o centro urbano é destinado 

aos servidores públicos e aos prestadores de serviços. A área urbana, definida dentro de uma grande 

malha viária ortogonal, segue os preceitos racionalistas da Carta de Atenas, com ordenação 

racional, setorização em zonas funcionais, unidades de vizinhanças e hierarquização de vias. O 

zoneamento ficou assim estabelecido: 

ZR - Zona Residencial, subdividida em: 
ZR1 – unidades de vizinhança isoladas e individuais  
ZR2 – unidades de vizinhança de apartamentos  
ZR3 – unidades de vizinhança de apartamentos – edifícios para classes sociais de 
menores recursos  
ZM - Zona Militar 
ZA - Zona Administrativa, ou centro Cívico 

                                                 
239  conf. THOMAZ, 1997, p.52. 
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Zona Comercial, subdivida em: ZC1 – prestação de serviços – edifícios para 
escritórios, gabarito alto, edifícios para lojas, gabarito de 3 andares 
ZC2 – zona comercial periférica, conjunto comercial para atender às unidades de 
vizinhança nas zonas residenciais 
ZC3 – atacadista e armazenamento 
ZI - Zona Industrial 
Zona Verde, subdividida em:  
ZV1 – Parque Nacional – universidade, competições esportivas, às margens da 
represa 
ZV2 – Parque Nacional – lazer e recreação 
ZV3 – prolongamento do Parque Nacional, envolvendo o núcleo urbano pelo Norte 
e sul – aeroportos, cemitérios, grandes hospitais e presídios. 

A malha viária, hierarquizada, é dividida em 5 categorias: V1 – vias de trânsito rápido 

intermunicipal, V2 – vias de trânsito rápido urbano, V3 – vias de tráfego local, V4, vias de marcha a 

pé e VR, via rural. “A divisão entre o pedestre e o automóvel, o distanciamento dos edifícios em 

relação à rua e a incorporação de vias lentas e passeios para pedestres dentro das unidades de 

vizinhança são algumas das características para os perfis adotados”240. 

As áreas urbanas e rurais seriam assim independentes, com seu “vínculo viável apenas a 

partir de um sedimentado sistema de circulação, responsável pela eficiência do abastecimento e da 

comunicação entre os diferentes setores”241, sendo o elemento central deste vínculo o Centro Geral 

de Abastecimento, que capta a produção rural e a distribui ao centro urbano, intermediando as 

relações entre as duas escalas do projeto. 

Essa implantação acarretava uma grande ocupação do solo, decorrente da baixa densidade 

resultante de 50 habitantes por hectare nas zonas residenciais. 

Quanto aos aspectos econômicos e financeiros, a proposta coloca-se claramente contra a 

ideia de autofinaciamento da construção da Nova Capital a partir da venda de lotes, descartada pelo 

perigo de gerar uma grande especulação financeira e descaracterizar o plano. Dessa forma o plano 

sugeria o sistema de arrendamento, citando sua recomendação pela Carta de Atenas como a melhor 

forma de controle sobre o crescimento adequado da cidade, garantindo os ideais de uma gestão 

pública. 

Diante disso é importante frisar que os preceitos da Carta de Atenas estão presentes na 

maioria dos projetos apresentados. De fato, o conjunto dos projetos apresenta um híbrido de várias 

influências, como identificado por Jeferson Tavares na análise dos planos propostos: 

                                                 
240

 conf. TAVARES, op.cit,. p.172.  
 
241 conf. TAVARES, op.cit., p.171. 
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Identifica-se, em decorrência desta análise, a construção e o registro de uma cultura 
urbanística nacional, marcada pela pluralidade de referências (matrizes teóricas e 
práticas, nacionais e internacionais). Esses elementos, presentes nos planos de 
Brasília, evidenciam a condição dialética das posturas projetuais que colaboraram 
na formação da identidade nacional.242  

 Uma das referências destacadas é a da realização do Plano Urbano de Chandigarh, elaborado 

por Le Corbusier para a nova capital de Punjab, na Índia, em 1951. Contudo, em nenhum outro 

projeto a referência é tão acentuada como no plano de Artigas. O próprio Júlio Katinsky, arquiteto 

que participou do plano, “relatou que denominara o projeto chefiado por Artigas de ‘Chandigarh 

caipira’,..., uma brincadeira, não desprovida de alguma reflexão” 243..  

Além do próprio formato ortogonal, o papel estrutural da malha é igualmente semelhante, “é 

isonômica, isomórfica e isotrópica: nenhuma, parte, forma ou direção prevalece sobre a outra”244. A 

hierarquização das vias, além de seguir a mesma nomenclatura, possui dois eixos viários ortogonais 

que constituem as artérias de distribuição do tráfego automotivo e a presença de faixas verdes que 

percorrem a ZR1 com desenhos irregulares, os quais são muito semelhantes às faixas no interior dos 

setores habitacionais de Chandigarh.  

Outra semelhança é a localização do governo federal, destacado dos setores da vida social e 

situado num dos bordos da cidade. Além da nítida aproximação formal entre os dois projetos (ver 

figuras 01 e 02), existe uma última aproximação que foge dos aspectos formais e recai, conforme as 

palavras de Buzzar, “na busca de uma materialidade arquitetônica em imagens e práticas culturais e 

econômicas”245. Esta busca comum está representada nas figuras de gado que ambos utilizaram para 

ilustrar e informar seus projetos. Artigas reproduziu na folha de rosto dos desenhos uma gravura 

que representava o boiadeiro do centro-oeste, parecendo desejoso de expressar esse Brasil, que 

possuía no planalto central o boi e o boiadeiro como atividade econômica. Le Corbusier utiliza 

elementos abstraídos das formas da silhueta da vaca, animal sagrado para os siks do Punjab, nos 

croquis dos edifícios institucionais projetados para a capital. 

                                                 
242 conf. BUZZAR, 2014, p.338 
243

. conf. TAVARES, op.cit., p.17. 
 
244- conf. GOROVITZ, 1985, 
 
245 conf. BUZZAR, op.cit., p.343. 
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Fig. 01: C. Cascaldi, V. Artigas, M. da Cunha, P. de Camargo e Almeida 
Proposta para o Plano Piloto de Brasília, 1957 

Fonte: BUZZAR, 2014 
 

 

Fig. 02: Le Corbusier, Plano Urbano de Chandigarh, Punjab, Índia, 1951 

Fonte: BUZZAR, 2014 
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A realização do projeto de Artigas para a Futura Capital Federal - Brasília não vem sem 

contradições, reflexo talvez de como vinha a sua prática política, ideológica e profissional nestes 

meados da década de 1950246.  

O próprio diálogo estabelecido com a obra de Le Corbusier, após severas críticas ao arquiteto 

franco-suíço247, nos apresenta uma das contradições. Críticas severas foram feitas também à Frank 

Loyd Wright, sobre seu projeto urbano para Broadacre City. Em Os Caminhos da Arquitetura 

Moderna, texto de 1952, Artigas proclama: “Os planos urbanísticos de Wright se resumem numa 

cidade-mostro a que chama Broadacre City, espalhada na área de um país. Nela os vizinhos se 

olham de telescópio e se visitam de autogiro, tão separados podem estar entre si”248. No entanto, “a 

noção densificada da cidade que seus projetos arquitetônicos pareciam exercitar não correspondia 

ao espraiamento do plano e não se relacionava à crítica que havia feito”249. 

Outro aspecto, este bastante contraditório com a postura comunista de Artigas, refere-se à 

configuração “de três grandes zonas residenciais baseadas cada qual numa só tipologia, o que não 

favorecia a coabitação das pessoas com perfis diferentes, em princípio desejáveis”250. Somado a 

grande extensão da cidade, estas diferenças ficariam ainda mais acentuadas. Segundo Milton Braga, 

“as zonas residenciais foram projetadas homogêneas, cada qual com sua tipologia exclusiva, para 

que fossem facilitados os controles de arrendamentos e a legislação de caráter urbanístico e 

arquitetônico”. De todo modo, “zonear a cidade segregando camadas sociais em lugares distintos a 

partir de sua renda não se concretiza como o ideal democrático de uma capital federal”251.Mas, 

                                                 
246 No início dos anos 50 Artigas estava fortemente envolvido com o Partido Comunista Brasileiro, ao qual era filiado 
desde 1945. Suas ações políticas aconteciam majoritariamente no âmbito da redação da Revista Fundamentos, a partir 
de onde publicava artigos categóricos, utilizando-se da retórica anti-imperialista propagada pelo partido. Estas 
atividades jornalísticas, somadas à sua participação no IAB e ao ensino de arquitetura representavam sua atuação 
profissional, sobrepondo-se à atividade de prancheta. Contudo, no decorrer desta década, Artigas irá vivenciar uma fase 
de revisão de posturas, que será percebida na mudança do discurso crítico e na crise profissional, refletida na pouca 
produção arquitetônica, que terá repercussões já a partir de 1956. 
 
247  Ver os textos de autoria de Artigas :Le Corbusier e o Imperialismo e Caminhos da Arquitetura Moderna 
 
24 in Caminhos da Arquitetura, 2004, p. 40. 
 
 
249 conf. BUZZAR , 2014, p. 341 
 
250  conf. Braga, 1999, in COSTA, 2002 p.89 
 
251 Futura Capital Federal – Brasilia, CASCALDI, Carlos, et. Al. São Paulo, 1957, in TAVARES, 2004, p.452. 
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assim como estão presentes as contradições, também estão os aspectos que são representativos do 

pensamento de Artigas, decorrentes de sua agenda ideológica e social.  

O primeiro deles talvez venha da influência dos professores, como citado anteriormente. 

Conforme relatado por Artigas, “o Anhaia procurava formular algumas estruturas teóricas e buscar 

o urbanismo nacional que precisava ver quais as conjunturas socioeconômicas que levaram a cidade 

a ser isso ou aquilo; [...] O que caracterizou o curso de arquitetura da Escola Politécnica, ao menos 

ao nível destes professores, foi a preocupação com a cidade e não com o monumento”252.Aqui 

poderíamos alinhar a opção da não monumentalidade presente na proposta, seguindo o modelo de 

Chandigarh, com as suas bases teóricas acadêmicas. O extenso relatório apresentado, que detalha 

todo o sistema produtivo necessário à manutenção da cidade, não deixa dúvidas quanto à 

preocupação em relação ao equilíbrio econômico e social da cidade e seu entorno, tendo em vista as 

consequências nefastas que eram perceptíveis nas cidades, em especial em São Paulo, sofridas pelas 

populações advindas do campo, resultantes do processo de industrialização e do êxodo rural. O 

planejamento regional apresentado visava a fixação do homem no campo, valorizando e 

promovendo sua atuação, e a distribuição da produção industrial nas cidades satélites, gerando 

diversas zonas de produção na região.  

Outro aspecto do planejamento regional revela um pensamento que pode ser considerado 

contemporâneo, uma consciência ambiental quanto às consequências do uso desordenado do 

solo.Só a fixação do homem à terra pela prática de uma agricultura de uso intensivo e permanente 

do solo evitará a prática da agricultura itinerante, por consequência, a destruição sistemática e 

irracional das reservas florestais que precisam ser preservadas”.253. Dentro desta correta prática de 

uso intensivo estariam também relacionados o controle da erosão, a proteção de mananciais e o uso 

de tecnologia adequada. 

 Um dos grandes destaques da proposta, sem dúvida, é a preocupação com o destino da 

população construtora se não for absorvida pelo sistema da cidade já edificada. Questão que teve, 

no Plano de Artigas, a única proposta neste sentido. “É o problema dessa população a ser 

empregada na edificação e nas obras públicas de Brasília que aqui vamos considerar especial, pela 

                                                 
252   conf. THOMAZ, op.cit., p. 42 
253 Futura Capital Federal – Brasilia, CASCALDI, Carlos, et. Al. São Paulo, 1957, in TAVARES, 2004, p.453 
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sua significação social e repercussão na fixação dos períodos de formação da cidade e no seu 

planejamento” 254. 

Assim, a proposta estimava que 30.000 trabalhadores da construção civil poderiam ser 

absorvidos pela economia do Distrito Federal, transferindo-os para outras atividades operárias, tais 

como a própria construção civil, serviços de transporte, coleta de lixo, etc., ou atividades industriais.  

Dessa forma “Impõe-se, então, enfrentar desde logo a solução de um alojamento definitivo. Toda 

uma parte da cidade deve ser prevista para esta população. Será a primeira parte a construir-se, e 

que, no plano seria a área residencial da zona industrial, pois, nela podem ser abrigadas 42.000 

pessoas255 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Análises sobre a vida e a obra de Artigas estão longe de serem lineares. A proposta apresentada 

ao Concurso do Plano Piloto de Brasília demonstra nitidamente o viés helicoidal de sua produção. 

Contradições à parte, e apesar de todos os esforços em inserir a cidade numa materialidade de 

relações, o que se sobressaiu foi a rigidez de sua composição formal, dada pela ortogonalidade de 

suas vias. Percebemos que para Artigas a monumentalidade, a carga simbólica não eram os quesitos 

fundamentais na constituição de uma cidade nova, mas sim o estudo do impacto gerado no sítio pela 

sua implantação e a condução de um desenvolvimento sustentável. 

O júri apresentou comentários sobre os sete projetos selecionados. O projeto da equipe de 

Artigas, intitulado Futura Capital Federal – Brasília, recebeu os seguintes comentários: 

Críticas 

1. Zonas residências demasiadas uniformes 

2. Má circulação das residências para a sede do governo e o centro cívico 

3. Boa solução para as centrais ferroviária e aeroviária, mas duvidosa quanto à rodovia, 

sendo necessárias três pontes 

4. O centro governamental não faz uso do lago 

5. Oportunidades topográficas perdidas: casas na parte mais elevada, sem relação com o 

local 

                                                 
254  Idem nota 29. 
255  Idem nota 30 
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6. Onde estão as embaixadas e consulados? Os centros de rádio e TV? 

7. Densidade muito baixa, área construída enorme: 50 pessoas por hectare 

Vantagens 

1. Boa apresentação: claro, decisivo 

2. Boa solução da economia rural 

3. Destaque ao sistema arrendatário 

A premiação do projeto de Lucio Costa recoloca no centro cultural a corrente hegemônica da 

Arquitetura Moderna Brasileira, algo que nos parece inconteste pela posição dos demais 

participantes. Com exceção do escritório MMM Roberto, há o reconhecimento pela superioridade 

do plano de Costa e, após o início das obras e de toda a projeção que estas tiveram nos meios de 

comunicação e no debate artístico e cultural do período, parece restar apenas o silêncio e o 

esquecimento para os não laureados.  
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ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS E SITES DE REDES SOCIAIS: ESTUDO 

DE EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE PELOTAS-RS 

 
OLIVEIRA, Patrícia da Cruz256 

 
 
RESUMO 
 
Atualmente, a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) e da Internet, vimos 
surgir experiências de redes sociais intermediadas por tais elementos, como é o caso dos Sites de 
Redes Sociais (SRS’s) como o Facebook, que possibilitam diversas formas de interações entre os 
seus usuários, seja no próprio espaço virtual ou no espaço concreto. Uma dessas formas diz respeito 
aos eventos que são criados, organizados e divulgados por seus usuários primeiramente no 
Facebook, e que posteriormente são realizados no espaço concreto. Nesse sentido, na cidade de 
Pelotas-RS encontramos quatro eventos desse tipo que são realizados nos espaços públicos urbanos 
dessa cidade. Assim, o presente trabalho teve por objetivo investigar e identificar quais os espaços 
públicos urbanos de Pelotas-RS foram e/ou são utilizados para a realização das edições dos eventos 
pesquisados, organizados e divulgados através do Facebook, que promovem o uso e ocupação 
desses espaços: a “Feira do Rolo”, o “Piquenique Cultural”, o “Fotroca” e o “Sofá na Rua”, dos 
quais foram identificados parques, praças, ruas, travessas e largo, distribuídos no espaço urbano de 
Pelotas-RS. 
 
Palavras-chave: Espaços Públicos Urbanos; Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s); 
Facebook; Pelotas-RS. 
 
ABSTRACT 
 
Currently, we have seen arise some social networking experiences intermediated by the Information 
and Communication Technologies (ICT) and the Internet. It is the case of Social Networking Sites 
(SRS's) like Facebook, which allow different forms of interactions among their users, either in the 
virtual space or concrete space. One of those ways relates to events that are created, organized and 
disseminated by their users first on Facebook, and which are then performed in the concrete space. 
In this sense, in Pelotas city we find four such events that are held in urban public spaces. Thus, this 
study aimed to investigate and identify the urban public spaces of Pelotas-RS are used to carry out 
the events of the issues researched, organized and disseminated through Facebook which promote 
the use and occupation of these spaces: the "Feira do Rolo", the "Piquenique Cultural", the 
"Fotroca" and "Sofá na Rua", which were identified parks, squares, streets, bars and wide spread in 
the urban area of Pelotas-RS. 
 
Keywords: Urban Public Spaces; Information and Communication Technologies (ICT); Facebook; 
Pelotas-RS. 
 

                                                 
256 Mestranda, Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG – Unesp/Rio Claro), patricia_ufpel@gmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, vivemos um tempo marcado pela presença das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) nas mais diversas dimensões que compõem a vida moderna. O uso do 

computador e seus similares digitais, juntamente com a Internet, proporcionou a potencialização da 

conexão entre os indivíduos, independente do tempo e do espaço. Hoje é possível nos 

comunicarmos com qualquer pessoa do planeta a qualquer hora do dia ou da noite, desde que haja 

aparato tecnológico para tal, o que tem sido cada vez mais comum. Assim, as relações espaço-

temporais ganharam novos contornos desde a chegada das TIC’s.  

Nesse sentido, a partir das TIC’s e da Internet, mais recentemente vimos surgir experiências 

de redes sociais intermediadas por tais elementos, visto que os indivíduos passaram a interagir no 

espaço virtual, ou ciberespaço, que refere-se ao “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 

organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 

1999). Dentre as novas experiências de redes sociais possibilitadas através do ciberespaço, 

destacamos o surgimento dos Sites de Redes Sociais (SRS’s) que, segundo Recuero (2009, p. 102), 

dizem respeito aos 

[...] espaços utilizados para a expressão das redes sociais na Internet. Sites de redes sociais 
foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como aqueles sistemas que permitem i) a 
construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de 
comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada ator. Os sites de redes sociais 
seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação 
direta para a comunicação mediada por computador. 
 

Desse modo, observamos uma grande quantidade de SRS’s atualmente, como o Twitter
257, o 

Badoo
258, o LinkedIn

259, o Instagram
260 e o YouTube

261, por exemplo. No entanto, hoje o 

Facebook
262 é o SRS que mais se destaca a nível mundial, possuindo o maior número de usuários, 

com uma estimativa de aproximadamente 1,7 bilhão263 no mundo. 

                                                 
257 Permite ao usuário a publicação de micromensagens de até 140 caracteres. 
258 Tem como objetivo conectar pessoas de uma mesma região, proporcionar novas amizades e relações entre os 
usuários. 
259 É voltada para os negócios, tem por objetivo conectar profissionais do mundo. 
260 Permite aos usuários a captura e o compartilhamento de fotos e vídeos de até quinze segundos. 
261 Permite aos seus usuários assistir, compartilhar, comentar, curtir ou não curtir vídeos. 
262 Funciona através de perfis e de páginas pessoais, grupos e aplicativos. Objetiva conectar amigos, família e pessoas 
do mundo todo através do compartilhamento de imagens, texto, vídeos, músicas, troca de mensagens e informações, 
promovendo a interação de seus usuários. 
263 Número publicado no perfil pessoal de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, no dia 27 de julho de 2016. 
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No Facebook várias são as possibilidades de interações entre os seus usuários, como iniciar 

conversas particulares ou com grupos de amigos, publicar, curtir e/ou comentar fotografias, vídeos, 

documentos e demais conteúdos próprios ou de amigos, aderir a grupos ou cria-los, bem como criar 

ou participar de eventos, entre outras. No entanto, uma dessas possibilidades nos chama especial 

atenção, visto que, mesmo que sua organização e divulgação se deem especialmente no ciberespaço, 

no Facebook, os seus desdobramentos ocorrem no espaço físico, concreto. É o caso dos eventos 

organizados e divulgados, em grande medida, através do Facebook, mas que realizam-se no espaço 

físico. 

Na cidade de Pelotas-RS alguns eventos desse tipo podem ser identificados, como a “Feira 

do Rolo – Pelotas”, o “Fotroca”, o “Piquenique Cultural” e o “Sofá na Rua”. Esses são eventos 

bastante distintos entre si, com objetivos específicos e singulares, mas que trazem em sua essência 

alguns pontos em comum, como o uso do Facebook como ferramenta utilizada para a organização e 

divulgação de suas atividades; os locais em que ocorrem: os espaços públicos e urbanos da cidade 

de Pelotas-RS, como ruas, travessas, praças e parques; as relações de trocas materiais e imateriais 

proporcionadas através da realização de suas edições; bem como o intuito de proporcionar um 

ambiente em que práticas culturais, artísticas e de lazer sejam de acesso público e gratuito. 

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo investigar e identificar quais os espaços 

públicos urbanos de Pelotas-RS foram e/ou são utilizados para a realização das edições dos eventos 

pesquisados, organizados e divulgados através do Facebook, que promovem o uso e ocupação 

desses espaços: a “Feira do Rolo”, o “Piquenique Cultural”, o “Fotroca” e o “Sofá na Rua”. Desse 

modo, a fim de atingir os objetivos propostos, foram coletadas informações referentes aos eventos a 

partir das suas páginas presentes no Facebook. 

Assim, além das interações sociais presentes no Facebook, delimitadas no contexto do 

ciberespaço, é possível encontrar outras experiências que ultrapassam a virtualidade dessas relações 

e que se concretizam no espaço da cidade, em especial nos espaços públicos urbanos, que podem 

proporcionar práticas marcadamente culturais, disponibilizando um espaço de trocas materiais e/ou 

imateriais, e que possibilitam o uso efetivo e ocupação de espaços muitas vezes abandonados ou 

utilizados apenas para passagem, promovendo a integração entre os indivíduos e oferecendo 

momentos de lazer público e gratuito.  
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2. OS EVENTOS ORGANIZADOS E DIVULGADOS ATRAVÉS DO FACEBOOK E SUA 
REALIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS DA CIDADE DE PELOTAS-RS 
 

Mediante as profundas mudanças ocorridas especialmente a partir da segunda metade do 

século XX, partimos do pressuposto que nos encontramos atualmente num período caracterizado 

como Hipermodernidade (LIPOVETSKY e CHARLES, 2004; CHARLES, 2009), no sentido de 

que não houve uma ruptura propriamente dita com a Modernidade, mas sim um aprofundamento de 

seus pressupostos. Como destaca Charles: 

 
Sair da modernidade significaria romper com aqueles princípios constitutivos, tais como a 
racionalização técnica do mundo, a economia de mercado, a democratização do espaço 
público e a extensão da lógica individualista. A bem ver, esses princípios não refluíram, 
eles ao contrário não pararam de ganhar terreno. Daí a ideia que temos doravante de lidar 
não com uma ruptura com a modernidade, mas com sua radicalização; não com o pós-
moderno, mas com o hipermoderno, devendo “hiper” ser entendido como uma 
conscientização dos excessos próprios à nossa modernidade, que não acaba mais de 
modernizar-se (CHARLES, 2009, p. 10-11). 
 

Dentre essas mudanças, para este trabalho, nos chama especial atenção aquelas referentes 

aos avanços tecnológicos, protagonizados pelo advento das TIC’s, que podem ser observadas nas 

cidades de diversas maneiras, desde a inserção de novos elementos na paisagem, como vitrines 

virtuais264 e QR Codes265, quanto à própria relação dos usos dos equipamentos urbanos, como 

aqueles referentes a mobilidade urbana, como o Uber
266 e o Waze

267, por exemplo. 

Desse modo, percebemos que as relações estabelecidas no espaço virtual estão longe de 

serem consideradas como algo estritamente não real, visto que tais relações estabelecidas nesse 

espaço são potencialmente reais. Conforme defende Lévy (1999, p. 49), 

 
[...] em geral acredita-se que uma coisa deva ser ou real ou virtual, que ela não 
pode, portanto, possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Contudo, a rigor, em 
filosofia o virtual não se opõe ao real mas sim ao atual [...]. Se a produção da 
árvore está na essência do grão, então a virtualidade da árvore é bastante real (sem 
que seja, ainda, atual).  

                                                 
264 Painéis que simulam gôndolas de supermercado, onde as imagens dos produtos são expostas com um código de 
barras tridimensional - QR code. Ao posicionar o celular em frente ao código, o consumidor adiciona o item a sua 
compra, que é entregue em casa horas depois. 
265 Código bidimensional, semelhante ao código de barras, que, ao ser lido/acessado através de um aplicativo próprio 
disponível em tablets e smartphones, disponibilizam informações variadas. 
266 Uber é um aplicativo para smartphones que conecta uma pessoa que precisa se deslocar a um motorista particular, 
semelhante ao serviço oferecido por táxi, porém visa atendimento e preço diferencial. “Ao abrir a sua aplicação, o 
utilizador confirma o local onde quer chamar o veículo, pré-determinado com acesso ao GPS do telefone. Pode ainda 
estimar o custo da viagem antes de chamar o veículo. Ao chamar o veículo, tem acesso ao nome e fotografia do 
motorista, bem como à marca e matrícula do veículo, isto enquanto observa o motorista chegar a si, em tempo real” 
(UBER NEWSROOM, 2016). 
267 Aplicativo de trânsito e navegação colaborativo em tempo real disponível para smartphones. 
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Assim, as compras realizadas através das vitrines virtuais são reais, bem como o trânsito 

representado no Waze, ou o serviço do Uber que é solicitado através da plataforma on-line, mesmo 

que primeiramente sejam virtuais. 

Nesse sentido, as relações sociais estabelecidas no ciberespaço podem também ser 

consideradas reais, mesmo que virtuais, visto que seus desdobramentos podem ocorrer no espaço 

concreto. Os eventos criados, organizados e divulgados através de SRS’s por seus usuários como no 

Facebook, por exemplo, são capazes de ilustrar essa relação entre o virtual e o real, ou atual.  

Percebemos isso, especialmente quando os SRS’s tornaram-se protagonistas, enquanto 

técnica ou ferramenta de apropriação popular, na organização de movimentos sociais presentes em 

vários pontos do mundo: como na Primavera Árabe, no Movimento dos Indignados na Espanha, no 

movimento Geração à Rasca em Portugal, no movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos, e 

nas próprias manifestações organizadas no Brasil que ficaram conhecidas como as Jornadas de 

Junho em 2013. 

O que primeiramente foi organizado e divulgado on-line levou milhares de pessoas às ruas. 

Assim, os usuários desses SRS’s apropriam-se dessa ferramenta virtual e organizam a sua 

concretização no espaço físico.  

Nesse sentido, em Pelotas-RS encontramos alguns casos em que indivíduos ou coletivos 

utilizam o SRS Facebook para organizarem e divulgarem os seus eventos que, posteriormente, são 

realizados nos espaços públicos urbanos dessa cidade. 

Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, considerada uma das 

capitais regionais do Brasil. Distante 250 km de Porto Alegre, constitui-se, junto ao município de 

Rio Grande, como principal polo econômico, de ensino superior, de saúde e de infraestrutura urbana 

da região sul do estado, possuindo uma população de 328 mil habitantes (IBGE, 2016), sendo a 

terceira cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Pelotas-RS caracteriza-se, assim, como uma 

importante cidade média ao sul do Brasil. 
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Figura 1 – Localização de Pelotas-RS 
Organizador: Marcelo Alves Teodoro 

 

Assim, nessa cidade, recentemente observamos a realização de quatro eventos, 

especialmente de cunho cultural, onde ocorrem trocas materiais e imateriais, em espaços públicos 

urbanos, como em praças, parques, ruas e travessas, contrastando com o uso recorrente de tais 

espaços, qual seja, lugar de passagem. Cabe destacar que não são eventos isolados, mas que vem 

acontecendo ao longo de anos. 

Desse modo, a seguir destacamos os quatro eventos que vêm sendo realizados desde o ano 

de 2010 em Pelotas-RS, que são, em parte, organizados e divulgados através do SRS Facebook, e 

que têm proporcionado o uso e ocupação de espaços públicos urbanos dessa cidade: a “Feira do 

Rolo – Pelotas”, o “Fotroca”, o “Piquenique Cultural” e o “Sofá na Rua”.  

 

2.1. A “Feira do Rolo – Pelotas” 
 

A “Feira do Rolo – Pelotas” (Figura 2) é um evento independente de trocas de mercadorias, 

especialmente roupas e acessórios, organizado e divulgado através do Facebook por uma técnica em 
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vestuário e designer de moda, num formato que se aproxima ao encontrado no “mercado das 

pulgas”268. 

 

 
 

Figura 2 – Página da “Feira do Rolo – Pelotas” no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Conforme destacado em sua página no Facebook (Figura 3), a “Feira do Rolo – Pelotas” tem 

como objetivo “ser um espaço para o público em geral poder trocar e vender roupas e acessórios”. 

Ainda, na Figura 3, é possível constatar a história do evento, de forma resumida, bem como a 

inspiração para a sua criação e o tipo de relação que é buscada na realização do evento. 

 

                                                 
268 “Mercado das pulgas” equivale a feiras de antiguidades em geral, que ocorrem geralmente em locais públicos e ao ar 
livre. 
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Figura 3 – Descrição da “Feira do Rolo – Pelotas” em sua página no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Também, na Figura 3, é possível observar o papel que Facebook desempenhou quanto à 

criação do evento que, até agosto de 2016, realizou 17 edições, sendo que como “Feira do Rolo – 

Pelotas” encontrava-se até essa data em sua 7ª edição, porém enquanto “Feira Mercado das Pulgas” 

ocorreram outras 10 edições. 

Quanto aos locais escolhidos para a realização das edições da “Feira do Rolo – Pelotas”, 

mesmo que esta aconteça atualmente em um mesmo lugar, na Travessa Conde de Piratini, e que já 

tenha ocorrido no Largo do Mercado Público em Pelotas-RS enquanto “Feira Mercado das Pulgas”, 

já houveram edições em parceria com o evento “Piquenique Cultural” e também com outros 

eventos, os quais foram realizados na Praça Coronel Pedro Osório, no Parque da Baronesa e na 

Praça da Alfândega, todos também em Pelotas-RS.  
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2.2. O “Fotroca” 
 

O “Fotroca” (Figura 4) é um evento público e independente, que é realizado em locais 

públicos e geralmente centrais, de modo que seja acessível a todos, em que os participantes possam 

trocar as suas fotografias (uma fotografia por outra), que deverão ter um formato padrão.  

 

 
 

Figura 4 – Página do “Fotroca” no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Conforme observamos na Figura 5, a origem do evento não se deu na cidade de Pelotas-RS, 

mas sim em São Paulo-SP, que foi onde o “Fotroca” nasceu e de onde um dos organizadores trouxe 

a ideia. Até o mês de agosto de 2016 já ocorreram 11 edições na cidade de Pelotas-RS. 
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Figura 5 – Descrição do “Fotroca” em sua página no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Em relação aos locais onde as edições do evento acontecem, estas se dão principalmente na 

Praça Coronel Pedro Osório no centro de Pelotas-RS, no entanto, algumas edições já ocorreram em 

outros locais, como no Parque da Baronesa e na Praça da Rodoviária. 

 

 

 

 

 

 
 



 

1136 
 

2.3. O “Piquenique Cultural” 
 

Outro evento de destaque organizado e divulgado através do Facebook é o “Piquenique 

Cultural” (Figura 6), que constitui o mais antigo dos eventos independentes que aqui abordamos, 

tendo sua primeira edição no ano de 2010 na cidade de Pelotas-RS, que reúne grande público em 

praças e parques da cidade em suas edições. 

 

 
 

Figura 6 – Página do “Piquenique Cultural” no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Na Figura 7, podemos observar informações quanto à história, os objetivos e as 

singularidades do “Piquenique Cultural”, bem como as edições realizadas, conforme descritos na 

página do evento no Facebook. 
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Figura 7 – Descrição do “Piquenique Cultural” no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 
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Em relação ao número de edições do “Piquenique Cultural” de Pelotas-RS, contabilizou, até 

agosto de 2016, 33 edições, em diferentes locais da cidade de Pelotas-RS, sendo que uma das 

edições ocorreu na cidade vizinha, Capão do Leão-RS, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

Nº de edições 
realizadas 

Local 

7 Praça Coronel Pedro Osório, bairro Centro, Pelotas-RS 

1 Praça Basílio da Gama, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

1 Praça Tomaz Flores, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

1 Praça Manoel Marques da Fonseca Junior/Praça Modelo, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

1 Praça São Marcos/Praça do Meio, bairro Laranjal, Pelotas-RS 

5 Praça Domingues Rodrigues/Praça da Alfândega, bairro Porto, Pelotas-RS 

1 Praça Dr. Francisco Xavier, bairro Porto (Nª Srª Fátima/Várzea), Pelotas-RS 

1 Praça da Leocádia, bairro Areal, Pelotas-RS 

1 Praça João Gomes, bairro Centro, Capão do Leão-RS 

6 Praça da Rodoviária, bairro Fragata, Pelotas-RS 

1 Praça Cipriano Barcellos/Praça dos Enforcados/Praça do Pavão, bairro Centro, Pelotas-RS 

2 Parque Dom Antonio Zattera, bairro Centro, Pelotas-RS 

3 Parque da Baronesa, bairro Areal, Pelotas-RS 

1 Praça da Liberdade, bairro Areal, Pelotas-RS 

1 Praça Conselheiro Maciel/Praça do Direito, bairro Centro, Pelotas-RS 

 
Quadro 1 – Número de edições e locais em que ocorreu o “Piquenique Cultural” 

Fonte: Página do “Piquenique Cultural” de Pelotas-RS no Facebook. 
Organizadora: Autora. 

 

 
 
2.4. O “Sofá na Rua” 
 

Por fim, destacamos o “Sofá na Rua” (Figura 8), um evento também público e independente 

que teve a sua primeira edição em outubro de 2012, que promove atividades especialmente ligadas 

às manifestações artísticas. 
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Figura 8 – Página do “Sofá na Rua” no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 

 

Na Figura 9 podemos observar os detalhes referentes a sua criação e objetivos. 

 

 
 

Figura 9 – Descrição do “Sofá na Rua” na sua página no Facebook 
Fonte: Facebook, 30 set. 2016 
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O “Sofá na Rua” não constitui um evento itinerante na cidade de Pelotas-RS, de modo que, 

de suas 38 edições realizadas até o mês de agosto de 2016, dois foram os locais escolhidos para a 

sua realização: a Rua Almirante Tamandaré nº 608, que refere-se ao local onde encontrava-se o 

coletivo “Casa Fora do Eixo”, idealizador do evento; e a Rua José do Patrocínio nº 8, que é onde 

encontra-se a casa de shows “Galpão Satolep”, que tornou-se parceira do evento mais recentemente. 

 

 

2.5. Espacialização dos eventos na cidade de Pelotas-RS 
 

Como pudemos observar em cada um dos eventos pesquisados, existem diversos espaços 

públicos urbanos na cidade de Pelotas-RS utilizados para a realização de suas edições. Dentre os 

eventos, mesmo que o “Piquenique Cultural” não seja o que mais edições realizou até o mês de 

agosto de 2016, ele é o que mais espaços públicos diferentes utilizou para a sua realização, de modo 

que consiste em um evento itinerante e constitui o mais antigo dos eventos pesquisados, pois teve a 

sua primeira edição no ano de 2010. 

Desse modo, ao total foram identificados 19 diferentes espaços públicos urbanos utilizados 

para a realização das edições dos eventos pesquisados, 18 na cidade de Pelotas-RS e 1 na cidade de 

Capão do Leão-RS, entre praças, parques, ruas, travessas e largo. Na Figura 10 podemos observar 

os 18 locais da cidade de Pelotas-RS escolhidos para a realização das edições dos eventos. 

Ao observamos a Figura 10 percebemos que há uma ampla distribuição dos locais 

escolhidos no espaço urbano de Pelotas-RS, não estando centralizados em um único ponto da 

cidade, ao contrário, os pontos estão bem distribuídos, de modo que não é somente o centro da 

cidade que se beneficia das edições dos eventos, mesmo que a maior parte de suas edições ocorra 

nessa região.  

Esse fato é de grande importância, visto que traz o olhar para outros pontos da cidade de 

Pelotas-RS, os bairros que, muitas vezes, são pouco ou não são conhecidos por quem não reside 

neles. Do mesmo modo que também proporcionam aos moradores desses bairros experiências 

culturais gratuitas e de fácil acesso, e dão visibilidade a espaços públicos muitas vezes 

abandonados. 
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Figura 10 – Locais na cidade de Pelotas-RS em que ocorreram edições dos eventos pesquisados 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Referência Local 
A Praça Coronel Pedro Osório, bairro Centro, Pelotas-RS 

K Praça Basílio da Gama, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

E Praça Tomaz Flores, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

F Praça Manoel Marques da Fonseca Junior/Praça Modelo, bairro Três Vendas, Pelotas-RS 

M Praça São Marcos/Praça do Meio, bairro Laranjal, Pelotas-RS 

D Praça Domingues Rodrigues/Praça da Alfândega, bairro Porto, Pelotas-RS 

L Praça Dr. Francisco Xavier, bairro Porto (Nª Srª Fátima/Várzea), Pelotas-RS 

N Praça da Leocádia, bairro Areal, Pelotas-RS 

B Praça da Rodoviária, bairro Fragata, Pelotas-RS 

H Praça Cipriano Barcellos/Praça dos Enforcados/Praça do Pavão, bairro Centro, Pelotas-RS 

G Parque Dom Antonio Zattera, bairro Centro, Pelotas-RS 

C Parque da Baronesa, bairro Areal, Pelotas-RS 

J Praça da Liberdade, bairro Areal, Pelotas-RS 

I Praça Conselheiro Maciel/Praça do Direito, bairro Centro, Pelotas-RS 

O Travessa Conde de Piratini, bairro Centro, Pelotas-RS 
P Rua José do Patrocínio, nº 8, bairro Porto, Pelotas-RS 
Q Rua Almirante Tamandaré, nº 608, bairro Centro, Pelotas-RS 
R Largo do Mercado Público Central, bairro Centro, Pelotas-RS 

 

Quadro 2 – Locais em que ocorreram edições dos eventos pesquisados conforme a Figura 10 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim, percebemos que a relação entre a ferramenta disponível através do ciberespaço, o 

SRS Facebook, e a sua apropriação por agentes sociais diversos resultam na realização de 

atividades também diversas no espaço concreto. Dessa forma, percebemos que a relação entre o 

espaço virtual e o espaço concreto pode ser, de fato, interpretada como sugere Lévy (1999) que, no 

sentido filosófico, diz que o virtual consiste em uma importante dimensão da realidade, mesmo que 

não esteja fisicamente presente naquele momento, de modo que refere-se àquilo “que existe apenas 

em potência e não em ato [...]. O virtual encontra-se antes da concretização efetiva ou formal (a 

árvore está virtualmente presente no grão)” (LÉVY, 1999, p. 49). Nesse sentido, há uma relação 

entre o virtual e o atual, visto que a atividade é real e acontece enquanto potência e não em ato no 

SRS até se realizar concretamente na data prevista. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Ao longo deste trabalho, percebemos que os eventos aqui abordados são organizados e 

divulgados através do SRS Facebook, que é apropriado enquanto ferramenta por seus usuários, para 

posteriormente serem realizados em espaços públicos e urbanos da cidade de Pelotas-RS. 

Desse modo, percebemos que existe uma relação muito íntima entre os espaços virtual e 

físico, intermediado pelas TIC’s e pela Internet, que pode se converter em práticas de uso e 

ocupação de espaços públicos urbanos por seus indivíduos, ressignificando espaços e relações 

sociais na era das redes. 

É preciso destacar, assim, que a Internet tem papel central nesse processo, pois sob as 

condições proporcionadas pelas TIC’s, está levando para as ruas, parques, praças e demais espaços 

públicos urbanos muitas pessoas, inclusive aquelas que tinham pouco ou nenhum contato com esses 

espaços para além do lugar do passeio. 

Nesse sentido, é considerável o papel que tais eventos desempenham nas relações sociais e 

sócio-espaciais nas cidades, especialmente num tempo em que a individualização é tão presente, e 

que tudo torna-se mercadoria, inclusive o lazer, a arte, a cultura e o espaço em si. 
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REGIMES CAPITALISTAS DE ACUMULAÇÃO E PADRÕES FORMAIS DE 

CENTRALIDADE URBANA 

 
BORGES, Rhafael269 

 
 
RESUMO 
 
O texto parte do reconhecimento da ocorrência de distintos regimes de acumulação existentes ao 
longo do desdobrar do modo capitalista de produção e busca considerar de que maneira a mudança 
dos regimes de acumulação (reestruturação produtiva e econômica) influenciam e são influenciados 
pela produção espacial (reestruturação espacial) em especial no que concerne a dinâmica das 
centralidades urbanas. Elementos da produção, dos possíveis arranjos e da organização da 
centralidade urbana no contexto de reestruturação produtiva do Regime de Acumulação Flexível 
serão levantados e discutidos. A metodologia foi pautada na revisão e tensionamento dos autores 
tratados na bibliografia e debates da disciplina Urbanização e Produção do Espaço (PPG-
FCT/UNESP). Os resultados direcionaram para a verificação de uma dinâmica distinta de 
centralidade urbana, em específicos contextos do modo capitalista de produção, bem como dos 
capitalismos contemporâneos, reconhecendo o papel (re)estruturador deste na produção espacial, 
com ênfase na produção, ordenamento e arranjo de centralidades urbanas. 
 
Palavras-chave:Regime de acumulação; Centralidade urbana; Forma urbana.  
 
RESUMEN 
 
El texto parte del reconocimiento de la existencia de diferentes regimes de acumulación existentes 
en todo el desarrollo del modo de producción capitalista y trata de considerar cómo el cambio de 
regímenes de acumulación (reestructuración productiva y económica) influencia y se ven influidos 
por la producción espacial (reestructuración espacial) en una particular preocupación com la 
dinámica de las centralidades urbanas. Elementos de producción, los posibles arrenglos y 
organización del centrilades urbanas em el contexto de la reestructuración productiva del Regime de 
Acumulación Flexibles erán levantados y discutidos. La metodología se basado em la revisión y 
tensado de los autores tratados en la literatura y las discusiones de la disciplina la Urbanización y el 
Producción de Espacio (PPG-FCT / UNESP). Los resultados dirigidos a comprobar una dinámica 
diferente del centralidade urbana, en contextos específicos del modo capitalista de producción, así 
como el capitalismo contemporáneo, reconociendo el papel del (re)estructuración presente en la 
producción espacial, com énfasis en la producción, la planificación y la disposición das 
centralidades urbanas. 
 
Palabras-clave: régimen de acumulación; centralidades urbanas; forma urbana. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo parte do reconhecimento e caracterização de diferentes regimes de 

acumulação existentes ao longo do desdobramento do modo capitalista de produção e busca 

considerar a possibilidade de relação e repercussão destes regimes de acumulação na 

(re)estruturação produtiva espacial, com ênfase na dinâmica constituinte das centralidades urbanas. 

Desencadeamos o debate proposto reconhecendo os regimes de acumulação existentes no 

modo capitalista de produção a partir da concepção de Harvey (1996) sobre o tema, onde este 

considera o regime de acumulação como sendo o período de “regulação social” entre a acumulação 

e a crise.Ou seja, como se dá a configuração social, desde os comportamentos de todo tipo de 

indivíduo, para que se garanta a unidade do processo, até ao esquema de produção do sistema 

vigente, a fim demanter a acumulação de capital e lidar com as crises que são inerentes ao 

capitalismo.  Assim, as transformações estruturais verificadas, sustentam cada nova fase do 

processo de acumulação superando temporariamente suas crises.  

A noção de estruturação, aqui defendida, é considerada como o predomínio dinâmico de 

permanências das estruturas, das formas e das funções, frente aos processos socioespaciais, e a 

reestruturação como sendo o predomínio de mudanças e transformações das estruturas, formas e 

funções, frente a tais processos. Assim sendo, determinados processos sócio-espaciais e 

socioespaciais são capazes de ensejar estruturações (permanências) e reestruturações (mudanças) 

(SOJA, 1993). 

O texto considera ainda as diferentes relações que as distintas correntes do pensamento 

geográfico estabeleceram com a análise do processo de centralidade urbana. Considerando a 

importância e a necessidade de ir além das concepções empiristas, organicistas e naturalizantes da 

Escola de Ecologia Humana de Chicago, que segundo Castells (1983), desenvolveu um importante 

corpo teórico sobre a centralidade urbana, porém fortemente sustentada na interpretação do centro 

como a área que realiza as trocas e coordena as atividades descentralizadas. Pensamento 

estepreponderantemente associado ao predomínio industrial sobre o organismo urbano e das 

proposições ligadas ao modelo de Central Business District que acompanhou substancialmente a 

imagem das grandes aglomerações urbanas (CASTELLS, 1983). 

Reconhecemos a contribuição das análises urbanas de caráter econômico da Economia 

Neoclássica, a exemplo de Christaller (1933) e Lösch (1940) e os seus postulados de 

comportamento do consumidor, de espaço econômico homogêneo, de custos de transportes, de 
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economias de escala, de economias de aglomeração e de alcance territorial, que contribuíram 

fortemente para os estudos da centralidade urbana. Assim como, Perroux (1961), ao desenvolver a 

Teoria dos Pólos de Crescimento, defendendo que o que estrutura o espaço, na realidade, são 

poderosas unidades econômicas (uma firma, uma indústria, um complexo industrial, qualquer grupo 

social ou econômico ou mesmo um país, ou conjunto de países) que exercem um domínio 

irreversível e unilateral sobre o ambiente econômico. E também Camagni (2005), que submete nos 

seus estudos os espaços urbanos aos princípios da aglomeração, da acessibilidade, da interação 

espacial e da competitividade, contribuindo para uma visão econômica da centralidade pautada em 

um gama mais complexa e substancial da centralidade. 

No entanto, cabe ressaltar que forte avanço qualitativo se dá nos estudos da centralidade 

urbana quando se reconhece, assim como Castells (1983), a necessidade de ir além do 

economicismo e da tendência ahierarquização das análises desta que podemos chamar de Escola de 

Economia Neoclássica, a qual tais autores possuem influência em distintas gradações. 

O Urbanismo Modernista também desempenhou importante contribuição aos estudos da 

centralidade urbana ao reconhecer o papel das formas e do desenho urbano na produção do espaço, 

no entanto identificar tais variáveis como ponto central e determinante de processos socioespaciais 

sustentou importantes críticas, assim como as de Capel (2002a, 2002b, 2013), a este modelo 

racionalista de urbanismo. 

O oposto disto, ou seja, a concepção do espaço como um reflexo, que se apresenta como 

palco para ações humanas e desdobramento da estrutura social, também recebeu importantes 

críticas, a exemplo de Gottdiener (2010) sobre o que este considera como concepções funcionalistas 

do espaço de Castells (1983). 

É a partir Lefebvre (1999) que se destaca a necessidade de conceber o espaço como 

expressão e condição para a reprodução humana em sociedade, fazendo com que a produção 

espacial, e mesmo a centralidade urbana, passe a ser compreendida em sua condição de 

complexidade, desigualdade e contradição. 

Nestas circunstâncias, considerar o papel da escala é salutar para compreensão da dimensão 

e impacto do processo analisado, assim sendo, a investigação aqui proposta se sustentará nos 

pressupostos escalares defendidos por Brenner (2000, 2001, 2009), onde estes são apreendidos a 

partir de um entendimento processual e multidimensional (escalonamento e reescalonamento) ao 

invés de uma visão estática e neutralizante da escala. Assim sendo, as dimensões intraurbana e 
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interurbana irão se perpassar nesta análise como sendo escalas que se correlacionam e se engendram 

na dinâmica produtiva espacial. 

A necessidade destas abordagens relacionais no tocante ao processo da centralidade urbana 

acompanha a amplitude da repercussão do processo, pois este apresentarelação direta com o 

entendimento das decisões produtivas, econômicas, sociais e estratégias locacionais de importantes 

agentes produtores do espaço urbano. 

O entendimento da dinâmica e arranjo da centralidade urbana pode servir como suporte para 

pautar políticas referentes ao controle da expansão do tecido urbano;suporte na garantia de direitos 

a populações segregadas; projetos de trânsito e transporte urbano; zoneamento espacial de 

atividades; direcionamento estratégico de investimentos públicos e privados; regulação do setor 

imobiliário, controle sobre a especulação imobiliária e a supervalorização espacial; alocação 

estratégica de infraestrutura; aperfeiçoamento da legislação e das políticas reguladoras da produção 

social e espacial da cidade, entre outros.  

Nesta perspectiva, o presente artigo pretende estabelecer debate a partir dos seguintes 

questionamentos: como a mudança dos regimes de acumulação capitalista (reestruturação 

produtiva) influenciam e são influenciados pela produção espacial (reestruturação espacial)? Os 

regimes capitalistas de acumulação guardam relação com padrões formais de centralidade urbana 

(em distintas escalas)? Quais são estes padrões e a que realidades eles se aplicam?Como tem se 

dado a relação entre o Regime de Acumulação Flexível com a produção de centralidades urbanas? 

Qual o relevância da compreensão da forma urbana, da estrutura urbana, da escala e do capitalismo 

contemporâneo na produção, organização, estruturação e reestruturação da centralidade urbana?  

O objetivo geral pretendido se sustenta na discussão dasforçasprodutivas, dos possíveis 

arranjos e da organização da centralidade urbana no contexto de (re)estruturação produtiva a partir 

do Regime Capitalista de Acumulação Flexível. 

A busca por tal objetivo perpassa pela conceituação dos regimes de acumulação capitalista, 

pela investigaçãodas relações entre os regimes de acumulação e a produção espacial de centralidade 

urbana, pela busca de possíveis padrões (ou ausência de padrões) de centralidade urbana em 

distintos contextos de (re)estruturação produtiva, e pelo destaque do papel da forma urbana, da 

estrutura urbana, da escala e do capital na compreensão da produção, organização, estruturação e 

reestruturação da centralidade urbana. 
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A metodologia desta análise estará pautada na revisão e tensionamento dos autores 

trabalhados na disciplina de Urbanização e Produção do Espaço, oferecida pelo Programa de Pós-

Graduação em Geografia da FCT/UNESP, dando ênfase aos módulos: Leituras Econômicas do 

Espaço Urbano e Forma, Estrutura, Centro e Centralidade Urbana. 

 
2. REGIMES DE ACUMULAÇÃO E CENTRALIDADE URBANA 

 

 Os regimes de acumulação guardam relação imediata com os fundamentos da historicidade 

do materialismo dialético. As teorias regulatórias, nesta concepção, partem da percepção histórica 

do capitalismo para reconhecer as modificações estratégicas de acumulação decorrentes de períodos 

em que as crises cíclicas do modo capitalista de produção impactam o sistema. 

  A historicidade do capitalismo pode, dentre outras maneiras, ser revelada a partir de uma 

sucessão de regimes de acumulação, no entanto essa sucessão não presume a suplantação de um 

regime por outro, pois é absolutamente comum a coexistência de características de um regime 

anterior no decorrer do prevalecente. 

Os regimes de acumulação não são estáticos e os processos históricos são marcados por 

continuidades e descontinuidades,assim, a eminência do novo não presume a total abolição do 

velho, porém a coexistência de propriedades de ambos. Também é preciso entender que o 

desenvolvimento capitalista é assincrônico espacialmente e temporalmente, deste modo, tais 

modificações e continuidades não ocorrem no mesmo período e da mesma forma em todos os 

países. Esse constante movimento de permanência e mudança faz com que a cada novo regime de 

acumulação, aumente a complexificação do capitalismo. 

 

Os regimes de acumulação possuem uma essência. É isto que permite 
conceituá-los. E também possuem uma existência concreta que revelam suas 
mudanças no interior dessa permanência. A essência dos regimes de 
acumulação é uma determinada forma cristalizada das lutas de classes, no 
qual o processo de valorização, a forma estatal e a exploração internacional 
estão relativamente estabilizadas. A sucessão de regimes de acumulação é a 
sucessão de mudanças no processo de valorização (produção de mais-valor, 
essência do capitalismo que muda apenas de forma): extensividade, 
taylorismo, fordismo, toyotismo. Da mesma forma é a sucessão de formas 
estatais: liberal, liberal-democrático, integracionista ("bem estar social"), 
neoliberal. É, ainda, uma sucessão de formas de exploração internacional: 
neocolonialismo, imperialismo financeiro, imperialismo transnacional, 
hiper-imperialismo (VIANA, 2009). 
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Uma das características dos regimes de acumulação é seu aspecto cíclico. Segundo Viana 

(2009) os ciclos, em seu nível mais geral, são três: constituição, consolidação e dissolução.  

O ciclo de constituição é aquele no qual há a formação, expansão e ascensão de um regime 

de acumulação. Um regime de acumulação começa a se formar no interior do regime de 

acumulação anterior, desenvolvendo alguns de seus aspectos e forças propulsoras (ideologias, 

grupos, interesses, etc.). Isso ocorre geralmente nos momentos de crise do regime de acumulação 

anterior. Esse processo, uma vez concluído, ou seja, desenvolvido os elementos básicos do regime 

de acumulação, há o período de ascensão, quando ele vai ganhando maior definição e 

aprofundamento, tornando-se predominante. A fase seguinte é a da expansão, que é quando o 

regime de acumulação se expande, tanto espacialmente (agrupando novos países) quanto no 

conjunto das relações sociais (impondo as determinações dos regimes de acumulação no plano das 

formas sociais, etc). É possível, em casos concretos, que a expansão e ascensão ocorram 

simultaneamente (VIANA, 2009). 

O ciclo de consolidação é aquele no qual há o fortalecimento e estabilização. Um regime de 

acumulação consegue após sua formação ficar suficientemente forte para garantir sua supremacia 

geral na sociedade. Após isto, ele entra num período de estabilidade, no qual reina absoluto e sem 

grandes oposições. O fortalecimento e a estabilização podem ocorrer simultaneamente. A 

estabilidade de um regime de acumulação é temporária (VIANA, 2009). 

O ciclo seguinte é o da dissolução que é marcado pelo enfraquecimento, desestabilização, 

crise inicial, reconfiguração parcial e crise final. O ciclo de enfraquecimento ocorre quando a 

solidez do regime de acumulação começa a perder força, as ideologias dominantes começam a 

encontrar críticas (cada vez mais fortes e mais constantes), o movimento oposicionista começa a 

ganhar força, etc (VIANA, 2009).  

O ciclo da desestabilização é aquele no qual a estabilidade (financeira, política, etc) começa 

a declinar, com a população mostrando cada vez mais insatisfação. A crise inicial é quando o 

regime de acumulação encontra uma dificuldade radical de reprodução. A reconfiguração parcial é 

quando se consegue superar essa crise inicial e realiza mudanças no interior do regime de 

acumulação para garantir sua continuidade. A crise final e quando a dificuldade radical volta com 

mais força e ocorre a passagem para um novo regime de acumulação. Esse processo e seu 

desenvolvimento dependem da luta de classes, sua determinação fundamental, e também de outros 
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processos sociais ligados à dinâmica da acumulação capitalista e suas condições de reprodução 

(VIANA, 2009). 

No que refere-se à centralidade urbana, ao nível de uma concepção analítica tradicional do 

espaço urbano, estapode ser entendida a partir de duas dimensões em detrimento da escala espacial 

de abordagem, sendo elas a dimensão interurbana e intraurbana. Sposito (2001), diante de distintas 

conceituações, reconhece a dimensão interurbana como sendo aquela inerente ao papel 

centralizador desempenhado por algumas cidades, aglomerações urbanas ou metrópoles diante dos 

fluxos em uma escala regional e também territorial, em função das redes que se estabelecem, e a 

dimensão intraurbana como aquela que se dispõem como área no interior do espaço urbano que 

assume papel centralizador dos fluxos na escala da cidade, da aglomeração urbana ou da metrópole, 

podendo em alguns casos potencializar a polarização em níveis regionais e territoriais. 

Em síntese, e a partir desta concepção tradicional, a centralidade urbana é um processo, que 

confere a determinadas áreas urbanas, uma função polarizadora dentro do contexto de uma 

categoria espacial de análise (espaço, lugar, região, território, paisagem, entre outros), concernindo 

a tal área o papel relevante de convergente e divergente dos principais fluxos (econômicos, 

demográficos, financeiros, mercadológicos, entre outros) existentes na categoria espacial de análise 

eleita, exigindo que tal área se apresente estruturada, ou em estruturação, neste caso no sentido dos 

fixos, para que tal função se desempenhe de modo a comportar os fluxos demandados (BORGES, 

2013). 

Não obstante, a centralidade urbana ao ser tratada a partir dos pressupostos de Lefebvre 

(1991, 1999), reconhecendo assim o espaço como produto e condição para a reprodução humana em 

sociedade, se aproxima de uma concepção de caráter mais amplamente dialético e a passa a ser 

considerada ao mesmo tempo fator constitutivo e destrutivo do espaço, fruto de uma condição 

espacial produtiva marcada pela complexidade nas relações, desigualdade nos aspectos e 

contradições nos interesses e resultâncias. 

Assim sendo, o estudo da centralidade urbana contemporânea, se apresenta marcado por um 

maior número, multifacetado, de especificidades e relações, refletindo deste modo, a complexidade 

da produção espacial atual. Por este ângulo, mesmo preservando alguns aspectos genéricos, o que 

prevalece como característica da centralidade urbana atual são as condições produtivas 

socioespaciais próprias de cada área estudada. Ou seja, conforme Castells (1988) não existe uma 

centralidade urbana, mas um conjunto de processos que o definem. 
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No tocante à relação entre os regimes de acumulação capitalista e a produção espacial, 

enfatizando a produção de centralidade urbana, podemos destacar que o estabelecimento de um tipo 

de produção, mercado, consumo e relações de trabalho,pressupõemmanifestações relacionais no 

território, nos fluxos e nas redes que compõem o espaço.A reestruturação da economia mundial em 

direção a novos regimes de acumulação presume a modificação de algumas regularidades espaciais. 

O que se verifica, com o desenrolar dos regimes de acumulaçãono capitalismosobre o 

desenvolvimento econômico e sobre a dinâmica espacial de diferentes territórios, é 

fundamentalmente a intensificação do papel das redes. Assim sendo, diferentes regimes de 

acumulação condicionam diferentes formas e novos contrastesna configuração territorial (CIDADE 

et al,  2008). 

No quadro dos agentes que perpassam tais regimes e reordenam a dinâmica espacial, o 

Estado, apoiado por fortes pressões na arena política, é o mais importantes agente em relação à 

estruturação e reestruturação dos regimes de acumulação e da repercussão destes na organização do 

território. A apropriação do que temos hoje como território nacional brasileiro pelo Estado, pela 

dinâmica produtiva do Centro-Sul, sob o discurso das desigualdades regionais e da integração, é um 

importante exemplo do papel do Estado na produção e acumulação capitalista, bem como no 

ordenamento territorial e na produção de áreas sujeitas ao processo de centralidade urbana. E são 

essas redes territoriais, quase sempre providas por núcleos urbanos centrais, que tem servido de 

base para interesses nacionais e também internacionais pautados na consolidação de áreas em 

atividades produtivas e para a incorporação de novas áreas ao modelo dominante, onde a malha 

territorial se estrutura em sintonia com os requisitos da acumulação. 

Soja (1993) se insereno debate sobre a relação entre regime de acumulação e ordenamento 

espacial ao especificar uma estreita ligação entre a evolução da forma urbana (a estrutura espacial 

interna da cidade capitalista, que por sinal não deixa de estabelecer relações e impacto com a região 

e o território) e os ritmos periodizáveis de formação e reformação do capital, desde os primórdios 

da industrialização em larga escala. Ou seja, segundo o autor, cada período de recessão, repressão e 

sublevação social que marcam as fases de crescimento expansivo na econômica macropolítica do 

desenvolvimento capitalista, gera também uma expressiva recontextualização da espacialidade da 

vida social, uma geografia humana diferente. 

Os períodos de reestruturação econômica e social,conforme Soja (1993), estabelecem 

também relações e modificações diretas na espacialização da centralidade urbana, no entanto estas 
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espacializações são cumulativas, sendo que cada fase guarda vestígios rearranjados das geografias 

anteriores. Ao propor descrições esquemáticas de centralidade urbana em relação com períodos de 

reestruturação capitalista, o autor se sustenta em características das áreas em que a urbanização e a 

industrialização tenham se originado junto com a difusão do capitalismo, sendo que tais processos 

fundamentais não se encontram reunidos ou igualmente vividos em todas as cidades capitalistas. 

Faz-se importante evidenciar, como um dos modelos defendidos por Soja (1993), oda 

“Cidade Mercantil”, estabelecida num contexto de pequena produção de mercadorias, comércio 

internacional e industrialização limitada, sendo o foco da centralidade no espaço intraurbano a área 

portuária e um salpicar de pequenos centros manufatureiros industriais, numa paisagem ainda 

predominantemente agrícola, caracterizando muito de perto a situação urbana dos Estados Unidos 

antes de 1840. Ver figura 1, a seguir. 

O período seguinte, entre 1840 e 1870, marcado pela reestruturação capitalista e pelo 

extraordinário crescimento industrial e urbano na Europa e na América do Norte, impulsionando um 

acelerado ritmo de espacialização capitalista em todas as escalas geográficas, propiciou novos tipos 

de cidades e sistemas hierárquicos urbanos pautados na produção industrial. Tal impulso propiciouo 

desenvolvimentoda forma singular clássica da “Cidade Capitalista Industrial de Livre 

Concorrência”, onde a produção industrial passa a ser densamente aglomerada e geograficamente 

concentrada. Assim, a centralização da produção industrial, reestruturou os centros urbanos para 

acolher três elementos característicos do capitalismo industrial de livre concorrência: as fábricas e 

os serviços associados a esta, a burguesia industrial e o novo proletariado urbano. Sendo que o 

zoneamento baseado na questão de classe fez emergir um padrão de centralidade intraurbano 

sustentado a partir do Central Business District (CBD) e do núcleo empregatício cercado por 

ambientes zonais de anéis residenciais conforme a classe social (SOJA, 1993). Ver figura 1, a 

seguir. 

O término do surto de crescimento econômico pós-1848, impulsionou nova reestruturação 

capitalista marcada pela intensificação da concentração e centralização crescente do capital em 

monopólios empresariais, e extensificado através da internacionalização expansiva do capital 

financeiro numa era emergente de imperialismo. O Estado começou a entrar mais fundo na 

economia e a classe trabalhadora, liderada por sindicatos e partidos políticos socialistas/trabalhistas, 

organizou vigorosos protestos e greves em praticamente todos os países industrializados. A 

eficiente centralização geográfica das fábricas e das comunidades da classe trabalhadora gerou uma 
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consciência e militância reforçada desta, instaurando uma necessidade de restaurar as condições de 

acumulação lucrativa do capital e controle da mão-de-obra.  

Após a depressão mundial de 1890 o capitalismo retornou com vigor renovado nos países 

industrializados, acompanhado de uma estruturação seletiva da cidade capitalista, fazendo que se 

consolidasse, nos meados de 1920, uma nova geografia da centralidade urbana, ilustrada muito bem 

pelo arquetípico da cidade norte-americana de “Cidade Capitalista do Monopólio Empresarial”, 

onde a produção industrial tornou-se menos concentrada em torno do centro da cidade e passou a se 

constituir em centros industriais satélites, fazendo com que os antigos núcleos urbanos tornassem 

cada vez mais terceirizados, substituindo as indústrias por sedes empresariais, de repartições 

governamentais, instituições financeiras e atividades de prestação de serviços. Um surto de 

suburbanização, pautado na função residencial, conforme a classe social, zoneou e fragmentou 

ainda mais a cidade, assim, a paisagem urbana se estendeu por uma área mais vasta, como também 

se rompeu em mais pedaços, intensificando e diversificando padrões de centralidade urbana 

(policentralidades), tornando-os mais complexos e passíveis de influenciar cada vez mais distintos 

níveis escalares (SOJA, 1993).  Ver figura 1, a seguir. 

 No período pós Segunda Guerra Mundial ganha protagonismo nos países industrializados, as 

políticas keynesianas de estimulação de demanda, controles monetários e fiscais, planejamento 

econômico, investimentos industriais dirigidos pelo Estado e programas de previdência social, 

caracterizando um período em que o Estado interveio mais direta e profundamente do que nunca 

antes no processo de produção. Uma nova paisagem urbana se consolida na esteira desta expansão, 

marcada pelo incentivo estatal a suburbanização e criação de áreas privatizadas da classe 

trabalhadora operária e de colarinho branco; a metropolização expansiva; a maior fragmentação das 

jurisdições políticas; a descentralização acelerada das fábricas, das sedes empresariais, do varejo e 

dos serviços, contribuindo para o abandono no núcleo urbano antigo. Este período do capitalismo 

impulsionou a espacialização nos países industrializados, segundo Soja (1993), da “Cidade 

Administrada pelo Estado Fordista”, onde as relações sociais que organizavam a produção e os 

conflitos eram canalizados, absorvidos e administrados pelo Estado, propiciando o desenvolvimento 

de uma expressiva policentralidade urbana pautada em uma exacerbada expansão urbana, 

sustentada pela suburbanização, fragmentação e descentralização produtiva espacial, neste tocante, 

fomentada pelo Estado. Ver figura 1, a seguir. 

 



 

1155 
 

 

Figura 1 – Evolução da Forma Urbana: protótipos da cidade de 1820 a1970. 
Fonte: Soja (1993) 

 

 Cabe ressaltar, que mesmo Soja (1993), no estudo apresentado, não tendo estabelecido que 

tais reestruturações espaciais apresentem relações especificamente com a reestruturação capitalista a 

partir da mudança nos regimes de acumulação, o autor apresenta importantes elementos indutores 

de que as variaçõesno modo capitalista de produção – e neste caso, os regimes de acumulação 

apresentam-se como relevantes requisitos estruturais na manutenção e modificações adaptativas do 

sistema – são importantes forças contribuintes na reestruturação de possíveis ordenamentos 

espaciais, entre eles, os da centralidade urbana.  
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Por conseguinte, sobressalta-se, que as abordagens regulacionistas não são uma teoria geral 

e conclusiva da acumulação capitalista ou da crise. Designa, pelo contrário, um espaço teórico 

radical de médio alcance onde a interrogação dirige-se sobre o impulso, e depois sobre a crise de 

um modo de desenvolvimento. Trata-se de uma elaboração que, plena de intuições fecundas sobre 

as transformações históricas das relações de produção e das formas institucionais correspondentes, 

relativiza um número significativo de parâmetros estruturais ligados à conceitualidade marxiana do 

modo de produção capitalista. Possuem assim, um revestimento das determinações essenciais que 

caracterizam o desenvolvimento histórico-geográfico do capitalismo pelo formalismo classificatório 

(a combinatória de regimes de acumulação e de modos de regulação que, separada das propriedades 

estruturais do modo de produção capitalista, define a sucessão histórica dos modos de 

desenvolvimento), conduz ao alinhamento da metodologia regulacionista sobre convicções 

empíricas (espaço-temporais) forjadas por ocasião do estudo dos períodoscapitalistas 

(VAKALOULIS, 1996). 

 

3. REGIME DE ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL E CENTRALIDADE URBANA 

 

Segundo Harvey (1996) vem ocorrendo uma mudança abissal nas práticas culturais,bem 

como político-econômicas, desde mais ou menos a crise econômica mundial de 1973. Essa 

mudança abissal está vinculada à emergência de novas maneiras dominantes pelas quais 

experimentamos o tempo e o espaço. Sendo ainda, verifica-se algum tipo de relação necessária entre 

a ascensão de formas culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de acumulação 

do capital e um novo ciclo de “compressão do espaço-tempo” na organização do capitalismo. No 

entanto, essas mudanças,quando confrontadas com as regras básicas de acumulação capitalista, 

mostram-se mais como transformações da aparência superficial do que como sinais do surgimento 

de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial inteiramente nova. 

O período de 1965 a 1973, no qual a crise de acumulação capitalista ganha importantes 

proporções, tornando-se cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de 

conter as contradições do capitalismo, principalmente por conta da rigidez dos investimentos de 

capital fixo em larga escala e de longo prazo e de sistemas de produção em massa que impediam 

flexibilidade de planejamento, associada a rigidez dos mercados, dos contratos de trabalho, a onda 

de greves e reivindicações trabalhistas de 1968-72, ao aumento do preço do petróleo pela OPEP e a 
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recessão de 1973, colocou em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso 

fordista (HARVEY, 1996). 

A acumulação flexível, denominação atribuída pelo autor ao atual regime de acumulação, é 

marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Se apoiando na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. A 

acumulação flexível envolve inovações comerciais, tecnológicas e organizacionais sustentadas por 

rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 

geográficas,fortemente amparadas por uma nova dimensão do espaço-tempo, alcançada graças aos 

avanços tecnológicos que propiciaram o imediatismo da comunicação.  

Para Soja (1993), tal reestruturação em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma 

“freada”, senão de uma ruptura nas tendências seculares, e de uma mudança em direção a uma 

ordem e uma configuração significativamente diferentes da vida social, econômica e política. No 

entanto a reestruturação não deve ser tomada a partir de um idealismo evolucionista pautado no 

“progresso”, nem necessariamente numa mudança revolucionária, antes de tudo, a reestruturação 

presume uma mescla complexa e irresoluta de continuidade e mudança, situada entre a reforma 

parcial e a transformação revolucionária.  

O que Soja (1993) defende é que é difícil negar que estamos num período continuo de 

intensa reestruturação social, verificado por uma séria de crises ocorridas após o período de surto de 

expansão econômica entre a Segunda Guerra Mundial e a recessão mundial de 1973-75.  

Deste modo, é verificado uma cadeia complexa de crises: na divisão internacional do 

trabalho estabelecida e na distribuição global do poder político e econômico; nas funções 

expandidas e claramente contraditórias do Estado nacional; nos sistemas previdenciários 

keynesianos e nos contratos sociais estabilizadores entre governos, empresas e mão-de-obra 

organizada; nos padrões de desenvolvimento regional desigual, que se haviam tornado tão 

solidamente estabelecidos dentro dos países nos século anterior; nas formas desenvolvidas de 

exploração das mulheres, das minorias e do meio ambiente natural; na morfologia espacial, na 

industrialização e no funcionamento das cidades e das áreas metropolitanas; na concepção e na 

infraestrutura do meio ambiente construído e do consumo coletivo; e nos modos como as relações 

de produção capitalista se imprimem na vida cotidiana, desde o processo de trabalho no local de 

trabalho até a reprodução da vida, da mão-de-obra e do poder patriarcal na família e no lar (SOJA, 

1993) 
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Harvey (1996) conclui que tais modificações resultaram: no aumento do 

desemprego/subemprego; contratos de trabalho mais flexíveis; enfraquecimento dos sindicatos; 

exploração da mão-de-obra de jovens e mulheres; aproveitamento da mão-de-obra mal remunerada 

do terceiro mundo (fordismo periférico);flexibilização da produção; consumo individualizado; 

desregulamentação do setor financeiro; diversificação corporativa e aumento dos monopólios; 

desconcentração da produção e centralização do poder econômico e decisório; controle dos fluxos 

de informação e da propagação dos gostos e da cultura popular; a prevalência do rentismo sobre a 

produção; uma nova divisão internacional do trabalho; o declínio das políticas de bem estar social; 

entre outros. 

Neste contexto, verifica-semudanças significativas ocorrendo nos padrões de 

desenvolvimento regional desigual (parte essencial da espacialidade capitalista) que se haviam 

estabelecidos tão solidamente nos países capitalistas durante os séculos precedentes. Da mesma 

maneira que alguns acontecimentos concomitantes na economia global parecem estar 

desarticulando a límpida compartimentalização entre Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. Assim 

sendo, o mosaico padronizado de diferenciação regional internacional e subnacional vai se tornando 

mais caleidoscópio e liberto da rigidez anterior (SOJA, 1993). 

Tais mudanças nos padrões regionais, determinados pela (e determinantes da) reestruturação 

social, política e econômica das últimas décadas, tem propiciado uma redefinição dos territórios, 

das redes, dos fluxos, principalmente nos que guardam relação com os processos entorno das 

centralidades urbanas. E este é uma das principais indícios verificáveis da relação entre a 

reestruturação dos regimes de acumulação e a reestruturação na produção espacial, e em especial no 

ordenamento espacial da centralidadeurbana. 

É possível destacar algumas características que influenciam diretamente os padrões da 

centralidade urbana, em suas distintas escalas, no entanto, conforme elucida Soja (1993) é 

demasiadamente cedo para fazermos afirmações inequívocas sobre a atual reestruturação social e 

espacial, pois os resultados destas mudanças ainda se encontram em aberto, ainda não se aplicou 

rigidamente uma nova tintura sobre a paisagem irrequieta e, desse modo, a possibilidade de 

olharmos para trás, para um fato consumado, ainda não está acessível.  

Considerando a dificuldade da análise conjuntural quando nos encontramos inserido nela, 

principalmente num contexto de diversidade, complexidade e contradição de relações e de suas 

resultantes, a exemploda atual, e com uma literatura produzida sobre a temática de modo 
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expressivo, divergente e recente, nos contentamos como uma indicação provisória das inclinações e 

tendências que pareçam estar assumindo o processo de centralidade urbana em decorrência, 

relacional, a presente reestruturação do regime capitalista de acumulação. 

O aumento da centralização e concentração da posse do capital contribui para formação de 

imensos conglomerados empresariais localizados em cidades globais dos países centrais. A reunião 

do centro de tomada de decisões do capitalismo nestas áreas do mundo contribuiu para a que tais 

áreas se destacassem como as mais importantes centralidades urbanas concentradoras dos serviços 

relacionados ao sistema financeiro, não apenas no espaço intraurbano a qual pertencem, mas 

também em todo o mundo, através dos fluxos e redes que tais áreas concentram e dispersam. 

Já os processos produtivos, cada vez mais descentralizados, separados e segmentados, 

impulsionam uma dinâmica de produção de áreas centrais bastante distantes dos antigos padrões 

espaciais de desigual regional. Assim, regiões do mundo que eram tidas como funcionalmente 

impróprias a estruturação de centralidades urbanas, atualmente, devido as modificações dos padrões 

de produção desigual do espaço, verificam a constituições de importantes áreas centrais, produtivas 

ou administrativas, tanto na escala interior as aglomerações urbanas, quanto nas redes urbanas do 

território a qual pertencem. O declínio funcional de tradicionais e importantes centros urbanos (intra 

e interurbano) também podem ser verificados com a atual modificação dos padrões de desigualdade 

regional, decorrente da reestruturação socioespacial. 

A aglomeração local de novos complexos industriais, fora das tradicionais áreas produtivas 

do fordismo, impulsionou o processo de urbanização dispersa, suburbanização e consequentemente 

uma policentralização de caráter tanto complementar como concorrente. A desindustrialização 

capitalista em países centrais e a reindustrialização seletiva, quase sempre nos países periféricos, 

também tem contribuído para mudança do arranjo territorial das centralidades urbanas.  

Já a internacionalização do capital produtivo e financeiro vem contribuindo para que cada 

vez mais a produção de centralidades urbanas (em suas distintas escalas) apresente menor 

protagonismo de agentes locais e nacionais e destaque dos agentes financeiros internacionais. E a 

concorrência territorial entre órgãos de governo por novos investimentos e pela manutenção de 

firmas existentes, influenciando nos instrumentos de planejamento urbano e regional, tem 

contribuído para inconstância e variabilidade no ordenamento territorial e produtivo das 

centralidades urbanas. 
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Tais processos de desindustrialização e reindustrialização, verificados inicialmente na 

Europa e Estados Unidos e que agora são passiveis de ser verificados na Ásia e América Latina, 

contribuem para uma reestruturação interna das regiões metropolitanas, marcada por uma 

descentração e recentração das nodalidades urbanas, principalmente por conta da suburbanização, 

da periferização e periurbanização, porém, associado ao surgimento destas novas áreas centrais, 

verifica-se uma paradoxo, o “renascimento” do centro tradicional/principal da região metropolitana. 

Tal processo reflete claramente as contradições e complexidade da produção espacial atual. 

Junto a estes processos, em todo o mundo, verificam-se importantes mudanças nos mercados 

urbanos de trabalho, uma segmentação e uma fragmentação mais profunda, com uma polarização 

mais pronunciada das ocupações entre trabalhadores de remuneração elevada e alta especialização e 

trabalhadores de baixa remuneração e baixa especialização, isto tem refletido fortemente nos 

padrões de moradia e especialização dos espaços, produzindo forte segregação residencial e 

influenciando o surgimento de novos padrões intraurbanos de centralidade, relacionados ao 

emprego e ao estilo de vida. 

No que concerne ao modo de vida, no limiar do atual regime de acumulação, Metton (2001) 

defende que o advento e a banalização dos transportes motorizados, há muito tempo nos EUA, mas 

há pouco mais de um quarto de século na Europa e a sua recente disseminação nas classes médias e 

altas das grandes cidades nos países pobres e emergentes, representam um novo negócio. Assim 

sendo, mesmo em países pobres com baixos rendimentos, o espaço disponível do motor representa 

um enorme potencial de consumo, induzindo na população novos comportamentos de 

"peregrinação" do espaço urbano e fazendo com que a periferia, em alguns casos, torne-se símbolo 

do consumo a partir do uso do automóvel. A emergência da classe média em grandes cidades da 

América Latina e Ásia tem se apresentado como um ambiente de acolhimento favorável a este novo 

comércio,remodelando as redes urbanas comerciais tradicionais e redefinindo o padrão distributivo 

das centralidades urbanas (intraurbana e interurbana) em distintas regiões do mundo. 

Metton (2001) completa que estamos diante de múltiplas complementaridades de 

centralidades, que agora combinam redes de centros urbanos tradicionais e de centros modernos, 

fazendo com que a centralidade urbana apresente um forte viés multifacetado e multiescalar. Um 

bom exemplo disso é reconhecido com as multidões indo às compras, em cidades dos Estados 

Unidos e da Europa Ocidental, tanto no centro como na periferia. 
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Neste sentido, Bonnet e Tomas (1989), no que diz respeito à diferenciação do espaço 

urbano, chega a reconhecer que o problema centro-periferia como dualidade e oposição parece 

completamente ultrapassado desde a crise dos anos de 1970 até o período contemporâneo. 

No entanto, conforme Beaujeu-Garnier (1965) é interessante ver que as atividades altamente 

especializadas do setor de terciário continuam, no caso dos Estados Unidos, localizadas nos centros 

de negócios principais (Central Business District), qual a sua relação geral com a densidade ea 

qualidade de outras empresas, a natureza da construção edifícios e os meios de comunicação. 

Temos, assim, localizado em tais áreas atividades características como: sede de empresas e bancos, 

companhias de seguros, agências de publicidade, casas de importação e exportação, grandes hotéis, 

lojas de luxo, casas de moda apresentando coleções e clubes. 

Outra importante questão levantada, agora por Bourdeau-Lepage e Huriot (2005), ressalta 

que nestes contextos, temos de ter cuidado ao utilizarmos o termo “centro”, pois em um significado 

mais restrito, um centro designa uma grande aglomeração de alta ordem e atividades estratégicas, 

uma concentração significativa de funções de criação, de decisão e de controle, ou seja, um lugar 

importante de coordenação econômica. Enquanto um "pólo" se apresenta como uma concentração 

de atividades, independentemente da sua natureza. Deste modo, as chamadas cidades multicêntricas 

podem ser tanto monocêntricas e multipolares, elas podem ter muitos pólos diferenciados, mas 

apenas um centro, no sentido estrito da palavra. Isso sugere que, à luz destas definições, nós a 

chamemos de multipolar-monocêntricas.  

Bourdeau-Lepage e Huriot (2005) também defendem que, em alguns casos, o declínio do 

centro tradicional da cidade deve ser questionado, poiso centro permanece dominante a partir de 

dois pontos de vista. Em primeiro lugar, tem uma influência sobre toda a estrutura urbana, para a 

distribuição espacial das atividades sobre a área urbana, fortemente dependente da distância a partir 

deste centro. Em segundo lugar, o centro é o lugar de concentração de serviços de alta ordem, e 

entre eles dos mais estratégicos, e isso é mais evidente cada vez que a cidade é maior. Estes serviços 

são os mais sensíveis às economias de proximidade que têm um alcance geográfico muito curto. O 

prestígio histórico e cultural do centro combinado com estas externalidades de proximidade leva a 

manter no centro os tipos de atividades mais estratégicas. Quando elas se desconcentram, é apenas 

genericamente no sentido da vizinhança imediata do centro. Assim, o declínio do centro,na 

atualidade é uma ilusão de ótica. Talvez o centro esteja a perder algumas das suas funções 
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tradicionais em benefício dos pólos periféricos, mas isso é compensado por uma nova 

especialização. 

Porém, Castells (1988) ressalta que este Centro Tradicional da cidade torna-se,em alguns 

casos, um espaço de consumo para alguns e um local de trabalho para os outros. Os dois coexistem, 

no entanto, através da valorização da terra urbana, as novas elites concedendo a propriedade do 

centro, empurram todos aqueles que não podem comprar ou pagar por seu apartamento. E de 

alguma forma, passam a recompor modelos sociais de cidades europeias a partir da Idade Média e 

do período escravista no caso brasileiro, onde as classes superiores e os servos (na Europa) e os 

escravos (no Brasil) estavam espacialmente próximos, mas onde a distância social foi significativa o 

suficiente para não causar confusão. 

Em relação ao consumo, Castells (1988) acredita que o comércio, no caso europeu, está 

descentralizando a massa, enquantoa elite mais refinada tende a ficar no centro. Daí a criação de 

centros comerciais secundários nos subúrbios, e de grandes empresas no centro da cidade. Assim as 

áreas centrais são cada vez mais utilizadas porum setor específico da população, que promove 

socialmente e culturalmente contato direto com música, cinema, teatro e restaurantes. 

Culturalmente, assim, os centros urbanos, principalmente das cidades da EuropaOcidental, se 

tornam uma prerrogativa da elite social.  

Todas estas características, pautadas principalmente na permanência do papel estruturador 

do Centro Tradicional, podem induzir a ressaltarmos as noções hierárquicas ao tratarmos da 

centralidade urbana, no entanto, cabe destacar, que a remodelação das redes comerciais e urbanas 

tradicionais, impulsionaram a identificação de redes e fluxos que vão além das relações e trocas 

hierárquicas, sendo facilmente verificáveis, no atual contexto das redes urbanas e dos espaços 

intraurbanos, relações funcionais e processuais não hierárquicas. 

Algumas outras importantes características gerais entorno do processo da centralidade 

urbana e que possuem relevantes relações com a reestruturação capitalista verificada nos últimos 

anos, que não receberão o destaque necessário aqui, devido a amplitude que o direcionamento do 

debate tomaria,podem ser destacados: surgimento simultâneo de um número relativamente grande 

de atividades centralizadoras em áreas periféricas; a forte especialização dos diferentes subcentros, 

cada um dedicado a um função econômica; a substituição dos tecnopólos (concentrado em uma 

única cidade) por parques tecnológicos (onde centros tecnológicos se instalam na periferia de 

diversas cidades de modo a se complementarem); a grande variedade de especializações exibidos 
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pelos diferentes centros; desenvolvimento e a produção de eixos de centralidade urbana próximos as 

redes de transportes e grandes infraestruturas, muitas vezes longe de áreas residenciais; a 

emergência de múltiplas centralidades pautadas na especialização e complementaridade; o declínio 

do shopping Center em determinadas regiões do mundo e a emergência deste tipo de 

empreendimento em outras, impulsionando a estruturação de novas formas de centralidade urbana; 

entre outros. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao longo do debate proposto no decorrer deste texto podemos perceber que as 

reestruturações do modo capitalista de produção, em especial as mudanças dos regimes de 

acumulação capitalista influenciam e são influenciados pela produção espacial. Deste modo, a 

perspectiva a partir dos pressupostos lefebvrianos, do espaço como produto e condição para 

reprodução humana em sociedade, é a opção metodológica mais contundente para se tratar essa 

relação dialética que se estabelece entre a reestruturação capitalista e espacial.  

No entanto apontar a existência de relações meramente causais entre a reestruturação dos 

regimes de acumulação capitalista e reestruturações espaciais, em especial com os ordenamentos 

formais de centralidade urbana, é algo que deve ser feito com bastante precaução, principalmente no 

contexto atual de complexificação, diversidade e contradição nas relações econômicas, sociais e 

produtivas espaciais. Tal postura pode levar acausalidade direta destas variáveis para um importante 

reducionismo dos papéis dos agentes e forças atuantes. Entretanto, o considerável distanciamento 

das considerações relacionais entre elas pode induzir ao mesmo erro analítico.  

No que se refere ao debate sobre o estabelecimento de padrões de centralidade urbana (em 

suas distintas escalas) cabe ressaltar que as considerações do parágrafo anterior faz jus a responder 

esta mesma problemática. Estabelecer padrões formais generalizantes num contexto pretérito e com 

vantagem do distanciamento temporal já é bastante atrevido, num contexto de exacerbada 

complexificação das relações humanas, como o atual, beira a presunção. A tendência a 

heterogeneidade das cidades europeias, a propensão a homogeneidade das cidades dos EUA e a 

emergência de novos e distintos processos entorno da urbanização latino americana e asiática é um 

bom exemplo da incoerência que pode acompanhar uma tentativa de busca de padronização formais 

de processos espaciais, em espacial dos processos entorno da centralidade urbana. 
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Contudo, isso não torna menos importante a necessidade e relevância da compreensão das 

formas urbanas, das estruturas urbanas, das escalas espaciais e dos períodos do capitalismo na 

produção, organização, estruturação e reestruturação da centralidade urbana. Desta maneira, é 

possívelconsiderar a existência de elementos relacionais entre osregimes de acumulação e a 

produção de centralidades urbanas. 

No que diz respeito ao Regime de Capitalista de Acumulação Flexível, o que podemos 

concluir que é a reestruturação econômica, social e política que acompanha as estratégias entorno 

da mudança de regime de acumulação induziram (e também foram induzidas) importantes 

processos de reestruturação da produção espacial e da centralidade urbana. 

Todavia devemos partir de uma análise que privilegia a identificação dos atores sociais e das 

suas estratégias em áreas cada vez mais diversificadas, só assim parece possível entender melhor a 

evolução das cidades. Devemoslançar o olhar, principalmente, para as mudanças nos padrões 

regionais de desenvolvimento desigual, para as reestruturações do sistema e dos modelos produtivos 

que ocorrem, principalmente nos países periféricos. Pois para GascheteLacour (2002) são nos 

subúrbios e nas periferias das cidades que veremos verdadeiras novidades e inovações, pois para aí 

que as coisas estão indo, pois as novas economias e novos subúrbios e periferias são realmente a 

mesma coisa. 
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AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO CICLO DE VIDA DE COPOS 

DESCARTÁVEIS 

 
GUIMARÃES, Adriano Ferreira270 

 

RESUMO:  
 
O planeta Terra tem tido suas reservas biológicas devastadas com o aumento acelerado do consumo 
de produtos que utilizam matérias-primas da natureza, o que gera grandes impactos ambientais. A 
reciclagem ainda é a melhor saída para diminuir as extrações desses recursos naturais. Com base 
nestes processos, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta importante que, se 
aplicável, reduz os impactos ambientais por meio da utilização de matérias-primas alternativas e 
pelo aumento da vida útil dos produtos industrializados. Este artigo refere-se à Avaliação do Ciclo 
de Vida dos copos descartáveis mais utilizados no Brasil: o de plástico; o de isopor e o cartonado. A 
partir da ACV, é possível identificar os processos que geram menos resíduos para cada tipo de 
produto. Adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa analítica comparativa, que visa 
avaliar e comparar os produtos entre si, levando em consideração os aspectos e impactos ambientais 
através de indicadores: 1 para baixo impacto; 5 para médio impacto e 10 para alto impacto. Como 
resultado, o copo de isopor é o que menos provoca impactos na natureza, e o cartonado devido suas 
diversas camadas de diferentes materiais, é o que provoca maior impacto, além de ser o mais caro 
para aquisição e para reciclagem. Sendo assim, o copo de isopor é o mais indicado dentre os 
produtos aqui estudados. 
 
Palavras-chaves: Avaliação do Ciclo de Vida; Copos Descartáveis; Impactos Ambientais. 

 

ABSTRACT:  
 
The planet Earth has had its biological reserves devastated by the rapid increase in consumption of 
products using raw materials of nature, which creates major environmental impacts. recycling is 
still the best solution to reduce the extraction of these natural resources. Based on these processes, 
the Life Cycle Assessment (LCA) is an important tool that, if applicable, reduces environmental 
impact through the use of alternative raw materials and increasing the useful life of manufactured 
products. This article refers to the Life Cycle Assessment of disposable cups commonly used in 
Brazil: the plastic; the styrofoam and carton. From the ACV, you can identify the processes that 
generate less waste for each type of product. It was adopted as a methodological procedure 
comparative analytical research, which aims to evaluate and compare products with each other, 
taking into account the environmental aspects and impacts through indicators: 1 for low impact; 5 
for medium impact and 10 for high impact. As a result, the styrofoam cup is what causes less 
impact on nature, and the carton because its many layers of different materials, is what causes the 
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greatest impact, besides being the most expensive to purchase and recycling. Thus, the Styrofoam 
cup is the most suitable among the products studied here. 
 
KEYWORDS: Life Cycle Assessment; Disposable Cups; Environmental Impacts. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento acelerado do consumo de produtos que utilizam matérias primas da natureza vem 

ultrapassando os limites da capacidade biológica do planeta Terra, o que consequentemente gera 

grandes impactos ao meio ambiente. No qual é de suma relevância conscientizar as pessoas a 

assumirem novas posturas, em que minimize os danos que afetam diretamente o meio ambiente.  

Portanto, é essencial o planejamento estratégico para sua produção. Na cadeia de produção dos 

copos descartáveis, devem contemplar a extração da matéria-prima, transformação, transporte, uso, 

reuso, manutenção, reciclo, retorno e deposição final. 

Sendo que uma importante ferramenta utilizada é a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), no 

qual é possível avaliar o desempenho ambiental desde a extração da matéria-prima, processos até o 

produto final. Essa ferramenta possibilita melhoria em qualquer fase do produto, promovendo o 

controle dos aspectos e impactos ambientais. 

A Avaliação do Ciclo de Vida permite visualizar fontes alternativas de matérias-primas e 

energia para produtos, como copos de plásticos, isopor e cartonado, sendo estes objetos de estudo 

deste trabalho. A partir da ACV, será possível identificar os processos dos três modelos de copos 

plásticos que geram menos resíduos e que necessitam de menos insumos para sua produção. 

Consequentemente verificar a possibilidade de reutilização do produto e qual o destino correto após 

seu descarte pelo consumidor, além de compará-los entre si e avaliar qual a melhor alternativa para 

o consumo e o menos agressivo ao meio ambiente.  

 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO COPO DE PLÁSTICO 

 

O copo de plástico é muito usado no Brasil para de tomar café, chá, leite quente ou água. O 

copo de plástico costuma ser visto como sinônimo de economia, rapidez e até de sustentabilidade, 

principalmente com o crescente problema da escassez de água em algumas regiões, onde a 

economia do recurso é muito necessária. Mas no ponto de vista ambiental, a questão é mais 

complicada do que parece ao avaliarmos o papel dos copos descartáveis. 
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O consumo dos copinhos, não é muito comum em residências, a maior parcela e utilização 

desses copos são principalmente em áreas urbanas como escritórios, fábricas, repartições públicas, 

estabelecimentos comerciais ou outros locais e ocasiões que envolvem concentração de pessoas 

(como grandes eventos). Justamente nesses lugares que apresentam, em geral, grandes dificuldades 

para a lavagem de recipientes reutilizáveis após o consumo. Na maioria das vezes, os copinhos são 

coletados em dispensers apropriados para serem recolhidos por empresas gerenciadoras de 

resíduos. Ainda assim, o volume desse tipo de material pode ser considerado relevante.  

Sabemos que o plástico é produzido a partir do petróleo, que por sua vez é um bem finito e 

por sua vez, é o resíduo sólido urbano de maior potencial para reciclagem no mundo. O Brasil, por 

sua vez, produz anualmente milhares de toneladas de copos plásticos, infelizmente o descarte desse 

produto não é adotado de forma correta, já que grandes quantidades acabam em aterros sanitários 

(no caso de cidades que possuam esse tipo de instalação), e em muitos casos são descartados de 

maneira inadequada no meio ambiente.  

No diagrama da fabricação do copo de plástico podem ser observadas várias etapas até 

chegar à disposição final ou sua reciclagem (figura 1).  

 

Figura 1 - Diagrama de Blocos do Processo de Produção do Copo de Plástico 
Elaboração: Guimarães, A. F. (2016) 

 
 

A primeira etapa consiste na realização da extração da matéria-prima para o copo plástico. 

Pode ser feito de polipropileno ou poliestireno, que são subprodutos extraídos do petróleo. Sendo a 

parte do consumo de petróleo destinada à produção de plástico alta, correspondendo um percentual 

de 4% do total. 
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Logo em seguida procede na fabricação de matérias-primas, momento em que na matéria-

prima, o petróleo, se obtém uma substância chamada nafta que é utilizada principalmente como 

matéria-prima da indústria petroquímica na produção de eteno e propeno. Utilizando-se o eteno e 

outras substâncias, se obtêm o plástico.  

Na etapa da fabricação do produto, a matéria-prima é processada em forma de pellets 

(pequenas bolinhas) esses pellets são colocados em uma máquina extrusora, no qual o material é 

compactado, fundido e moldado. Posteriormente esse material é resfriado e se solidifica 

imediatamente. Após essa fase, os copos plásticos recebem o acabamento final e seguem para a 

etapa da embalagem que também é feita de plástico, em que são acondicionadas em caixas de 

papelão. A expedição é realizada por caminhões e carretas movidas a óleo diesel. 

Após a expedição, obtêm a comercialização e o uso, o consumo de copos plásticos é grande, 

devido à sua praticidade. Depois de utilizados, os copos de plásticos tornam-se resíduos que são 

reciclados ou dispostos no lixo comum. 

 Um dos requisitos das normas ISO 14001 é estabelecer, implantar e manter procedimentos 

para identificar os aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades de uma organização. 

Aspectos ambientais são entendidos como elementos das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que podem interagir com o meio ambiente, causando ou podendo causar impactos 

ambientais, positivos ou negativos. Os impactos ambientais são quaisquer modificações do meio 

ambiente, positiva ou negativa, resultante ou não dos aspectos ambientais da organização. 

No entanto após o ciclo de vida, o copo plástico apresenta potenciais impactos ambientais, 

listado no quadro a seguir (figura 2), demonstra os aspectos e os impactos ambientais provocados 

em cada fase da produção do copo de plástico, desde a extração da matéria-prima até a destinação 

final do resíduo. 
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Figura 2 – Quadro de Poluição Causada em Cada Etapa da Produção dos Copos de Plásticos 
 

 

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA DO COPO DE ISOPOR 
 

Os copos de isopor possuem características similares àquelas dos copos plásticos, cuja 

origem lhes é comum enquanto derivados do petróleo. No caso do isopor, que é feito de 

poliestireno, ganhou popularidade por sua leveza, isolamento térmico e acolchoamento, sendo 

muito usado na indústria de alimentos e serviços. 

O impacto ambiental do isopor é relevante apesar de ser reciclável. Basicamente, ele 

apresenta o mesmo problema de reciclagem que os copos plásticos descartáveis tradicionais, ou 

seja, por ser leve, é necessária uma quantidade grande do material para torná-lo economicamente 

atraente, o que traz como consequência o maior volume, dificultando sua logística. Com isso, os 

coletores de materiais recicláveis o evitam, conferindo preferência a outros tipos de material que 

FASE ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Extração de 

matéria-prima 

Consumo de recursos naturais 

não renováveis. 

Redução desses recursos naturais não renováveis, 

ou seja, a quantidade limitada na natureza. 

Fabricação Consumo de água. Alteração da qualidade da água, no ato da 

fabricação ocorre à geração de efluentes líquidos 

que não devidamente tratados antes de serem 

lançados nos rios causam a poluição dos solos e das 

águas. 

Transporte Emissão de gases poluentes. Alteração da qualidade do ar, os veículos provêm 

de combustível fóssil e liberam gases (CO, CO2 e 

SO) que poluem o ar. 

Consumo Utilização dos copos plásticos. Alteração da qualidade dos solos e águas, o uso do 

copo plástico torna-se um resíduo caso não for 

reciclado ou coletado, pode poluir os rios e solos. 

Fim de Vida Utilização do Aterro Sanitário. Redução da vida útil dos aterros. Colocar o copo 

plástico usado no lixo ao invés da coleta para sua 

reciclagem aumentará aumentar a quantidade de 

lixo no aterro sanitário. 
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lhes tragam maior retorno. Pode ser lavado e reutilizado, mas infelizmente, na prática, isso 

dificilmente acontece. 

No diagrama de blocos a seguir, (figura 3) o processo de produção de copo de isopor (figura 

3) inicia-se a partir da extração matéria-prima que é obtido através do petróleo, um recurso não 

renovável, a partir do poliestireno expansível (EPS). Vale ressaltar a parte do consumo de petróleo 

destinada à produção de EPS é baixa, correspondendo a menos de 0,1% do total. 

 

 
 

Figura 3 - Diagrama de Blocos do Processo De Produção do Copo De Isopor 
Elaboração: Guimarães, A. F. (2016) 

 
 

Logo em seguida ocorre o processo de produção, nessa etapa de produção o EPS passa por 

uma transformação física, não alterando suas propriedades químicas. Seu processo consome pouca 

energia e gera baixos índices de resíduos sólidos ou líquidos. O consumo de água durante sua 

produção é mínimo, em que pode ser reutilizada inclusive na caldeira. 

Os desperdícios gerados durante o corte dos blocos de EPS são reintroduzidos no processo 

de produção. 

Posterior a essa etapa de processo de produção, inicia-se a etapa de utilização do produto: 

não é considerado contaminante, não apresenta risco á pessoa que manuseia ou ao meio ambiente e 

possui uma longa vida útil. Após seu uso pode ser reaproveitável podendo voltar á ser matéria 

prima. Não contamina o solo, água e ar.  

Na etapa do descarte apesar de não ser tóxico, o copo isopor é um produto volumoso. Por ser 

derivado do petróleo, não é um material biodegradável, sendo visto como um dos grandes vilões 

dos lixões e dos aterros sanitários. 



 

1173 
 

O quadro a seguir (figura 4), demonstra os aspectos e os impactos ambientais provocados 

em cada fase da produção do copo de isopor, desde a extração da matéria-prima até a destinação 

final do produto. 

 

FASE ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

Extração da 

Matéria-Prima 

Consumo de recursos 

não renováveis 

Diminuição dos recursos não renováveis 

Processo de 

Produção 

Consumo de energia e 

água 

Geração de emissões atmosféricas 

Transporte Emissão de gases 

poluentes. 

Alteração da qualidade do ar, o transporte é feito por caminhões, 

que utilizam combustível fóssil e liberam gases (CO, CO2 e SO) 

que poluem o ar. 

Utilização Consumo do copo de 

isopor 

Material não biodegradável, por ser oriundo do petróleo. 

Descarte Pós-utilização do 

copo de isopor 

Alto volume de material disposto ao meio ambiente. 

Figura 4 – Quadro de Poluição Causada em Cada Etapa da Produção dos Copos de Isopor 
 
 
AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA COPO ACARTONADO 

 

 Dos produtos estudados neste trabalho, o corpo cartonado é menos utilizado, por possuir um 

preço mais alto que os demais. Porém, faz-se necessário seu estudo. 

No diagrama da fabricação do copo cartonado (figura 5) diversas são as etapas desde a 

extração de recursos naturais renováveis e não renováveis até a sua disposição final e reciclagem. 
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Figura 5 - Diagrama de blocos do processo de produção do copo cartonado 

Elaboração: Guimarães, A. F. (2016) 
 
 

A 1ª etapa consiste na realização da extração da matéria-prima para o copo cartonado que é 

composto por três camadas: a camada do papel cartão duplex que possui sua fonte renovável, 

extraído da madeira; a camada do polietileno, extraído do recurso não renovável, o petróleo e, a 

camada do alumínio, retirado de minas de bauxitas, uma fonte mineral não renovável. 

Na sequência, as matérias-primas, sofrem alterações químicas e físicas para a etapa de 

fabricação das respectivas camadas e modelagem dos copos cartonados.   

Após essa fase, os copos cartonados são agrupados em quantidades específicas e embalados 

em sacos plásticos, em que são acondicionadas em caixas de papelão. O transporte é realizado por 

caminhões e carretas movidas a óleo diesel o que provoca ainda mais o impacto ao meio ambiente. 

Após o transporte, o produto é comercializado e utilizado. O consumo de copos cartonados é 

menor que o de plástico tradicional devido ao seu custo ser mais elevado. Depois de utilizados, os 

copos cartonados tornam-se resíduos que são reciclados ou dispostos no lixo comum. 

A reciclagem do copo cartonado apresenta um grau de dificuldade maior que os demais 

copos por possuir materiais de diferentes naturezas em suas camadas, e para a reciclagem é 

necessário fazer a separação dessas camadas, ao qual cada uma delas será reciclada de formas 

diferentes, sendo assim, o custo da reciclagem do copo cartonado se torna elevado. A seguir na 

figura 6, os potenciais impactos ambientais:  

 

 

 

Extração de recursos 
renováveis 
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FASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Extração da 

Matéria-Prima 

Consumo de recursos renováveis e 

não renováveis 

Diminuição dos recursos não renováveis e impactos no 

solo com o manejo do plantio de árvores para extração 

da madeira. 

Processo de 

Produção 

Consumo de energia e água Emissões de gases na atmosfera e impactos no ciclo 

hidrológico causado pelas usinas. 

Transporte Emissão de gases poluentes. Alteração da qualidade do ar, o transporte é feito por 

caminhões, que utilizam combustível fóssil e liberam 

gases (CO, CO2 e SO) que poluem o ar. 

Utilização Consumo do copo cartonado Material não biodegradável, por ser oriundo de fontes 

minerais como a bauxita. 

Descarte Pós-utilização do copo de isopor Alto volume de material disposto ao meio ambiente, e 

poucos são destinados á reciclagem. 

Figura 6 – Quadro de Poluição Causada em Cada Etapa da Produção dos Copos Cartonados 
 
 

INDICADORES 
 
 

Para avaliação dos Impactos Ambientais gerados por cada aspecto ambiental, o autor adotou 

a escala abaixo: 

BAIXO IMPACTO 1 

MÉDIO IMPACTO 5 

ALTO IMPACTO 10 
  

A figura 7 a seguir, abrange os aspectos e os impactos ambientais de todas as etapas desde o 

processo e extração de matéria-prima até a destinação do produto final.   
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Principal fonte

Impactos da fonte

Fabricação

Vantagens

Desvantagens

Disposição final

Reaproveitamento dos resíduos

da disposição final
Custo médio unitário

Aspecto Ambiental

1 - Exaustão de recursos naturais 10 1 - Exaustão de recursos naturais 5 1 - Exaustão de recursos naturais 10 10 1 - Exaustão de recursos naturais 10

2- Derramamanto de petróleo 10 2 - Aquecimento global 10 2 - Derramamanto de petróleo 10 10 2- Derramamanto de petróleo 10

3 - Aquecimento global 10 2 - Redução da camada de ozônio 10 3 - Aquecimento global 10 10 3 - Aquecimento global 10

3 - Redução da camada de ozônio 10 2 - Acidificação 10 3 - Redução da camada de ozônio 10 10 3 - Redução da camada de ozônio 10

3 - Acidificação 10 2 - Toxicidade Humana 10 3 - Acidificação 10 10 3 - Acidificação 10

3 - Toxicidade Humana 10 2 - Ecotoxicidade 10 3 - Toxicidade Humana 10 10 3 - Toxicidade Humana 10

3 - Ecotoxicidade 10 2 - Nutrificação 10 3 - Ecotoxicidade 10 10 3 - Ecotoxicidade 10

3 - Nutrificação 10 3 - Aquecimento global 5 3 - Nutrificação 10 10 3 - Nutrificação 10

4 - Exaustão de recursos naturais 10 3 - Redução da camada de ozônio 5 4 - Exaustão de recursos naturais 10 10 4 - Exaustão de recursos naturais 10

4 - Derramamento de petróleo 10 3 - Acidificação 5 4 - Derramamento de petróleo 10 10 4 - Derramamento de petróleo 10

4 - Aquecimento global 10 4 - Aquecimento global 10 4 - Aquecimento global 10 10 4 - Aquecimento global 10

4 - Redução da camada de ozônio 10 4 - Redução da camada de ozônio 10 4 - Redução da camada de ozônio 10 10 4 - Redução da camada de ozônio 10

4 - Acidificação 10 4 - Acidificação 10 4 - Acidificação 10 10 4 - Acidificação 10

4 - Toxicidade Humana 10 4 - Toxicidade Humana 10 4 - Toxicidade Humana 10 10 4 - Toxicidade Humana 10

4 - Ecotoxidade 10 4 - Ecotoxidade 10 4 - Ecotoxidade 10 10 4 - Ecotoxidade 10

4 - Nutrificação 10 4 - Nutrificação 10 4 - Nutrificação 10 10 4 - Nutrificação 10

5 - Aquecimento global 5 5 - Toxicidade Humana 5 5 - Aquecimento global 5 10 5 - Aquecimento global 5

5 - Redução da camada de ozônio 5 5 - Ecotoxicidade 5 5 - Redução da camada de ozônio 5 10 5 - Redução da camada de ozônio 5

5 - Acidificação 5 5 - Acidificação 5 5 - Acidificação 5

6 - Aquecimento global 10 6 - Aquecimento global 10 6 - Aquecimento global 10

6 - Redução da camada de ozônio 10 6 - Redução da camada de ozônio 10 6 - Redução da camada de ozônio 10

6 - Acidificação 10 6 - Acidificação 10 6 - Acidificação 10

6 - Toxicidade Humana 10 6 - Toxicidade Humana 10 6 - Toxicidade Humana 10

6 - Ecotoxidade 10 6 - Ecotoxidade 10 6 - Ecotoxidade 10

6  - Nutrificação 10 6  - Nutrificação 10 6  - Nutrificação 10

7 - Toxicidade Humana 10 7 - Toxicidade Humana 10 7 - Ecotoxicidade 5
7 - Ecotoxicidade 10 7 - Ecotoxicidade 10

Pontuação total

240150 255 180

4 - Nutrificação

5 - Toxicidade Humana

5 - Ecotoxicidade

3 - Acidificação

4 - Aquecimento global

4 - Redução da camada de ozônio

4 - Acidificação

4 - Toxicidade Humana

4 - Ecotoxidade

3 - Aquecimento global

Pontuação parcial

1 - Consumo de Recursos Naturais

2- Manufatura

3- Transporte

4- Reciclagem

5- Destinação final

Impacto Ambiental

1 - Exaustão de recursos naturais

2 - Aquecimento global

2 - Redução da camada de ozônio

2 - Acidificação

1 - Consumo de Recursos Naturais

2 - Manufatura

3- Transporte

4- Reciclagem

5- Destinação final

3 - Redução da camada de ozônio

Isopor

Reciclagem do isopor

R$ 85 (caixa com mil unidades)

1 - Consumo de Recursos Naturais

2 - Extração de petróleo

3- Manufatura

4- Embalagens

5- Transporte

6- Reciclagem

7- Destinação final

1 - Consumo de Recursos Naturais

2 - Extração de petróleo

3- Manufatura

4- Embalagens

5- Transporte

6- Reciclagem

7- Destinação final

255

2 - Toxicidade Humana

2  - Ecotoxicidade

2 - Nutrificação

Baixo valor comercial do plástico para 

reciclagem

Plastico

Reciclagem do plástico

Não identificado

COPO DE ISOPOR

Recursos Naturais (petróleo)

Fábrica de isopor

Poluição do Meio Ambiente

Resíduos da indústria

É reciclável

A reciclagem é cara

Alto custo

Reciclagem do plástico

R$ 10 (caixa com mil unidades)

Recursos Naturais (árvores)

Fábrica de papel

Poluição do Meio Ambiente

Resíduos da indústria

É reciclável

Alto consumo de água para produção  e 

uso de produtos químicos para 

branqueamento do papel, geração de 

efluentes líquidos

Papel cartonado

Reciclagem do papel duplex

Não identificado

Fábrica de plástico

POLIETILENOPAPEL CARTÃO DUPLEX

É reciclável

Baixo valor comercial do plástico para 

reciclagem

Plástico

Recursos Naturais (petróleo)

Fábrica de plástico

Poluição do Meio Ambiente

Resíduos da indústria

É reciclável

Não identificado

Escopo: Desde a fabricação até o destino final.

Poluição do Meio Ambiente

Resíduos da indústria

Melhor opção de copo descartável
COPO CARTONADO

ALUMÍNIO

Recursos Naturais (bauxita)

Fábrica de alumínio

C0PO DE PLÁSTICO

Recursos Naturais (petróleo)

255 585 240

Conclusão: Após a Análise do Ciclo de Vida dos Produtos concluimos que o Produto "Copo de Isopor" apresentou-se como a melhor opção de uso.

1 - Consumo de Recursos Naturais

2 - Extração de petróleo

3- Manufatura

4- Embalagens

5- Transporte

6- Reciclagem

7- Destinação final

Poluição do Meio Ambiente

Resíduos da indústria

É reciclável

Alto consumo de energia para 

produção  

Alumínio

Reciclagem do alumínio

 
Figura 7: Quadro explicativo dos aspectos e impactos ambientais desde a produção até a destinação final de cada modelo de copo descartável 

Elaboração: Guimarães, A. F. (2016) 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Sabe-se que o Brasil é o oitavo país mais industrializado do globo, e também um dos 

maiores produtores de café, além de possuir a maior reserva de água doce do mundo. Com 

base nisso, temos convicção que a quantidade de indústrias, empresas, lojas, escritórios entre 

tantos outros estabelecimentos brasileiros é muito grande, nisso, o consumo de copos 

descartáveis utilizados pelos funcionários e clientes também é grande.  

O descarte dos copos descartáveis tem gerado grandes discussões, diante da nova 

abordagem da questão ambiental, que objetiva o menor uso de recursos naturais não 

renováveis e diminuir a quantidade de materiais descartados na natureza, opções de mudanças 

nos hábitos de consumo são apresentados (UTRINI et al, 2007, APOSTÓLICO et al, 2007). 

Em virtude dos fatos mencionados no estudo do ciclo de vida dos copos descartáveis 

dos tipos plásticos, isopor e cartonados, levando em consideração os seus impactos ambientais 

causados pelo seu consumo, concluímos que a utilização dos copos cartonados seja o mais 

impactante, por possuir camadas diferentes de matérias primas diferentes em um único 

produto, sendo ele assim, difícil de produzir, e apresenta alto custo e dificuldade em sua 

reciclagem.  

Por outro lado o copo de isopor é o menos agressivo ao ambiente, porém, o copo de 

plástico apresenta agravantes ambientais próximo ao do isopor considerando todo o processo 

de produção, desde a extração de matérias primas, a transformação em produto acabado, seu 

transporte, sua aceitabilidade pela população e a sua facilidade e custo para reciclagem o de 

plástico ainda é o mais viável economicamente, pois o custo para cada mil unidades do copo 

de isopor sofre uma variação de até 850% a mais sobre o copo de plástico.  

Comparando os copos de plástico e isopor, a porcentagem de petróleo utilizada em 

cada um deles é bem diferente, o de plástico possui uma porcentagem de 4% em sua 

produção, enquanto o de isopor apenas 0,1%.  

Ambientalmente falando, o copo de isopor é o que causa menos impacto no meio 

ambiente, o de plástico é intermediário e o cartonado é o mais agravante. Entretanto, o copo 

de plástico é o mais viável em valor monetário e o de isopor o mais caro. Sendo assim, 

mesmo sendo o copo de isopor mais caro, é o mais recomendado para os que se preocupam 

com o meio ambiente e sua preservação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A princípio, todos os produtos não importam de qual material seja feito, madeira, 

vidro, plástico, metal ou qualquer outro elemento, provoca impactos no meio ambiente, seja 

em função de seu processo produtivo, das matérias-primas utilizadas, ou devido ao seu uso ou 

disposição final (CHEHEBE, 1998). Tomando-se por base esse princípio, seja copo de 

plástico, isopor ou o cartonado ou de qualquer outro tipo de material, não há como impedir 

que impactos ambientais sejam gerados. O que pode ser feito é amenizar o dano ambiental 

optando por produtos e processos menos nocivos.  

Com base na utilização de petróleo para a produção dos copos mencionados neste 

trabalho, através da elaboração da Avaliação do Ciclo de Vida dos mesmos, o copo de isopor 

é o menos agravante ao meio ambiente, pelo fato de sua composição de origem fóssil ser 

menor em relação ao de plástico. No entanto, a produção é apenas a primeira fase do ciclo de 

vida dos copos, e a utilização de menos recursos naturais para a confecção, já resulta na 

minimização de impactos ambientais. O cartonado, por possuir diversas camadas e de 

materiais diferentes é o mais agressivo ao meio ambiente, em todos os quesitos, extração de 

matérias-primas, produção e descarte, sendo a sua reciclagem economicamente inviável, além 

de ser o produto mais caro. 

Como alternativa para a minimização dos Impactos Ambientais recomenda-se, em 

local de trabalho, a utilização individual de garrafas de água e canecas (plásticas, metais, 

cerâmica, vidro entre outras), assim, utiliza-se apenas uma garrafa e uma caneca por pessoa. 

Em locais públicos, a utilização de bebedouros de pressão dispensa o uso de copos, dessa 

forma, não produzem resíduos.  
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ENSAIOS SOBRE O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

EM ARARUNA-PR 

 
MALYSZ, Sandra Terezinha271  

 
 

RESUMO 
 
A intensa urbanização e crescimento dos grandes centros urbanos, aliada ao avanço dos meios 
de transporte e comunicação e a informatização tem desencadeado no Brasil o processo de 
desconcentração industrial, e interiorizado a industrialização para cidades médias e para 
algumas pequenas cidades. Neste cenário, destacamos Araruna-Pr, de economia 
agroindustrial, com aproximadamente 14.000 habitantes (estimativa do IBGE, 2013), por ser 
um dos poucos municípios paranaenses com ganho populacional nos últimos anos. Com este 
estudo objetivamos reunir informações e compreender o processo de industrialização do 
município de Araruna-Pr e suas implicações na geração de emprego, renda e na dinamização 
da economia local. A pesquisa teve caráter exploratório, qualitativo e quantitativo. Pautamos-
nos em pesquisa bibliográfica para entender o contexto das pequenas cidades no processo de 
industrialização e em pesquisa de dados estatísticos sobre diferentes aspectos da cidade, 
principalmente sobre a industrialização. As conclusões preliminares mostram que neste 
município, predomina-se a economia agroindustrial, ligada principalmente à indústria 
moveleira e de derivados da mandioca. Duas grandes indústrias, uma de cada ramo, 
monopolizam o setor industrial. Há intima relação entre o processo industrial e o ganho 
populacional da cidade, visto que tais indústrias, ainda empregam muitos trabalhadores, 
inclusive de municípios vizinhos e Haitianos, além de dinamizar a economia e estimular 
empregos indiretos em outros setores ligados a prestação de serviços. 
 
Palavras-chave: indústria; pequenas cidades; economia urbana. 

 
 
RESUMEN  
 
La intensa urbanización y el crecimiento de los grandes centros urbanos, junto con el avance 
de transporte y comunicación y la informatización ha desencadenado en Brasil el proceso de 
descentralización industrial, e interiorizado la industrialización de las ciudades medianas y 
algunas ciudades pequeñas. En este escenario, destacamos Araruna-Pr, economía 
agroindustrial, con cerca de 14.000 habitantes (IBGE estima, 2013), siendo uno de los pocos 
municipios paranenses con aumentos de población en los últimos años. Este estudio tuvo 
como objetivo reunir información y comprender el proceso de industrialización de la ciudad 
de Araruna y sus implicaciones para la generación de empleo, el ingreso y la dinamización de 
la economía local. La investigación fue exploratoria, cualitativa y cuantitativa. Estamos a 
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impulsar en la literatura para entender el contexto de las ciudades pequeñas en el proceso de 
industrialización y la investigación estadística sobre diferentes aspectos de la ciudad, 
especialmente en la industrialización. Los resultados preliminares muestran que este 
municipio, dominada a la economía agroindustrial, ligada principalmente a la industria del 
mueble y deriva de la yuca. Dos industrias importantes, uno de cada rama, monopolizan la 
industria. Existe una estrecha relación entre el proceso industrial y el aumento de la población 
de la ciudad, ya que estas industrias siguen empleando a muchos trabajadores, incluidos los 
vecinos y municipios haitianos y para impulsar la economía y estimular empleos indirectos en 
otros sectores relacionados con la prestación de servicios. 
 
PALABRAS CLAVE: la industria, las pequeñas ciudades, economía urbana 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A industrialização é um fenômeno que se caracteriza principalmente nas grandes 

cidades. No entanto com a intensa urbanização e crescimento dos grandes centros urbanos, 

aliada ao avanço dos meios de transporte e comunicação, principalmente com a 

informatização e agilidade na transferência de dados, valores, informações, tem ocorrido o 

processo de desconcentração industrial, e interiorizado a industrialização para cidades médias 

e para algumas pequenas cidades. Este processo interfere de formas diferentes na dinâmica 

socioeconômica das cidades, dependendo do tipo, características e objetivo da indústria que se 

instala.  

 Em alguns casos, o processo de industrialização em pequenas cidades ocorre por 

investimentos de empresas de grande porte já estruturadas em grandes centros urbanos. Em 

outros, o processo ocorre com o desenvolvimento de uma pequena indústria que surge em um 

município pequeno.  

Neste cenário apresentamos aqui um ensaio inicial sobre a industrialização no 

município de Araruna-Pr, selecionado por apresentar nos últimos anos ganho populacional e 

economia com grande participação da indústria, com várias agroindústrias alimentícias e do 

setor moveleiro. Objetivamos reunir informações a fim de compreender o processo de 

industrialização deste município e suas implicações na geração de emprego, renda e na 

dinamização da economia local.  
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 Para o desenvolvimento do trabalho nos pautamos em pesquisa bibliográfica sobre 

pequenas cidades e sobre o processo de industrialização e; em dados estatísticos sobre 

Araruna, especialmente sobre a industrialização.  

A industrialização em Araruna inicia-se tardiamente, no final da década de 1960 e se 

desenvolve somente a partir da década de 1990. Os estudos mostram que na cidade de 

Araruna, predomina a economia agroindustrial, ligada principalmente à indústria alimentícia 

de derivados da mandioca e a indústria moveleira. O setor moveleiro, se destaca na geração de 

emprego e renda, sendo monopolizado pela AJRorato. As conclusões preliminares mostram 

intima relação entre o processo industrial e o ganho populacional da cidade, visto que tais 

indústrias, ainda empregam muitos trabalhadores, inclusive de municípios vizinhos e 

Haitianos, além de dinamizar a economia e estimular empregos indiretos em outros setores 

ligados a prestação de serviços.  

 

2.  A INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARARUNA-PR 
 
 
2.1. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do trabalho nos pautamos em pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo e quantitativo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre pequenas cidades e 

sobre o processo de industrialização em pequenas cidades; busca e analise de dados 

estatísticos sobre diferentes aspectos da cidade de Araruna, principalmente sobre o processo 

industrial em fontes diversas, tais como no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no 

caderno Estatístico do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES) e, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Realizamos 

também entrevistas informais com moradores da cidade, empresários e funcionários do ramo 

industrial e do poder público.  

Encontramos pequenas diferenças entre os números divulgados por uma ou outra fonte 

de informação, no entanto todas as fontes investigadas permitem destacar a atividade 

industrial no desenvolvimento da cidade de Araruna. 
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2.2. Localização do município, principais características  

 

 Com superfície de 492.209 Km2
, o município de Araruna, está situado a latitude de 

23º54’ S e longitude 52º30’O, localizado na Mesorregião Centro-ocidental Paranaense. Faz 

limite com os municípios de Jussara e Cianorte, ao norte; Campo Mourão e Farol ao sul; 

Peabiru a leste; Cianorte e Tuneiras D’Oeste a oeste e Terra Boa a nordeste  (figura 1). Possui 

um distrito, São Vicente e 25 aglomerados fora da sede.   

A economia de Araruna está ligada à atividade agrícola e agroindustrial com a 

industrialização de gêneros alimentícios e do setor moveleiro. A sede do município (figura 2) 

está a aproximadamente 460 Km da capital Curitiba,  12 km de Campo Mourão, 45 km de 

Cianorte e 90 km de Maringá, sendo servido por estradas Federais ( BR 487/Estrada Boiadeira 

e BR 272) e Estaduais ( PR 465 para Peabiru, PR 567 para Cianorte e PR 558 para Campo 

Mourão). 

  

    

      Figura 1- Araruna na Messorregião Centro-Ociddental Paranaense. 
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Figura 2. Cidade de Araruna-Pr . 

Fonte. Google Earth, 2016. Data da Imagem: 23/06/2015. 

 

 
 Segundo informações do IBGE (1959), o território atual do município de Araruna foi 

alvo de inúmeras incursões espanholas logo após o descobrimento do Brasil. Os 

colonizadores que se instalaram inicialmente as margens da Boadeira, importante rodovia 

utilizada na época para o transporte do gado, instalaram-se com suas famílias o sitio urbano 

de Araruna, em 1948, em uma colina, a margem do “Caminho de Peabirú”, em território 

comunal de Peabirú.  O povoado de Araruna foi elevado a distrito pela Lei n.º 613, de 27 de 

Janeiro de 1951. Em 1952, a cidade contava com uma população estimada em 2.000 

habitantes. Em 26 de Novembro de 1954 foi transformada em município autônomo, através da 

Lei Estadual n.º 253. A instalação oficial ocorreu no dia 29 de Novembro de 1955.  

Os colonos de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Guarapuava, Pitanga, 

Maringá e Campo Mourão, desenvolveram no local a cultura do café, algodão, arroz e outros 

produtos agrícolas propícios ao clima local, Cfa, segundo a classificação de Köppen (ITCG, 

2008), clima mesotérmico, sem estação seca definida, com verões quentes, com temperatura 
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média do mês mais quente superior a 22 ºC e temperatura média no mês mais frio inferior a 

18 ºC, com geadas frequentes. As características naturais permitiram a diversificação do uso 

do solo e da produção agrícola (Tabela 1 e Tabela 2).  

Tabela 1 - Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades econômicas - 2006 

 Atividades econômicas Estabelecimentos Área (ha) 

Aquicultura 1 x 

Produção florestal de florestas nativas   3 11 

Produção florestal de florestas plantadas   7 363 

Horticultura e floricultura   30 334 

Lavoura permanente   105 1.109 

Pecuária e criação de outros animais 324 7.038 

Lavoura temporária   758 27.872 

Total 1.228 36.733 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

 

Tabela 2- Produção Agrícola Municipal de Araruna - Ano 2012 - Araruna-Pr 
   Quantidade produzida Área plantada  Rendimento médio 

Lavoura Temporária 
Soja (em grão)  67.140 ton. 26.700 ha. 2.515 Kg/ha. 
Milho (em grão) 25.660 ton. 5.500 ha. 4.665 Kg/ha. 
Mandioca  112.500 ton. 4.500 ha. 25.000 Kg/ha. 
Aveia (em grão)  3.150 ton. 1.500 ha. 2.100 Kg/ha. 
Trigo (em grão) 2.083 ton. 700 ha. 2.976 Kg/ha. 
Cana-de-açúcar  19.677 ton. 300 ha. 65.590 Kg/ha. 
Feijão (em grão)  98 ton. 90 ha. 1.089 Kg/ha. 
Fumo (em folha)  120 ton. 60 ha. 2.000 Kg/ha. 
Melancia  96 ton. 8 ha. 12.000 Kg/ha. 
Triticale (em grão)  12 ton. 5 ha. 2.400 Kg/ha. 
Amendoim (em casca)  9 ton. 4 ha. 2.250 Kg/ha. 
Arroz (em casca)  5 ton. 3 ha. 1.667 Kg/ha. 
Alho  4 ton. 1 ha. 4.000 Kg/ha. 
Batata - doce 12 ton. 1 ha. 12.000 Kg/ha. 

Lavoura Permanente 
Café (em grão) Total  390 ton. 340 ha. 1.147 kg/ ha. 
Banana (cacho)  150 ton. 10 ha. 15.000 kg/ ha. 
Uva 72 ton. 7 ha. 10.286 kg/ ha. 
Laranja 40 ton. 2 ha. 20.000 kg/ ha. 
Limão  20 ton. 1 ha. 20.000 kg/ ha. 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.  
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A colina onde se situa a cidade de Arauna, a 660 metros de altitude, está no divisor de 

água das bacias hidrográficas dos rios Ivaí e Piquirí, apresentando uma rede hidrográfica 

servida por uma quantidade significativa de nascentes, córregos e rios. O relevo predominante 

suave ondulado a ondulado, favoreceu a mecanização. Predomina-se a pequena propriedade 

com diversificação da agricultura.  

A região do município está na área de transição entre o derrame de Basalto e o Arenito 

Caiuá, apresentando áreas com Terra Roxa Estruturada e Latossolos Roxo (MAACK, 1968), 

propícios à agricultura e; também solos Podzólicos Vermelho-Escuro, Latossolos Vermelho-

Escuro e Areias Quartzosas (MAACK, 1968), com baixa fertilidade e muito susceptíveis à 

erosão, mais aptos às culturas permanentes, pastagens e reflorestamentos. Na área do arenito, 

destaca-se a produção da mandioca, o que motivou a instalação de diversas agroindústrias 

para o processamento desta raiz com a produção de farinha e derivados.  

Segundo contam, o nome Araruna se deve as araras azul-ferrete existente nas matas da 

região. A Floresta Estacional Semidecidual, formação florestal da Mata Atlantica, logo foi 

sendo derrubada para dar espaço para a agricultura. Ainda existem algumas reservas com 

áreas significativas, com espécies nativas como a Araucária, a Peroba, a Erva-Mate, o Palmito 

Jussara e outras diversas para madeira de lei. A abundância de madeira no período inicial da 

colonização foi o primeiro incentivo ao setor moveleiro. O parque industrial moveleiro 

favorece a ampliação do plantio de espécies florestais com finalidade madeireira e a 

agroindústria da mandioca demanda reflorestamentos energéticos (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012 - Araruna -Pr. 
 Quantidade 

produzida 
Valor da 
produção 

 Erva-mate cancheada 8 toneladas 4 mil reais 
 Produtos da Silvicultura - lenha  60.000 metros cúbico 1.924 mil reais 
Produtos da Silvicultura - madeira  40.000 metros cúbico 3.620 mil reais 
Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 

 

2.3. Pequeno município com ganho populacional nos últimos anos 

 Araruna é um dos pequenos municípios do Paraná que apresenta ganho populacional 

em relação a população total nos últimos anos (Gráfico 1).   
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Gráfico 1 - Evolução da população de Araruna- Pr (anos 1991-2010 e estimativa de 2013). 
Fonte: IBGE. 

 
 No ano de 2010 o município possuía 13.419 habitantes com 78,1% urbana  (10.475 

habitantes) e 21,9% rural (2.944 habitantes). A população estimada para 2013 era de 13.926, 

representando um incremento populacional de 2010 para 2013 de 507 habitantes, 3,78%, em 

média 1,26 ao ano, taxas bem acima dos pequenos municípios da região e do país que 

normalmente vem apresentando perda de população, tanto do campo para cidade como do 

município para outras regiões (IBGE, 2013). 

No entanto, entre os dados censitários de 2000 a 2007, o município apresentou uma 

perda de 3,29% da população total, correspondendo a 431 habitantes, em média 0,47% ao 

ano. Esta perda foi compensada com um incremento de 6,7%, correspondente 769 habitantes, 

considerando o intervalo entre os dados censitários de 2007 para os de 2010, uma média de 

2,23% ao ano. 

Embora estudos mais aprofundados precisem ser realizados, esta perca populacional 

entre os censos de 2000 e 2007, com ganho populacional entre 2007 e 2010 e sucessivamente 

pode estar relacionada a mudanças ocorridas na dinâmica industrial do município, em especial 

na empresa AJRorato, responsável direta por quase metade dos empregos formais na cidade. 
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O dono da empresa estava propenso neste período, a transferir as instalações da indústria 

moveleira de Araruna para Taubaté, e parte da empresa foi transferida. 

Em 2003, a Empresa AJRorato possuía um quadro de aproximadamente 700 

funcionários na Matriz em Araruna-Pr, funcionando com a industrialização de pias de 

mármore sintético e armários e 180 funcionários na filial em Vitória, ES, fabricando pias de 

fibra sintética. Esta filial foi adquirida da empresa Torres, instalada em Vitória-ES, 

responsável pela produção de pias sintéticas e caixas d’água, até então sua maior concorrente. 

A AJRorato passa então a ser a maior produtora de pias de fibra sintética do Brasil. 

Em 2005, para unificar a produção da AJRorato da unidade de Araruna-Pr com a 

unidade de Vitória- ES foi construída uma nova unidade da empresa em Taubaté-SP, local 

escolhido pela logística de proximidade das duas empresas, proximidade de um maior 

mercado consumidor, dos fornecedores e parte  da matéria-prima.  Primeiramente foi 

transferida para Taubaté toda unidade de Vitória-ES e posteriormente seria transferida a 

unidade de Araruna. Em Araruna ficaria somente a serraria pela proximidade da área de 

reflorestamento da empresa no município.  

Alguns funcionários da empresa instalada em  Araruna e em Vitória foram 

deslocados para Taubaté para ajudar na instalação das máquinas e montagem da fábrica. No 

ano de 2006, dos cerca de 300 funcionários da AJRorato de Vitória, 200 passaram a trabalhar 

na unidade da AJRorato de Taubaté-SP. Alguns funcionários de Araruna foram também 

convidados para se estabelecer em Taubaté.  Como a estrutura construída era bem maior do 

que aquela de Vitória ficou grande área vazia reservada para transferência da unidade de 

Araruna, caso os negócios em Taubaté prosperassem. A empresa AJRorato teve dificuldades 

de encontrar mão de obra com qualificação e disposição para o trabalho em Taubaté nas 

mesmas condições de Araruna e Vitória. As diferenças culturais e a saudade dos familiares 

dificultaram a adaptação de muitos dos trabalhadores vindos de Vitória que, foram aos poucos 

retornando à sua cidade. Considerando estes fatores entre outros, no ano de 2007, a unidade 

de Taubaté foi transferida para Araruna, unificando a produção de pias e armários.  
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2.4. Atividades econômicas e emprego: Destaque para o processo de industrialização. 

A participação de cada setor econômico no PIB Municipal de Araruna se caracteriza 

por:  19,92% da agropecuária;  27,91 %  da indústria e  52,16 %  dos serviços (IBGE, 2010 in 

IPARDES, 2013).  

A participação de cada setor econômico no PIB Municipal se caracteriza por:  19,92% 

da agropecuária;  27,91 %  da indústria e  52,16 %  dos serviços (IBGE, 2010 in IPARDES, 

2013).  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/RAIZ in IPAREDES, 

2013), em Dezembro de 2012, haviam 3.356 pessoas empregadas formalmente no município 

de Araruna em 300 estabelecimentos cadastrados (Tabela 4).  

 
Tabela 4- Número de estabelecimentos e empregos em Araruna-Pr segundo as atividades 
econômicas - 2012 

Estabelecimentos 
Empregos 

formais 
Empregos Nº % Nº % 

Administração pública direta e indireta  3 1% 422 12,6% 
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração 
vegetal e pesca  67 22,3% 126 3,8% 
Comércio  90 30% 341 10,2% 
Construção Civil 25 8,3% 21 0,6% 
-Ensino  3 1% 10 0,3% 
-Instituições de crédito, seguro e de capitalização  3 1% 16 0,5% 
-Construção civil  25 8,3% 21 0,6% 
-Administradoras de imóveis,valores mobiliários., serviços 
técnicos  profissionais.  11 3,7% 24 0,7% 
-Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8 2,7% 32 1% 
-Serviços de alojamento,  alimentos, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão  18 6% 82 2,4% 
-Transporte e comunicações  5 1,7% 112 3,3% 

 Serviços (total) 48 16% 276 8,2% 
-Indústria da madeira e do mobiliário  15 5% 1648 49,1% 
-Indústria mecânica  12 4% 246 7,3% 
-Indústria de produtos alimentícios e bebida   13 4,3% 190 5,7% 
-Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos  7 2,3% 33 1,0% 
-Indústria metalúrgica  5 1,7% 15 0,4% 
-Indústria da borracha,  couros, peles, produtos similares.  5 1,7% 14 0,4% 
-Indústria química, produtos farmacêuticos, veterinários, 
sabões, e material plástico.  5 1,7% 13 0,4% 
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-Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 1 0,3% 7 0,2% 
-Indústria de produtos minerais não metálicos  3 1% 4 0,1% 
-Indústria de calçados 1 0,3% - - 

Indústria (total) 67 22,3 2170 64,7 
Total 300 100,0 3356 100,0 
Fonte: MTE/RAIS in IPARDES, 2013. Nota: Posição em 31 de dezembro. 

 
 

Das 3.356 pessoas empregadas formalmente em Araruna, 64,7% (2170 trabalhadores), 

estão empregadas na indústria (Gráfico 2). 

64,7%

12,6%

10,2%

8,2%

3,8% 0,6%
Indústria

Administração pública  direta e 
indireta

Comércio

Serviços

Agricultura, silvicultura, criação 
de animais, extração vegetal e 
pesca 

 
Gráfico 2 - Percentual de empregos em Araruna-Pr, segundo as atividades econômicas - 2012 

Fonte:  MTE/RAIS in IPARDES, 2013. Nota: Posição em 31 de dezembro. 
 

Nota-se a importância do setor econômico industrial na geração de empregos nos 

municípios e, portanto renda para população, movimentando a economia como um todo. O 

ganho populacional deste pequeno município (gráfico 1) pode estar relacionado a isto, já que 

um dos fatores para permanência da população em pequenas cidades é a oferta de empregos. 

A industrialização no município de Araruna  é caracterizada pela indústria de 

transformação, com algumas grandes industrias, mas com predomínio das indústrias de 

pequeno porte, com industrias de confecções de roupas;  indústrias alimentícias com 

indústrias de produção de farinha de mandioca, indústrias de doces, laticínios e panificadoras; 

indústrias ligadas ao setor moveleiro, artefatos de madeira e brinquedos; indústrias 

metalúrgicas, de produção de peças e equipamentos. Encontram-se ainda algumas indústrias 
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de produção de produtos de metais e não metais, indústrias de produtos químicos, indústrias 

de produtos de couro, de borracha e de plástico. 

O município de Araruna ficou conhecido nacionalmente e até internacionalmente pela 

produção de derivados da mandioca, destacando-se a farinha, sendo as farinheiras importantes 

na economia do município com a geração de emprego e renda. A maioria destas farinheiras 

localiza-se nos aglomerados urbanos fora da sede do município. Apenas a farinheira Pinduca 

tem um estabelecimento no centro da cidade, enquanto outro fica na área periurbana.  

No ano de 2014, identificamos 18 estabelecimentos de fabricação de farinha de 

mandioca e derivados, correspondendo a cerca de 50% das indústrias alimentícias no 

município: 

1.  Aldeir Viana da Silva - Me 
2. Chuva Branca - Industria e Comercio de Alimentos Ltda - Me 
3. Dioka-Industria e Comercio De Alimentos Ltda - Me 
4. Fabrica de Farinhade Mandioca Patricio - A D Patricio E Filhos Ltda - Epp 
5. Famosa - Industria de Alimentos - Famosa - Industria De Alimentos Ltda 
6. Farinha Ceclefil - Ceclefil - Industria E Comercio De Alimentos Ltda - Epp 
7. Farinha Pinduca - Pinduca Industria Alimentícia Ltda 
8. Farinha Pinduca - Pinduca Industria Alimentícia Ltda 
9. Farinha Saefi - Industria e Comercio de Farinha Saefi Ltda - Me 
10. Farinha Silva - Sergio Antonio Da Silva Mandioca - Me 
11. Farinheira 31 Industria e Comercio Ltda - Me 
12. Farinheira Bazzo - Bazzo Industria de Produtos Alimentícios Ltda - Me 
13. Farinheira Dois Irmaos - O R Zeferino E Cia Ltda - Me 
14. Helce Industria de Produtos Alimentícios Ltda 
15. Iparol Industria de Produtos Alimentícios Rosolen Ltda 
16. Mandionorte Industria e Comercio de Farinha Ltda - Me 
17. R. S. Patricio e Cia. Ltda - Me 
18. Viluc Industria de Alimentos Viana Ltda - Me 

 

O setor da indústria alimentícia é responsável por apenas 5,7% dos empregos formais 

e a agricultura, por 3,8% dos empregos (considerando que a produção de mandioca para 

indústria de farinha é responsável direta por muitos empregos no campo).  

Os setores da indústria da madeira e de móveis se destacam com a geração de 49,1% 

dos empregos formais diretos no município, sem considerar os empregos indiretos, 
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relacionados à produção moveleira e a exploração da madeira.  Incluem-se diversas pequenas 

indústrias de brinquedos de madeira.   

Entre as indústrias do setor moveleiro se sobressai a indústria AJRorato, responsável 

44,7% dos empregos formais do município, por 91% dos empregos formais do setor 

moveleiro e da madeira.  Do grupo Rorato tem ainda a Moveis Forte e a Lider Lar.  

Entre as indústrias do ramo moveleiro e da madeira, no ano de 2014 identificamos 28 

indústrias de móveis, 14 indústrias de brinquedos de madeira e 15 outras indústrias de 

fabricação de outros produtos de madeira (como artesanatos, portais, suplementos mobiliários, 

torneados): 

 

A - Indústrias de móveis 

1. A. L. Poyer E Cia Ltda - Me 
2. Alumi Artefatos - E R Paris Indústria E Comercio - Me 
3. Arkka Moveis Tubulares - Arkka Industria E Comercio De Moveis Ltda - Me 
4. Benedito Da Silva Ferreira 
5. Cadeiras Andradias - Sidimar Dias Da Silva - Me 
6. Camas Borean - Industria De Camas Borean Ltda - Me 
7. Diego Carlesse Turazzi 
8. Estofados San Marino - Valdomiro Donizete Rodolfo - Me 
9. Fábrica De Moveis Rorato - A J Rorato & Cia Ltda 
10. Indústria De Moveis Araras Ltda - Me 
11. Indústria De Moveis Karina - Toaldo & Canto Ltda 
12. Indústria E Comercio De Estofados Araruna Ltda - Me 
13. Indústria E Comercio De Moveis Mosoli - Sergio Mosoli - Me 
14. Lider Lar - Lider Lar Estofados E Colchoes Ltda 
15. Madeireira Santa Cruz - Sidinei Burian Madeiras - Me 
16. Maestro Indústria De Moveis - Maestro Indústria De Moveis Ltda - Me 
17. Marimar Moveis - Mario Scaraveli - Me 
18. Milto Benites Pereira 
19. Móveis Gabrine - Neide Lemanski Coltro - Me 
20. Móveis Marte - M W Pedron E Pedron Ltda - Me 
21. Móveis Rosolen - Indústria De Moveis Rosolen Ltda - Me 
22. Móveis Santa Rita - M. F. Menin Silva - Me 
23. Móveis Unversal - Francisco Marcos Kelniar - Me 
24. Pallets Araruna - Edenilson Carniato - Me 
25. Ronaldo Da Silva 
26. Strike Industria E Comercio De Moveis E Esquadrias Ltda 
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27. Valdevino Lino Pereira 
28. Zaca Móveis - Zaca Indústria De Moveis Tubulares Ltda - Epp 

 

B- Indústrias de brinquedos de madeira 

1. Adriano Miguel Kerber 
2. Anderson Izidoro Rodrigues 
3. Brinquedos Araruna - Jose Adriano Diogo - Me 
4. Brinquedos Colli - Neide Bertolani Colli - Me 
5. Brinquedos Duarte - Adenir Vieira Duarte - Me 
6. Brinquedos Formoso - Carlos Roberto Coutinho - Me 
7. Brinquedos Formoso - Carlos Roberto Coutinho - Me 
8. Brinquedos São Carlos - Brinquedos São Carlos Ltda 
9. Joanita Pereira De Souza Profeta 
10. Joao Carlos Kerber 
11. Jose Carlos Cardoso Dos Santos 
12. Jose Dercio Diogo - Me 
13. Marcia Aparecida Forcato De Oliveira Cibotto 
14. Mcf - Marilene De Fatima Cadedo 
15. Rosana Teresinha De Matos Vieira 

 
C - Fabricação de produtos de madeira em Araruna 

1. Artefatos De Madeira Paraiso - Nivaldo Vasques - Me 
2. Caicara Artefatos - W.M. Ind.E Com.De Artefatos De Madeira Ltda - Epp 
3. Carvão Itaipu - Josefina Carmem Dauricio - Me 
4. Dionisio Smaha 
5. Dirre Portais - Renata Cerutti Nunes Da Silva - Me 
6. Dismobil - Dismobil - Ind. E Com. De Suplementos Mobiliários Ltda. - Me 
7. Elson Seconelo 
8. Francieli Marcal Smaha 
9. Indaiassu Artefatos - Indaiassu Indústria E Comercio Ltda - Me 
10. Madeireira Ararunense Ltda - Me 
11. Nova Fonte Briquetes - Nova Fonte Briquetes Ltda 
12. Serrana Rfasil - Serrana Brasil Indústria E Comercio Ltda - Me 
13. Serraria Araruna - Delcidio Rorato - Me 
14. So Pe - Jose M. Da Silva E Cia Ltda - Epp 
15. Torneados Paraíso - Vasques E Vasques Ltda - Me 

 

O complexo industrial moveleiro da cidade poderia se configurar como Arranjo 

Produtivo Local (APL), “porém não existe a concepção nesta analise deste arranjo, que 
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confirme a existência de um alto grau de cooperação” entre tais (LEONELLO e VITULA, 

2013, s/p). Segundo Pereira e Campos (2008, p.8): 

[...] APL é caracterizado pela existência da aglomeração de um número 
significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva 
principal, onde é preciso considerar a dinâmica do território em que essas 
empresas estão inseridas, tendo em vista o número de postos de trabalho, 
faturamento, mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros 
aspectos. 
 

A industrialização no município começou tardiamente na década de 1960. É a partir da 

década de 2000 que ocorre um incremento maior no número de estabelecimentos industriais. 

Já entre 2005 e 2014, no entanto, a quantidade de empresas que abriram é superior a 

quantidade de indústrias que fecharam (Gráfico 3).   

 

 

Gráfico 3 - Novos estabelecimentos industriais e estabelecimentos industriais inativos, 
encerrados ou suspensos em Araruna-Pr. 

Fonte: Prefeitura Municipal, Jan. 2014 

 

O gráfico 4 mostra a quantidade de estabelecimentos industriais ativos por décadas: 
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Gráfico 4 - Quantidade de Indústrias em Araruna- PR no início de cada década (1970-2014). 
Fonte: Dados da Amostra - IBGE, 2010 in IPARDES, 2013. 

 

Os dados analisados revelam que a atividade industrial teve um crescimento em 

número de estabelecimentos industriais no município, considerando a abertura de novas 

indústrias ou encerramento das atividades. Nos dados fornecidos pela prefeitura, consta 123 

indústrias cadastradas no período de 1966 até 2014. Destas, 22% são do ramo alimentício e 

77% são indústrias moveleiras. 

Fica evidente o aumento dos estabelecimentos industriais a partir da década de 1990. 

Com a ampliação do número de estabelecimentos indústrias, ampliou-se também a área do 

Parque Industrial, que refletiu em novos loteamentos para moradias populares. 

 O setor moveleiro destaca-se na geração de emprego e renda, dinamizando a economia 

do município, principalmente o grupo Rorato e a empresa AJRorato.  O setor industrial do 

município exerce influencia em outros municípios, já que parte da mão de obra para o 

trabalho industrial vem dos municípios vizinhos, em uma migração pendular.  

Em relação à influência das atividades agroindustriais nos municípios vizinhos 

Endlich (2006, p.185) comenta que: 

As atividades agroindustriais são significativas para as pequenas cidades 
como um todo, tanto para aquelas em que a sede industrial está presente, mas 
também para os municípios vizinhos, pois normalmente uma unidade 
industrial está vinculada ao uso de solo de diversos municípios fornecedores 
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de matéria-prima, bem como o recrutamento da mão de obra ocorre em 
âmbito microrregional.  

 

De acordo com informações obtidas no site da empresa, o grupo Rorato está no 

município desde 1969, com o fábrica de Móveis Rorato, que fabricava moveis sob 

encomenda, em um período em que a cidade de Araruna não tinha saneamento básico, 

pavimentação e segundo dados cadastrais da prefeitura, contava com aproximadamente seis 

pequenas indústrias. A economia era basicamente agrícola com a maioria da população na 

zona rural. Com o crescimento da fábrica, em 1973 surge a Indústria AJRORATO & CIA 

LTDA com produtos característicos: armários e pias para cozinha. Em 1986 a unidade de 

móveis foi transferida para fora do perímetro urbano em uma área maior, a margem direita da 

Rodovia PR 465, Km 13, Chácara Éden. Com o passar dos anos se desenvolveu e formou o 

grupo Rorato, com as empresas familiares: Strike Indústria e Comércio de Móveis (Indústrias 

de Móveis Forte), com a fabricação de mesas e cadeiras, e recentemente janelas; a Líder Lar, 

com a fabricação de colchões e estofados; a AJRorato com a fabricação de pias e armários 

para cozinhas. Fazia parte do grupo também a empresa Roper com a Fabricação de Artefatos 

de Material Plástico. 

 Juntas as empresas do grupo empregavam no ano de 2014, aproximadamente 1.760 

funcionários, respondendo por 52% dos empregos formais do município. Destaca-se no grupo 

a empresa AJRorato, com cerca de 42.000 m2 de área construída, empregando mais de 1.550 

(ano de 2014) funcionários, sendo aproximadamente 800 de Araruna, e 700 de municípios 

vizinhos: Peabiru, Corumbataí, Luziânia, Farol, Janiopólis e Campo Mourão. A empresa tem 

contratado ultimamente também trabalhadores haitianos. Muitos trabalhadores contratados 

pela empresa exercem atividades indiretas ligadas a indústria moveleira, ou seja, aquelas 

relacionadas a silvicultura nas fazendas com plantação de pinus que a empresa mantém, 

principalmente em Luiziânia-PR.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 O município de Araruna se destaca entre os pequenos municípios paranaenses por 

apresentar ganho populacional nos últimos anos e relativamente uma pequena taxa de 
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desemprego. O quadro natural possibilitou uma diversificação nas atividades agrícolas com 

destaque para o cultivo da mandioca e motivação para a produção de farinha e derivados, com 

várias pequenas agroindústrias deste gênero. 

 Mas é a indústria moveleira que vem se destacando no cenário municipal com a 

geração de emprego, renda e dinamização do comércio local e da vida urbana. A concentração 

de indústrias moveleiras, de brinquedos e produção de artefatos de madeira poderia constituir 

um APL - Arranjo Produtivo Local, o que possibilitaria uma maior dinamização para este 

setor, principalmente para as pequenas indústrias, mas seria necessário maior cooperação e 

relacionamento entre os pequenos empresário.  

A indústria moveleira do município, apesar de se caracterizar por vários 

estabelecimentos, tem a concentração de suas atividades em relação a geração de emprego, 

renda e divisas para o município. Assim, no desenvolvimento industrial e na dinâmica de 

crescimento da cidade, duas indústrias se destacam, a AJRorato, do setor moveleiro e a 

Pinduca alimentos, industrializando a farinha e derivados, ambas com características de 

indústrias familiares. A empresa AJRorato, presente no município desde 1969, destaca-se 

entre as indústrias moveleiras empregando mais de 1550 funcionários em Araruna (ano de 

2014), na maioria das famílias ararunenses há alguém que trabalha na empresa. 

O setor industrial do município, centrado principalmente nas indústrias de 

transformação do setor moveleiro e alimentício, além de várias pequenas confecções, 

demanda ainda muita mão de obra. Isto se torna um problema para o crescimento do setor, já 

que a mão de obra no município é escassa, sendo necessária a busca de trabalhadores em 

outros municípios da região, caracterizando uma migração pendular. Em uma experiência 

recente, a empresa AJRorato está contratando também trabalhadores haitianos, que se fixam 

na cidade. 

Ao mesmo tempo em que existe uma grande demanda de trabalhadores para as 

indústrias, locais, muitos trabalhadores da cidade de Araruna procuram trabalho em outros 

municípios, principalmente em Campo Mourão.  

Além da geração de emprego e renda, as indústrias locais inserem Araruna no contexto 

mundial da globalização e da balança comercial brasileira, com a exportação de produtos 

industrializado principalmente do ramo alimentício e da indústria moveleira e, na importação, 

principalmente de máquinas e equipamentos. 
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 Este estudo preliminar, permite considerar a importância do processo de 

industrialização no desenvolvimento e dinamização da economia da cidade de Araruna, 

refletindo na geração de emprego, renda e motivação para morar na cidade, bem como no 

desenvolvimento e expansão de pequenas empresas familiares, a exemplo de Araruna, a 

Pinduca Alimentos e a AJRorato. O crescimento de uma determinada indústria demanda de 

novos serviços e trabalhadores, motivando a abertura de outras empresas dinamizando o 

crescimento urbano.  
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A CARTOGRAFIA NO PLANEJAMENTO URBANO: PRÁTICAS E 

FERRAMENTAS NEGLIGENCIADAS 

 
MAZIERO, Lucia T. P.272 

 
AZZULIN, Mayara B.273  

 
 

RESUMO 
 
Entre os documentos que compõem planos diretores, os mapas temáticos destacam-se na 
apresentação dos dados urbanos, compondo a leitura integrada dos elementos naturais e 
antrópicos, suas análises e proposição de diretrizes espaciais adequadas ao contexto. Contudo, 
se observa na prática do planejamento urbano, que mapas podem apresentar erros formais, 
vinculados ao desconhecimento da ciência cartográfica necessária para a sua produção. Essa é 
uma área que tem sido amplamente beneficiada com os avanços tecnológicos, tais como na 
inovação de instrumentos coletores de dados – os drones, e os recursos para 
interoperabilidade de dados, como os sistemas de informação geográfica, conhecidos como 
SIG ou GIS. Nesse sentido, nesta pesquisa buscou-se levantar e analisar algumas 
problemáticas relacionadas ao uso negligenciado de ferramentas e conceitos para o 
mapeamento utilizado no planejamento urbano. Desse modo, o intuito desta pesquisa é avaliar 
a importância da produção de um mapa com qualidade, pois este é um instrumento legal para 
a criação e atualização permanente e sistemática dos planos diretores. Como resultado, 
buscou-se apresentar de que forma os avanços tecnológicos podem auxiliar na produção de 
mapas. 
 
Palavras-chave: Mapa temático; Cartografia; Plano Diretor; Planejamento Urbano.  
 
ABSTRACT 
 
Among the documents that make up a master plans, thematic maps stand out in urban data 
presentation which make a integrated reading of the natural and human elements and the 
proposition of spatial guidelines appropriate to its context. However, in urban planning's 
practice it's observed that maps can present formal errors, linked to ignorance of the 
knowledge of cartographic sciences, needed for its production. This area has been broadly 
benefited by the technological advancements, such as innovation of data collecting 
instruments - drones, and resources for data interoperability, like graphic information systems, 
known as GIS or SIG. In this sense, this research sought to seek and analyze a few problems 
related to the neglected use of tools and concepts used for mapping, used in urban planning. 
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Therefore, this research's objective is to evaluate the importance of producting a quality maps 
for they are legal instruments used for the design and systematic update of city master plans. 
As a result, it was sought to present in which way the technologic advancements can help the 
production of maps. 
 

Keywords: Thematic maps; cartography; Master Plan; Urban Planning 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O planejamento das cidades possui desafios, de razões históricas, culturais, estruturais, 

físico-ambientais, socioeconômicas, político-institucionais, entre outros, com os quais se 

buscam respostas a desejos propriamente humanos. Esses desafios exigem soluções 

funcionais e informação em ações planejadas, envolvendo atores que se organizam como 

cidadãos, instituições, setor privado e governos. Para transpor tais desafios os municípios 

possuem planos diretores que integram o desenvolvimento urbano às soluções técnicas, 

interativas, participativas, de planejamento e de gestão de informação. 

No processo de planejamento urbano são elaborados planos diretores, nos quais, além 

de objetivos específicos determinados para cada município, a unanimidade a todos os planos é 

a melhoria urbana. Tais objetivos são alcançados por meio da elaboração de instrumentos 

legais, utilizados para a criação e atualização permanente e sistemática do plano diretor, 

compondo etapas de levantamento de dados, diagnósticas e diretrizes, elaboração de propostas 

e instrumentação legal e administrativa. Essas etapas têm como base e são apresentadas em 

informações dispostas em mapas. Esses formam um conjunto de documentos, composto de 

mapas temáticos, gráficos e tabelas de dados estatísticos junto a textos analíticos. 

Os mapas temáticos compondo o diagnóstico de um planejamento urbano são 

geralmente realizados pelos próprios urbanistas, os quais são os responsáveis técnicos na 

realização dos planos diretores. Tais mapas são também utilizados como meio de 

comunicação do processo de planejamento ao corpo técnico e a comunidade, que participam, 

também, das tomadas de decisões. Assim, mapas são instrumentos de comunicação e 

determinação de métricas para as ações contidas naqueles planos. 

Seria esperado que ao se iniciar qualquer trabalho de mapeamento, o arquiteto 

urbanista tivesse em mãos a cartografia da região como base, e com ela fizesse os seguintes 

questionamentos: a projeção cartográfica é adequada à representação do tema em estudo? 
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Conhece-se o Datum em que foi feita a presente carta? A base é georreferenciada, isso é, seus 

dados possuem coordenadas UTM ou de latitude e longitude? Os dados são de fontes atuais, 

completos e de qualidade? Os formatos dos dados são adequados ao uso – formato vetorial 

para desenho/projeto e formato raster para apresentação? A escala de representação (diferente 

do entendimento de escala de visualização) é adequada para representar até a menor dimensão 

do elemento do tema mapeado? (MAZIERO, 2011). 

Entretanto, o profissional que está fazendo mapas, muitas vezes, possui pouca ou 

mesmo nenhuma formação de projeto cartográfico. Assim, pode ocorrer no processo de 

planejamento urbano, a obtenção e uso de documentos inadequados para uma base 

cartográfica. Como é um exemplo, a falta de critérios para o uso de imagens nos formatos 

vetoriais ou raster. Nessas imagens, o formato vetorial é aquele gerado pelo computador em 

tempo de execução, através de cálculos de funções (vetores), enquanto o formato raster utiliza 

algoritmos de compactação, removendo informações para gerar apresentações de imagens 

mais eficientes, contudo, com perda da informação.  

Essa última tipologia de formato apresenta boa estética, entretanto não proporciona a 

resolução geométrica necessária à uma imagem que vai gerar outros desenhos. Em certa 

medida, há um olhar que evita a informação natural e privilegia resultados estéticos da tela do 

computador. Esse olhar contemporâneo nas palavras de Baudrillard (1991) significa: 

 

já não é possível partir do real e fabricar o irreal, apenas criamos situações 
descentradas, modelos de simulação e de arranjar maneiras de lhes dar as 
cores do real, do banal, do vivido, de reinventar o real como ficção, 
precisamente porque ele desapareceu de nossa vida (BAUDRILLARD, 
1991). 

 

Frente a esse cenário, esse artigo busca discutir sobre elementos da ciência 

cartográfica para orientar quanto à uma sistematização de etapas que compreendem o 

mapeamento, como o entendimento da tipologia dos dados, o seu formato, a sua obtenção, o 

seu armazenamento e o seu uso, de modo a evitar situações equivocadas de desenho 

cartográfico, que possam comprometer os resultados apresentados em planos diretores. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Mapas comunicam a estrutura do meio na qual vive o homem, e este é capaz de 

representa-lo a partir de suas interações. Desse modo, mapas compreendem os estímulos de 

um meio complexo convertido em estruturas de conhecimento organizadas que são 

selecionadas, abstraídas e representadas em forma de um desenho. Assim, como estruturas de 

informação, os mapas funcionam como ferramentas de organização de dados, de 

sistematização e disseminação do conhecimento e da informação, viabilizando o acesso social 

à informação relacionado aos espaços urbanos (MEIRELLES, 2013). 

Desenvolver mapas para a visualização de dados envolve três contextos básicos: 

projeção, escala e simbolização. A projeção de mapas trata de complexas transformações 

matemáticas para relacionar a superfície terrestre que é tridimensional e curva, em uma plana 

(MACEACHREN, 1995). Contudo, essas transformações já estão prontas nas cartas 

cartográficas, que devem ser tomadas como base para o mapeamento. 

Quanto à escala de representação de um mapa temático, esta deve ser adequada para 

representar até o menor elemento do tema. Por exemplo, as cartas cadastrais utilizadas para 

um planejamento urbano, são apresentadas em grandes escalas (até 1:25000), possuindo assim 

grande resolução geométrica. Desse modo, os mapas temáticos resultantes possuirão 

resolução para mostrar detalhes da área do menor lote urbano. 

O terceiro componente, o qual não depende de uma escolha, mas de execução, é a sua 

simbologia. Esta deve ser tratada como um modo de comunicação. Para tal, a área da 

semiologia gráfica desenvolvida inicialmente por Bertin (1998), constituiu os primeiros 

parâmetros que a informação visual deve assumir para uma interpretação eficiente em mapa. 

Por meio desse autor, os estudos na área da semiologia gráfica contribuíram para o que se 

conhece hoje sobre a representação visual, definindo elementos básicos da informação e a sua 

comunicação (MAZIERO et al., 2013). 

Nos estudos iniciais de Bertin (1998) são definidas, para as primitivas pontos, linhas e 

superfícies, a sua dimensão sintática, como são as variações de forma, orientação, cor, textura, 

volume e tamanho. Algumas modificações conceituais foram introduzidas posteriormente, 

como a saturação de cor, compondo a variável luminosidade; possibilitando assim um 

entendimento de ordem na representação com tom de cor. Essas variações visuais 



 

1206 
 

possibilitaram gerar propriedades significativas para a construção dos novos mapas, gráficos e 

diagramas (MACEACHREN, 1995; MEIRELLES, 2013). 

Nesse entendimento, a dimensão semântica proporciona o significado daquilo 

representado, tanto para aspectos físico-territoriais quanto antrópicos. Desse modo, não deve 

ser deixada de lado a ciência que trata da representação, abrangendo o âmbito semiológico da 

representação gráfica, seja ela feita manualmente (mesmo quando realizada com o auxílio de 

um computador), ou por processos automatizados. 

 

2.1. Problemática 

 
 A necessidade do homem em produzir mapas já vem de muito tempo, seja para 

demonstrar poder, como símbolo cultural, e até como pintura. Para Harley (2009) os mapas 

possuem uma tendência de desvios e distorções, variações e abusos em relação à realidade, 

exercendo uma influencia social importante devido a omissões intencionais ou à valorização 

de certos elementos. Nesse sentido, os planos diretores que são revistos a cada 10 anos, 

deveriam trabalhar para cidades mais democráticas e a ausência de componentes, os quais 

intencionalmente ou por descuido na produção cartográfica, acarretam em problemática de 

larga escala, trazendo conflitos ainda maiores para o futuro. 

A produção mundial de mapas apresentou grande desenvolvimento ao longo do século 

XX. Apesar desse desenvolvimento estar pautado em novos softwares que facilitam a 

produção do mapeamento, a atualização tecnológica dos planos diretores é tardia, como é um 

exemplo o Plano Agache produzido a mão para a cidade de Curitiba (Figura 1). Em consulta 

ao banco de dados do Serviço Social Autônomo ParanaCidade (2016) notou-se que a 

utilização de softwares para planejamento urbano tornou-se mais usual somente em meados 

dos anos 2000. 
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Figura 1 – Plano Agache 

Fonte: IPPUC (2016) 
 
 

Os softwares de maior representatividade no desenvolvimento de desenhos no Brasil 

foram o CorelDRAW (2016), comercializado a partir de 1988, e o AutoCad, comercializado 

em 1982. O primeiro é um programa de desenho vetorial bidimensional, e segundo a empresa 

desenvolvedora, ele é direcionado ao Design Gráfico. Uma dificuldade no resultado da 

produção de mapas pelo CorelDRAW (2016), sendo que ele é um software para o design, o 

mesmo não possibilita a interoperabilidade dos mapas. Nele, é necessário que se “adicione”, 

por exemplo, as coordenadas geográficas como uma descrição de desenho, o que significa que 

o trabalho final não é georreferenciado. 

O AutoCad em suas primeiras versões, possibilitava desenvolver trabalhos apenas no 

modo vetorial, mas a partir de 1997 foi criado um módulo para se trabalhar com o Sistema de 

Informação Georreferenciado - SIG, possibilitando assim trabalhos cartográficos. Entretanto 

os usuários não o utilizam por desconhecimento ou falta do domínio, e acabam produzindo 

apenas desenhos de mapas pelo modo vetorial. 

 O software ArcMap ainda é pouco utilizado para o mapeamento, entretanto, permite a 

sobreposição de planos de informações vetorial com informações gráficas e numéricas dentro 
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de uma plataforma SIG, possibilitando explorar de formas diversas os componentes de um 

mapeamento. 

Um aplicativo recente utilizado para a obtenção de imagens e a coleta de dados é o 

GoogleMaps (2016). É certo que nos últimos anos essa empresa investiu nas imagens e no 

mapeamento apresentado, contratando dezenas de engenheiros cartógrafos para trabalhar em 

seus produtos como os de busca e localização de lugares, amplamente utilizados em todo o 

mundo. Com a facilidade de acesso, é comum fazer uso de suas imagens. Entretanto, esses 

produtos não são documentos e não possuem os níveis de exatidão cartográfica que deveriam 

ser utilizadas nas bases de mapas para o planejamento urbano.  

Outro componente essencial do mapeamento, que em geral é negligenciado por falta 

de aprofundamento na área da cartografia, são a projeção e os múltiplos Data existentes. Isso 

acarreta na falta de georreferenciamento e na impossibilidade direta de interoperabilidade dos 

dados. Do mesmo modo, os erros de grafismo devido à escala, são apenas alguns exemplos de 

inconsistência no uso de imagem (satélite, fotográfica ou temáticas). 

Para tanto, a seguir são discutidos alguns componentes cartográficos com os quais são 

exemplificados equívocos gerados pelo seu uso incorreto. 

 

2.2 Representação vetorial  
 

O formato vetorial permite a edição nos mapas, a qual passa pelas etapas de 

digitalização, ajustes e poligonalização. Os dados vetoriais podem ser inicialmente 

desenhados por recursos CAD (Computer Aided Design) ou inseridos por importação de 

outros formatos de desenho, como o SHP (Shapefile). No quadro 1 são mostrados exemplos 

da representação do formato vetorial nos modelos de dados temático, numérico, rede e 

cadastral. 

Quadro 1 – Elementos vetoriais no na representação cartográfica 
Categoria Representação vetorial Exemplos Formato gráfico 

Temático e 
Cadastral 

Ponto, linha e polígono 
Pontos: postes, arvores 
Linhas: estradas, rios 
Polígono: bairros, áreas florestadas  

Numérico Isolinhas Curva de nível 
 

Rede TIN (grade triangular) 
Modelo digital do terreno por 
triangulação 

 
Fonte: Maceachren (1995) 
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A capacidade de edição deste método traz um universo muito grande de 

possibilidades, entretanto é necessário ter cuidado na sobreposição de um dado ao outro, 

gerando erros e interpretações distintas e inadequadas na leitura do mapa. Como mostrado na 

Figura 2, a qualidade da imagem gerada não possibilita mudança de escala, ou seja, conforme 

se faz uma aproximação, nota-se que se perde a noção da escala nas ruas, no zoneamento e na 

parte hidrográfica, gerando erros gráficos. 

 

Figura 2 – Recorte de um mapa produzido para Plano Diretor 
Fonte: Paranacidade (2016) 

 
Outro problema decorrente da escala é a sua relação entre a escala da cidade e a escala 

da quadra. Como alguns mapas produzidos são resultantes de outros, é importante lembrar 

quanto às variações da escala para que a “mancha” do mapa na escala maior não se torne uma 

informação que não respeita a realidade, surgindo um polígono sem relação com as 

delimitações do terreno, como o que ocorre no exemplo da Figura 3. 
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Figura 3 – Recorte de sobreposiçao de região obtido de diferentes fontes. 
Fonte: ParanaCidade, 2016. 

 
2.3 Representação raster 
 

O formato raster é também chamado de matricial, bitmap ou de varredura. Ele é 

formado por uma matriz (quadro 2), onde cada elemento de linha e coluna, chamado de pixel, 

contém um número representando o tipo ou valor do atributo mapeado, como são exemplos, 

valores de cor. Estes podem assumir 0 ou 1 para imagem preto e branco; valores entre 0 e 255 

para tons de cinza onde 0 é preto, 255 é branco e os valores intermediários representam tons 

de cinza; agrupamentos de 3 valores, variando entre 0 e 255 cada um, representando 

respectivamente o nível de vermelho, verde e azul de cada pixel. 

O formato raster engloba comumente os seguintes tipos de arquivos: JPG, TIF, GIF, 

PNG e arquivos convertidos em EPS ou no AdobeReader (PDF), que guardam tanto o 

formato raster ou vetorial, dependendo da fonte que os gerou. Do mesmo modo para os dados 

gerados em Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop (PSD), Coreldraw (CDR). 
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Quadro 2 – Elementos raster na representação cartográfica 
Categoria Representação vetorial Exemplos Formato gráfico 

Temático 

Imagem temática 
- um pixel: um ponto 

- pixels alinhados:  uma linha 
- pixels agrupados:  

polígonos 

Pontos: postes, arvores 
Linhas: estradas, rios 

Polígono: bairros, áreas 
florestadas 

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Numérico 
Grades retangulares: 

- valores associados a cada 
ponto da matriz 

Modelo numérico do terreno 
 

 
101,4 101,7 101,6 101,5 
101,8 101,9 102,2 102,3 
102,1 102,2 102,7 102,9 
102,5 102,7 102,9 103,1 

 

Imagem 

Imagem fotgráfica: - não há 
uniformidade entre os pixels. 

Limites não são definidos. 
 

Imagem temáfica: - pixels 
associados a tabela de cores 

Imagem monocromática ou 
sintética: imagem de satélite 

 
Imagem classificada: mapas 

coropléticos 
 

Fonte: Maceachren (1995) 
 

Como o método raster é produzido a partir de uma matriz, possivelmente alguns erros 

comuns são gerados nesse método, como mostrados nas Figuras 4 e 5. Na Figura 4, são 

observadas algumas inconsistências de desenho, como edificações que sobressaem à quadra. 

Na Figura 5, observa-se a não coincidência entre o polígono de zoneamento (feito no 

CorelDRAW) com o desenho do arruamento (feito no AutoCad). Essas inconsistências são 

também oriundas do uso de informações não atualizadas, que não correspondem à realidade 

desenhada, gerando um diagnóstico precário. Além disso, percebe-se que dentro de um 

trabalho georreferenciado, também, nem sempre este método se aplicará corretamente à base 

representada. 

 

 

Figura 4 – Exemplo de Utilização do método raster na cartográfica 
Fonte: As Autoras com base em GoogleMaps (2016) e ParanaCidade (2016). 
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Figura 5 – Exemplo de Utilização do método raster na cartográfica 
Fonte: As Autoras com base em GoogleMaps (2016) e ParanaCidade (2016). 

 
 

Com isso, sugere-se que mapas sejam gerados no formato vetorial, bem como todo o 

seu desenvolvimento de processo de análise. Pois, devido ao modo de armazenamento, 

transformação ou encapsulamento, os dados vetoriais perdem sua qualidade de informação 

quando são passados ao formato raster. Isto é, o formato raster somente deveria ser usado 

para transformação em apresentações finais dos resultados. 

 
2.4. Datum Cartográfico 
 

Mapas são referenciados a data vertical e horizontal.  O datum vertical é uma 

superfície de nível utilizada como origem das altitudes tomadas sobre a superfície terrestre, 

em um ponto específico para o mapeamento em um país. O datum horizontal, por sua vez, é 

utilizado no referenciamento das posições e distâncias tomadas sobre essa mesma superfície 

terrestre, segundo coordenadas geográficas de um ponto inicial. 

Para citar um exemplo, o mapeamento de Curitiba, que pode ser obtido no site do 

IPPUC na seção Geodownloads (IPPUC, 2016), é composto de curvas de nível e arruamento, 

entre outros, os quais são referenciados ao datum SAD69/original (South American Datum 

1969), com origem vertical em Imbituba SC e horizontal próximo à cidade de Uberaba-MG. 

Comparando-se às imagens obtidas no GoogleMaps (2016), estas são referenciadas no datum 

WGS84, porém, sem definição de origem para o mapeamento brasileiro. Desse modo, para 
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serem utilizadas em um mesmo sistema (software), ou sobreposição de desenho, a informação 

de um dos Data deveria ser convertida ao outro.  

Entretanto, a conversão entre Data também demanda de complexos cálculos matemáticos. Em 

geral, programas especializados como o ArcMap (2016) fazem essa conversão na entrada dos 

dados. Contudo, o mesmo não ocorre com o uso de imagens em programas de edição gráfica 

convencionais (CAD, Photoshop, etc). 

No entanto, é possível realizar tais conversões por meio de programas computacionais 

específicos, tais como o chamado Calculadora Geográfica (INPE, 2016). Nele, também é 

possível realizar conversões de coordenadas UTM para Geográficas e vice-versa. Na Figura 6 

é apresentado, como exemplo, o recorte de uma região, inicialmente obtida no ArcMap com 

dados do IPPUC, em coordenadas UTM. Na sequência é apresentado o uso da Calculadora 

Geográfica para a conversão das coordenadas UTM para Geográficas (latitude e Longitude), 

com opção de escolha do Datum de entrada e de saída para essa região (Figura 7). Por fim, a 

mesma foi localizada no GoogleMaps (Figura 8). 

 

 

Figura 6 – Recorte exemplo de uma região no ArcMap 
Fonte: As Autoras com base em ArcMap (2016). 
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Figura 7 – Recorte exemplo de uso da calculadora Geográfica 
Fonte: As Autoras com base em INPE (2016). 

 

Em se tratando de Datum, a linha tracejada mostra a região obtida a partir de suas 

coordenadas originais no Datum SAD69 sem realizar sua conversão para o Datum WGS84. A 

linha contínua mostra a mesma região com a devida conversão. Logo, quando mapas são 

sobrepostos em sistemas diferentes, ou até no mesmo, sem a conversão de Data, o resultado 

entre uma informação e outra apresenta descolamentos, como mostrado na Figura 6, os quais 

não podem ser negligenciados no mapeamento de planos diretores.   

 

 

Figura 8 – Recorte exemplo de uma região no GoogleMaps 
Fonte: As autoras com base de GoogleMaps (2016). 

 

Esse mesmo tipo de deslocamento é obtido quando se faz a leitura de dados com o 

aparelho GPS em um Datum e é feita a localização no mapa sem a devida transformação. 
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2.5. Resolução Espacial versus Geométrica 

A resolução espacial é a relação entre o tamanho do objeto real com a sua 

representação em pixel. Se cada píxel da imagem representa uma parte da cena de 1mm x 

1mm, então costuma-se dizer que a imagem tem resolução de 1mm. 

Maiores resoluções têm sido obtidas com o avanço tecnológico. Assim, imagens 

recentes do GoogleMaps são atualizadas fazendo a substituição das mesmas por novas faixas 

de imageamento com maiores resoluções. Entretanto, uma mesma região pode estar dividida 

por imagens de resolução espacial diferentes, como mostrado na figura 9. 

 

 
Figura 9 – Imagens do GoogleMaps com diferenças de resolução espacial. 

Fonte: GoogleMaps (2016). 
 

As imagens pelas quais foram geradas as cartas topográficas são ortofotos, e essas 

possuem alta resolução geométirca. Pois, nessas imagens foram corrigidas distorções devidas 

às projeções, para gerar a base de mapeamento topográfico ou cadastral. Por outro lado, 

imagens do Google não são ortorretificadas. Essas podem possuir melhor resolução espacial, 

porém  não possuem resolução geométrica adequada. Isto significa que os mapas obtidos a 

partir dessas imagens não possuem correções das distorções de projeção. 

Na Figura 10, a seguir, é exemplificado uma imagem com correção - ortofoto (IPPUC 

(2016), e outra com distorção imagem do GoogleMaps (2016). Na figura, na primeira 

imagem, uma linha horizontal de um extremo ao outro representa uma mesma latitude. Na 

imagem seguinte, esta mesma latitude apresenta-se em uma linha com distorção (diferença 

entre a linha tracejada e contínua). Entretanto, muitas vezes, em função da escala de 

visualização não são percebidas essas distorções oriundas da projeção. 
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Ortofoto de Curitiba (IPPUC, 2016) Imagem do GoogleMaps (2016) 

Figura 10 – Recorte de região obtido por diferentes fontes. 
Fonte: As Autoras com base no ArcMap (2016) e GoogleMaps (2016). 

 

2.6. Etapas que compõem um projeto cartográfico 

 
Apresentada a problemática, onde são exemplificados diversos usos decorrentes da 

incorreta aplicação de conceitos cartográficos no mapeamento, apresenta-se nesse tópico a 

discussão com orientações que visam minimizar erros na execução de mapas temáticos. Essas 

orientações baseiam-se nas etapas que compõem um projeto cartográfico. 

 

a. Objetivo do mapa e informações a serem apresentadas 
 

A primeira etapa de um projeto cartográfico é o conhecimento do objetivo da 

construção do mapa, ou seja, quais necessidades motivaram sua execução e quais atividades 

de tomadas de decisões serão realizadas com o mesmo. 

A partir desse conhecimento são identificadas as informações que o mapa deve conter. 

Com uma base de carta topográfica, compondo os fenômenos geográficos que representam a 

realidade de uma região, selecionam-se as feições necessárias para representar adequadamente 

o fenômeno e transmitir a mensagem a que objetiva o mapa. Esses fenômenos são 

representados espacialmente, através de símbolos gráficos e toponímia, segundo uma projeção 
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cartográfica. Deve-se verificar se essa projeção é adequada à representação do tema e se os 

dados fonte são atuais, completos e de qualidade. 

Na preparação da base cartográfica é definida a escala de representação do mapa 

temático, a qual deve ser adequada a representar até o menor elemento do tema. Para isso, 

algumas especificações devem ser seguidas, tais como descrito na NBR 13133 (ABNT, 1994) 

que define o tamanho mínimo de representação de elemento de área como 4,0mm2, e, para a 

toponímia o tamanho mínimo de representação é 1,2mm. No entanto, estas especificações 

servem apenas para auxiliar na determinação de uma escala mínima de representação. É 

necessário fazer uma avaliação quanto à escala de representação de modo a considerar, 

principalmente, a compreensão da variação do fenômeno (variável visual). 

 

b. Tipo de mapa a ser representado 
 

De acordo com Meirelles (2013), há seis métodos gráficos usados para o mapeamento 

temático, que são: a) mapas de pontos - usados para representar a ocorrência pontual de 

determinados fenômenos; b) mapas de símbolos graduados - usados quando há variação 

proporcional no valor dos dados, em geral, em ocorrência pontual; c) mapas Isarítmico ou 

isopletas - apropriados para fenômenos contínuos em superfícies. Esses mapas são 

representados através de isolinhas que são regiões que possuem o mesmo valor; d) mapas de 

fluxos e de redes – apropriados para representar entidades lineares; e) mapas coropléticos ou 

coropletas, apropriados para representar fenômenos estatísticos que ocorrem dentro de uma 

área; f) cartogramas de áreas e distâncias – são abstrações de um mapa onde não se mantém 

a exatidão geométrica de área ou distância, usados para provocar impacto visual. Os mapas 

podem, ainda, serem classificados, facilitando a interpretação quando os temas possuem 

grandes quantidades e variações de valores de dados. Na classificação, os dados com valores 

similares são reunidos em grupos (classes), e são representados por meio de um símbolo para 

cada grupo. Já nos mapas não classificados os dados são representados com um símbolo 

próprio para cada variação do dado. 

 

c. Linguagem cartográfica 
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Na linguagem cartográfica, ou linguagem visual, é definida a simbologia gráfica para 

representar as feições temáticas no mapa. Na escolha da linguagem cartográfica existem três 

aspectos a considerar: elementos gráficos, nível de medida e variável visual (MEIRELLES, 

2013). 

O elemento gráfico trata da primitiva na qual o fenômeno pode ser representado, tal 

como ponto - representação de cidades, picos de montanhas, etc.; linhas - rodovias, rios, 

oleodutos, etc.; e áreas - cidades, estados, áreas florestais, etc. Entretanto, alguns elementos 

pontuais e lineares passam a ser representados por uma superfície, e vice-versa, dependendo 

da escala de representação, como é exemplo, uma cidade representada por um ponto em uma 

determinada escala e a mesma por uma superfície em uma maior escala. 

O nível de medida corresponde aos grupos de classificação dos dados, que podem ser 

nominal - dados apresentados em categorias distintas, como por exemplo, municipal ou 

estadual; ordinal - dados categorizados e ordenados, como exemplo, municipal, estadual e 

federal; e numérico - dados categorizados, ordenados e indicados numericamente, onde, para 

cada dado de uma determinada ordem, existe um valor numérico associado. 

As variáveis visuais são as variações gráficas do elemento gráfico ponto, linha ou área, 

que podem ser em tom de cor, forma, textura e orientação para dados nominais e tamanho e 

luminosidade para dados ordinais ou numéricos.A relação entre esses três aspectos é 

apresentada no quadro 3. 

Quadro 3: Relações entre elementos gráficos, variáveis visuais e níveis de medida. 

Elemento gráfico 
Variáveis visuais Nível de medida 

Ponto  Linha  Área  

Tamanho  Ordinal ou numérico 

Luminosidade Ordinal ou numérico 

Textura  Nominal  

Tom de cor  Nominal  

Orientação Nominal  

Forma  Nominal  

Fonte: As Autoras com base em Meirelles (2013)  
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d. Elementos de um mapa temático 
 

A construção de um mapa é o seu desenho, no qual alguns componentes devem estar 

presentes. Em geral, são eles: título, legenda, imagem com simbologia, fonte de dados, 

indicação do Norte e a escala. 

O título geralmente proporciona o contexto para interpretação do mapa. Deve ser uma 

frase curta contendo o tema mapeado, sua localização e a data. A imagem do mapa deve 

conter a simbolização adequada ao entendimento dos elementos geográficos representados. 

Quanto à legenda, esta deve mostrar os símbolos usados para representar as feições 

geográficas no mapa. Na legenda, os símbolos devem ser apresentados do mesmo modo do 

desenho do mapa, ou seja, devem possuir a mesma forma, cor ou tamanho. A legenda pode 

apresentar um título específico sobre o tópico mapeado. A fonte de dados deve indicar a 

origem dos dados com suas referências. A escala pode ter representação gráfica ou ser 

nominal. O Norte deve ser indicado com simbologia apropriada. Por fim, deve ainda ser 

indicada a projeção cartográfica da base, para que o mapa temático possa ser usado na 

geração de outros mapas para análises específicas. 

Além destes elementos, outros podem ser adicionados na construção do mapa, como 

por exemplo, gráficos, histogramas, relatórios, dados estatísticos, malhas e margens. 

 

3. Discussões 
 

Os elementos que consolidam a análise e o resultado da articulação dos planos 

diretores e criam o diálogo entre os técnicos e a sociedade são os Mapas. Para compreender a 

sua importância dentro do contexto urbano e as resultantes finais é necessário entender as 

características que formam um mapa. Visto que estes influenciam diretamente a população, é 

necessária uma grande cautela com as informações apresentadas, pois a ausência ou o exagero 

no desenho podem resultar em problemáticas para o futuro, como é um exemplo, a liberação 

de uma determinada edificação para um zoneamento incorretamente delimitado no mapa. 

Com a pesquisa apresentada foi possível identificar diversas problemáticas, e formas 

equivocadas de se fazer um mapa. A partir da coleta das principais ferramentas de produção 

de um mapa como também o formato que este pode ser produzido foi encontrado diversas 



 

1220 
 

deficiências, como também foi apresentado o melhor método que seria o vetorial com a 

necessidade do uso do SIG. Como estes trazem um controle na manipulação de dados e a 

capacidade da exatidão no domínio da escala, trazendo por fim um trabalho georreferenciado 

e com precisão no desenho cartográfico.  

Outra questão apresentada neste trabalho foi a necessidade da atualização dos dados 

como também dos shapefiles, para que o resultado seja de qualidade e de preferência 

ortorreferenciadas, pois as imagens serão utilizadas no processo de diagnóstico, ou na 

elaboração do mapa do plano diretor.  

 

4. Conclusões 
 

Considerando os aspectos discutidos neste trabalho conclui-se que há necessidade, por 

parte dos profissionais que fazem mapas para os planos diretores, o conhecimento da ciência 

cartográfica. 

Nota-se que, infelizmente, apesar do passar do tempo e com atualizações tecnológicas 

significativas, ainda se produzem mapas não georreferenciados, com raros detalhamentos, 

com baixa qualidade geométrica das imagens e com dados não atualizados.  

Mapas fazem parte continuamente do processo de planejamento urbano. Contudo, 

muitos deles são desenhados com erros formais que implicam no entendimento e na 

articulação de planos diretores. Por fim, salienta-se, a necessidade nessa área de realização de 

estudos mais aprofundados com caráter quali/quantitativos, objetivando a discussão sobre o 

tema cartografia aplicada no planejamento urbano, no contexto da pesquisa científica. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ABNT. NBR 13133. Execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, 1994. 

AUTOCAD. AutoCAD para Mac e Windows. Disponível em < www.autodesk.com.br> 
Acesso em set. 2016. 

ARCMAP. Whats is new in ArcGis online? Disponível em < http://www.esri.com/> Acesso 
em set. 2016. 

BAUDRILLARD J. Simulacros e simulações. Relogio d'agua: Lisboa, 1991. 



 

1221 
 

BERTIN J. Sémiologie graphique. L´Ehess: Paris 1998. 

GOOGLEMAPS. Google Maps. Disponível em <http://maps.google.com/> Acesso em set. 
2016. 

HARLEY, Brian. Mapas, saber e poder. Confins: Revista Franco-brasileira de Geografia, n. 
5, 2009. 

CORELDRAW. A brief history of CorelDRAW. Disponível em 
<http://www.coreldraw.com/en/pages/history/> Acesso em set. 2016. 

IPPUC. Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba. Disponível em  
<http://ippuc.org.br/geodownloads/geo.htm>  Acesso em set. 2016. 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Disponível em  
<http://www.dpi.inpe.br/calcula/ >  Acesso em set. 2016. 

MACEACHREN, A. How maps works: representation, visualization, and design. New York: 
Guilford Press, 1995. 

MAZIERO, L. T. P. Paisagem comunicada: parque linear no espaço cicloviário de 
Curitiba, Paraná, sob uma abordagem semiótica. Curitiba - PR: PUCPR – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, 2011 (Monografia de Especialização). 

MAZIERO, L. T. P.; BONAMETTI, J. H. Espaço urbano como comunicação: Signos da 
paisagem. Revista de Estudos da Comunicação, v. 14, p. 463-478. 2013. 

MEIRELLES, Isabel. Design for Information. Beverly: Rockport Publishers. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

1222 
 

O MAPEAMENTO COLABORATIVO COMO INSTRUMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO URBANO 

 
COLAVITE, Ana Paula274 

 

RESUMO 
 
O mapeamento colaborativo constitui um novo mecanismo da cartografia, baseado na 
participação popular com a finalidade de construir um mapa de forma coletiva em um meio 
digital. As plataformas de mapeamento colaborativo apresentam temáticas pré-estabelecidas, 
em torno das quais os cidadãos participam inserindo dados de forma voluntária. Ao 
desenvolver o estudo de caso, teve-se como objetivo difundir o mapeamento colaborativo e 
apresentar as potencialidades de uso do Cidadera, uma plataforma, cuja finalidade é a de 
fornecer um mecanismo para o registro de reclamações sobre problemas no espaço urbano. 
Desenvolveu-se atividade prática com a turma de 4º ano de Geografia da Unespar, Campus de 
Campo Mourão, na disciplina de Geoprocessamento, levando aos alunos o conhecimento 
sobre esta nova modalidade de mapeamento que pode tanto ser utilizada no ensino de 
Geografia, estimulando o exercício da cidadania entre os alunos, quanto no bacharelado, 
estabelecendo um vínculo com a população e procurando solucionar problemas urbanos. Os 
25 alunos foram subdivididos em 10 equipes, para cada foi selecionada uma avenida da 
cidade de Campo Mourão, onde deveriam ser coletados dados sobre problemas urbanos. No 
total foram identificados 175 problemas, os quais foram categorizados de acordo com a 
listagem de categorias da plataforma, e lançados no sistema na forma de reclamação. 
Palavras-chave: Cidadera; Geotecnologias; Cidadania; Participação social. 
 
ABSTRACT 
Collaborative mapping is a new mechanism of cartography, based on popular participation in 
order to build a collectively digital map. Collaborative mapping platforms have pre-
established themes, around which citizens participate entering data voluntarily. In developing 
the case study our objective was to spread the collaborative mapping and present the potential 
uses of the Cidadera, a platform whose purpose is to provide a mechanism for complaints 
record of problems in the urban space. Developed practical activity with the class on 4th year 
of Geography of Unespar, Campus at Campo Mourão, on GIS discipline, leading students to 
the knowledge of this new type of mapping that can either be used in teaching Geography, 
encouraging the exercise of citizenship among students, as in technical work, establishing a 
dialogue with the people and trying to solve urban problems. The 25 students were divided 
into 10 teams, for each was selected an avenue of the Campo Mourão city, which should be 
collected data of urban problems. In total they were identified 173 problems, which were 
categorized under the platform category list, and launched the system in the form of 
complaint. 
Key-words: Cidadera; Geotechnology; Citizenship; Social participation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual vivencia uma fase de intensa massificação do uso de ferramentas 

tecnológicas em seu cotidiano, tanto para conferir suporte às atividades simples e corriqueiras, 

como a aquelas mais complexas na execução de seu trabalho e/ou estudo. Este fato pode ser 

evidenciado pela dependência que a população tem apresentado ultimamente dos aparelhos 

eletrônicos (celular, computador, televisão, caixa eletrônico, dentre outros). 

Quando uma tecnologia está associada à componente espacial, seja representando o 

espaço ou permitindo a elaboração de análise geográfica, podemos enquadrá-la na categoria 

das geotecnologias. Assim como qualquer outra categoria de tecnologia, o ritmo de criação 

novos produtos é acelerado, sendo necessário acompanhar cotidianamente os fóruns e sites 

que tratam do assunto, para entender as mudanças no mercado geotecnológico. Nas palavras 

de Davis: 

[...] parece que o ritmo de mudanças não para de aumentar. Todo esse processo gera, 
naturalmente, uma grande instabilidade: tecnologias nascem e morrem com rapidez, 
e ao mesmo tempo criam e destroem empregos. O computador que era perfeitamente 
adequado para o trabalho seis meses atrás, hoje é uma âncora que impede vôos mais 
altos. O programador com vinte anos de experiência em uma linguagem obsoleta 
tem dificuldades em se empregar, enquanto recém-formados têm tido, assim que 
terminam seus cursos, oportunidades melhores do que as que provavelmente terão 
no decorrer de toda a vida profissional (DAVIS JÚNIOR, 2002, p.18). 

 

As profissões passaram, pouco a pouco, a incorporar recursos tecnológicos no 

desenvolvimento de suas atividades e os profissionais, passaram a ter que se enquadrar nessa 

nova dinâmica do mundo do trabalho. Diante dessa conjuntura global, na Geografia não 

haveria de ser diferente, neste curso a disciplina de Geoprocessamento foi inserida seguindo 

uma tendência mundial que aponta para a intensificação do uso das tecnologias em variados 

ramos do saber. Vivemos uma fase de constante inserção de ferramentas e técnicas, apoiadas 

nas geotecnologias, utilizadas para análise espacial e representação cartográfica. Neste ensejo, 

parte-se do princípio que o Geoprocessamento é: 

[...] um ramo da área do conhecimento conhecida como Geomática e engloba o total 
conjunto de técnicas ligadas à informação espacial, quer seja no tocante a coleta, 
armazenamento, tratamento e análise, bem como uso integrado desses dados 
geográficos. Estas técnicas ou tecnologias são comumente chamadas de 
Geotecnologias (MEDEIROS, 2012). 
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Conforme exposto por Medeiros (2012), ao falarmos em Geoprocessamento tem-se 

que compreender que este é um conjunto de técnicas e tecnologias, porém não se pode 

confundir como um sinônimo de Geotecnologia, pois este encontra-se a serviço do 

Geoprocessamento, porém não é o mesmo que a disciplina em si. Geoprocessamento se 

dedica a análise espacial de dados geográficos e para isto utiliza várias geotecnologias, 

constituindo uma ferramenta de fundamental importância ao trabalho do Geógrafo, seja como 

professor ou como bacharel. 

O mapeamento colaborativo faz parte do rol de ferramentas dedicadas à construção 

cartográfica em ambiental computacional, apresentando o diferencial de constituir uma 

ferramenta de uso coletivo, onde qualquer cidadão pode fazer a inserção de dados no sistema. 

O mapeamento colaborativo trabalha a partir de temáticas específicas, neste estudo de caso 

optou-se pelo uso da plataforma CIDADERA, para identificação e mapeamento de problemas 

urbanos, em Campo Mourão – PR, juntamente com acadêmicos do curso de Geografia da 

Unespar - Campus de Campo Mourão, cursantes da disciplina de Geoprocessamento no ano 

de 2016. 

O objetivo pautou-se especialmente na necessidade de desenvolver habilidades para 

trabalhar com a integração de geotecnologias, de fácil acesso e manuseio, no cotidiano do 

Geógrafo, tendo como base uma plataforma de mapeamento colaborativo. 

  

2. SOCIEDADE E GEOTECNOLOGIAS: Informação Geográfica Voluntária 
 

Na atualidade, o uso de recursos visuais variados (gráficos, mapas, croquis, imagens, 

fluxogramas, dentre outros) tem se ampliado, não sendo mais uma particularidade de áreas 

profissionais e técnicas. A facilidade de acesso às tecnologias, no geral, e geotecnologias, 

especificamente, tem feito com que a produção desses recursos se amplie para considerável 

parcela da população, Maria Helena Dias (2006, p.IX), coloca que:  

Gráficos e mapas são instrumentos privilegiados de trabalho para muitas e diversas 
áreas do conhecimento. Mas são-no também na comunicação dos especialistas com 
o grande público, estando, por isso, quotidianamente presentes na nossa vida, 
através da televisão, dos jornais, da Internet... 
A generalidade das pessoas pode hoje relacionar-se diretamente com esses 
instrumentos, construindo-os ou interagindo com eles. E, a pouco e pouco, estas 
imagens vão-se tornando cada vez mais familiares e banais. Se antes as 
observávamos inevitavelmente de forma passiva, e eram construídas só por quem 
dominava as técnicas e as metodologias, é agora praticamente possível a todos nós 
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obtê-las ou manipulá-las. A Internet, em particular, veio revolucionar o nosso 
contacto com as representações visuais e suas ferramentas (DIAS, 2006, p.IX).  

 

A autora defende que a quantidade de recursos geotecnológicos disponibilizados na 

atualidade não apenas tem auxiliado na ampliação e democratização do acesso à informação 

geográfica, como também tem feito com que as pessoas passem a interagir com os softwares, 

participando ativamente do processo de produção cartográfica. 

De acordo com Teruya (2006, p. 82) “as tecnologias da comunicação e informação 

têm um poder de sedução e encantamento, por isso não é mais possível ignorar tais recursos 

no processo educativo da escola”. Destacando a Geografia, são inúmeras as possibilidades de 

inserção de recursos tecnológicos como forma de apoio didático, especialmente as que têm 

como foco a produção cartográfica. 

Há alguns anos vem ganhando espaço uma modalidade de construção de mapas, 

baseada em mecanismos e plataformas on line, as quais partem do pressuposto que alguns 

mapas devem ser construídos a partir da coletividade, com o apoio e a participação diretos dos 

cidadãos, inserindo dados no sistema. A referida atividade é definida como mapeamento 

colaborativo, ou mapeamento participativo e pode ser realizado com diferentes finalidades, 

não exigindo dos participantes o conhecimento técnico de ferramentas de Geoprocessamento, 

nem o amplo domínio de informática. 

Goodchild (2007) defende que o envolvimento generalizado de cidadãos, sem 

conhecimentos específicos e técnicos, na produção de informação geoespacial é notável e 

merece discussão mais aprofundada, uma vez que essa produção coletiva tende a promover 

grandes mudanças no funcionamento dos SIG’s. Esta dinâmica estabeleceu um novo termo 

em Geoprocessamento: VGI – Volunteered Geographic Information (Informação Geográfica 

Voluntária), que tem promovido uma verdadeira revolução na Web. 

Após o início do mapeamento colaborativo a alteração mais perceptível no campo do 

Geoprocessamento consistiu na contínua transformação dos sistemas, anteriormente 

complexos em suas funções e no uso, em sistemas cada vez mais intuitivos e fáceis de 

manusear. A esta situação associamos a nova realidade sociocultural que atrela cada vez mais 

as pessoas ao recurso geotecnológico, pois como expõe Cereda Junior (2014) a “Geografia 

está inserida em nosso cotidiano de maneira nunca vista antes. Pela primeira vez na história 

da humanidade, o mapa nos localiza não mais procuramos nossa posição no mapa”. O autor 
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discute esta questão destacando que a sociedade vive hoje na cultura da conectividade 

(pessoas conectadas à rede de internet 24 horas por dia, 7 dias por semana), propiciada pelo 

smartphone, cujos aplicativos, além de suas funções habituais, têm possibilitado ao usuário 

sua localização em tempo real. 

 
 
2.1. Caracterização geral das plataformas de mapeamento colaborativo 
 

O mapeamento colaborativo se constitui na atualidade uma das maiores novidades em 

termos de cartografia, pois parte do pressuposto que a produção da informação geográfica não 

permanecerá restrita a um pequeno grupo da sociedade. As plataformas de mapeamento 

buscam associar o conhecimento da população com uma base de dados geoespacial já 

existente, e desta forma explorar as potencialidades do mundo virtual de forma participativa. 

Neste sentido, Moreira (2013) coloca que: 

Os mapas colaborativos são, hoje, uma ferramenta muito presente no mundo virtual. 
Sem custos e com funcionalidade flexível, esses mapeamentos atraem diferentes 
projetos de reconhecimento do território, indo de investigações sobre queimadas na 
Amazônia a levantamentos culturais de uma dada cidade. 
São plataformas que não só agregam grandes quantidades de informação de forma 
sintética, como também fomentam a produção de conhecimento sobre uma região 
específica, tornando mais agradável a pesquisa e interação dos usuários com o 
território em questão. 

 

A produção de mapas colaborativos segue alguns padrões, relativos à sua organização 

estrutural e à forma de manuseio dos dados. Embora as diferentes plataformas tenham 

temáticas e objetivos específicos, alguns elementos se repetem e são fundamentais para a 

caracterização de uma plataforma como sendo de mapeamento colaborativo, neste ensejo 

destacam-se as seguintes características: 

- Cada projeto de mapeamento colaborativo apresenta uma aplicação específica (tema ou 

foco) para o qual foi desenvolvido. 

- No mapeamento colaborativo a produção de mapas ocorre sobre uma plataforma pré-

estabelecida (serviço de mapas on-line), a qual está disponível para computadores e/ou 

smartphones; o exemplo mais habitual é a plataforma do Google Mapas. 

- O projeto é elaborado por uma pessoa (ou equipe de pessoas, ou um instituto, dentre outros), 

partindo da plataforma escolhida são incorporadas ferramentas com as quais os usuários 

comuns irão interagir. Tendo como base a forma de interação pré-estabelecida pelo 
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idealizador da plataforma, os usuários comuns passarão a alimentar o mapa com dados 

referentes à temática proposta. 

- Para o funcionamento da plataforma e inserção de dados é necessário o acesso à internet, 

seja ao utilizá-la em um smartphone ou em um computador. 

- O plano de fundo representa a realidade da superfície terrestre na forma de um mosaico de 

imagens de satélite, de textura topográfica ou o mais habitual contem a planta das vias e 

arruamentos. É justamente sobre este plano de fundo que são inseridos os dados que o usuário 

desejar e a plataforma permitir.  

- As plataformas funcionam como mapas dinâmicos, os dados representados na tela mudam 

conforme o zoom é ampliado ou reduzido, evitando a poluição visual, ou seja, não apresenta 

escala fixa, o que vincula-se diretamente ao fato do mapa não ser plotável. 

- As representações cartográficas finais, obtidas após a inserção de dados, não são mapas 

plotávéis (que obedecem as regras da cartografia temática, contendo título, legenda, fonte, 

escala, coordenadas, dentre outros elementos obrigatórios em um mapa), a construção de 

mapas procede em ambiente virtual e seu uso também é on-line, especialmente voltado à 

consulta espacial, a partir do dados coletivos armazenados em nuvem. 

- As funções (quantidade e qualidade) presentes em cada plataforma variam de acordo com 

seu objetivo e são pré-estabelecidas pelo desenvolvedor da plataforma. Da mesma forma, as 

variáveis visuais disponíveis e os formatos de manifestação, da representação temática no 

mapa são pré-estabelecidas pelo desenvolvedor da plataforma, exemplo: os dados serão 

representados por pontos, linhas ou áreas?; Qual a permissão que o usuário final tem para 

selecionar a simbologia, no caso da representação de dados por pontos, de estilo e espessura 

no caso das linhas, e de preenchimento no caso das áreas. Portanto, embora os cidadãos 

participem diretamente da construção coletiva dos mapas, as regras para sua elaboração são 

pré-definidas pelo desenvolvedor do sistema. 

Os mapas colaborativos não apresentam o objetivo da plotagem, ou seja, não são  

construídos para impressão, são mapas dinâmicos e digitais, que mudam automaticamente a 

cada nova inserção de dados, com intuito de armazenagem em nuvem e acesso livre pela rede 

internet, constituem uma das grandes novidades no ramo das geotecnologias. Essa novidade 

segue uma tendência já alertada pelo filósofo Pierre Lévy, quando colocou que:  
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Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 
própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 
dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, 
criação, aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada 
[...] Emerge, neste final de século XX, um conhecimento por simulação que os 
epistemologistas ainda não inventariaram (LÉVY, 2000, p.07). 

 

O conhecimento por simulação exposto por Levy se enquadra na finalidade do 

mapeamento colaborativo, podendo contribuir sobremaneira com o ensino de Geografia, uma 

vez que o aluno tem a possibilidade de reconstruir seu espaço vivido de forma crítica e 

consciente. É importante também para o trabalho do bacharel em Geografia quando este atua 

em prefeituras e/ou órgãos dedicados ao planejamento urbano e ambiental, já que as 

plataformas de mapeamento colaborativo podem servir como ponte de diálogo com a 

população sobre os problemas existentes no município e aquilo que é passível de melhoria, 

visando sempre a melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental local. 

 

2.2. Aspectos gerais do CIDADERA e metodologia da pesquisa 

 

 O Cidadera é uma plataforma de mapeamento colaborativo que foi idealizada por 

Victor Morandini Stabile e implementada/desenvolvida pelo engenheiro de software José 

Victor Bueno. Inicialmente o objetivo era criar um ambiente para que cidadãos registrassem 

suas reclamações sobre problemas urbanos, porém quando o número de reclamações começou 

a se ampliar, prefeituras passaram a se interessar pelo sistema e, desta forma, o aplicativo 

passou a se caracterizar como um canal de comunicação entre os gestores públicos e a 

população (CIDADERA, 2015). 

 A estrutura pela qual a plataforma está organizada permite o uso intuitivo e facilitado 

de suas ferramentas, sendo possível realizar reclamações através de um App em smartphones, 

ou diretamente pelo computador. No caso do smartphone, este deve estar conectado à internet 

e com o GPS ativo, ao encontrar um problema urbano, este pode automaticamente ser lançado 

no sistema que espacializa a reclamação em tempo real. Já em um computador o endereço do 

problema deve ser digitado, para então registrar o problema em sua devida localização. 

 Os problemas urbanos são enquadrados em 25 categorias, as quais apresentam sub-

categorias totalizando 98 problemas pré-estabelecidos, conforme pode ser observado no 
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quadro 1. Cabe destacar que a plataforma utiliza simbologia iconográfica, por meio de 

pictogramas, o que torna fácil e intuitivo o processo de associação do problema real à sua 

categoria no meio virtual. 

 Acessibilidade  Ciclovia  Árvore  Buraco 

- Falta de sinalização para 
deficientes físicos, visuais e 
auditivos; 

- Dispositivo de acessibilidade 
em mau estado; 

- Falta de acessibilidade. 

- Necessidade de bicicletário ou 
paraciclo 

- Ciclovia mal sinalizada 

- Necessidade de ciclovia 

- Ciclovia em mau estado 

- Ciclovia irregular 

- Árvore caída 

- Poda de árvore necessária 

- Poda da árvore irregular 

- Arborização necessária 

 

- Buraco no asfalto 

- Buraco no chão 

- Rua esburacada 

 

 Social  Obra  Bem Público (B.P.)  Educação 

- Moradores de rua 

- Pedintes 

- Ponto de venda ou consumo 
de drogas 

- Invasão ou assentamento em 
propriedade particular 

- Ocupação de local público 

- Obra pública irregular 

- Obra pública necessária 

- Obra pública parada 

- Obra pública atrasada 

- Obra pública mal executada 

- Obra particular abandonada 

- Obra particular irregular 

- Bem público em mau estado 
de conservação 

- Vandalismo em bem público 

- Atendimento ruim em serviço 
público 

- Má administração de B.P. 

- Falta de sinalização em B.P. 

- Ensino precário 

- Escola em mau estado 

- Falta de funcionários em 
escola 

- Falta de material escolar 

- Falta de professores em escola 

- Falta de vagas em escola 

 Alagamento Mato  Pichação  Comércio 

- Alagamento - Mato alto - Pichação - Comércio irregular 

 Lixo  Segurança  Iluminação  Energia 

- Lixo ou entulho 

- Veículo abandonado 

 

- Falta de segurança 

 

- Falta de iluminação 

- Poste de luz em mau estado 

- Poste de luz queimado 

- Falta de energia elétrica 

- Fiação exposta ou perigosa 

 Queimada  Poluição do Ar  Poluição Visual  Poluição Sonora 

- Queimada - Poluição do ar - Poluição visual - Poluição sonora 

 Trânsito  Pedestre Transporte  Saúde 

- Falta de sinalização de trânsito 

- Placa de sinalização de 
trânsito em mau estado 

- Congestionamento 

- Semáforo de trânsito 
quebrado 

- Semáforo de trânsito 
necessário 

- Via de trânsito em mau estado 

- Veículo estacionado em local 
proibido 

- Trânsito de veículos proibidos 

- Falta de fiscalização de 
trânsito 

- Calçada obstruída por poste 
ou mobiliário urbano 

- Tempo de travessia 
insuficiente do semáforo de 
pedestres 

- Falta de sinalização para 
pedestres 

- Necessidade de calçada para 
pedestres 

- Calçada para pedestres em 
mau estado 

- Faixa de pedestre em mau 
estado 

- Falta de faixa de pedestre 

- Semáforo de pedestres 
quebrado 

- Calçada obstruída por 
estabelecimento 

- Calçada obstruída por veículo 

- Ponto de parada sem abrigo 

- Veículo de transporte público 
em mau estado 

- Longo tempo de espera do 
transporte público 

- Superlotação no transporte 
público 

- Má conduta do motorista ou 
funcionário do transporte 
público 

- Falta de segurança no 
transporte público 

- Interrupção no serviço ou 
trajeto do transporte público 

- Transporte público sem 
ventilação adequada 

- Estação em mau estado 

- Ponto de parada em mau 
estado 

- Falta de transporte público 

- Falta ou deficiência de 

- Atendimento de saúde 
precário 

- Falta de profissionais de saúde 

- Falta de leitos 

- Instalações de saúde precárias 

- Controle de zoonoses 
necessário 

- Epidemia 

- Infestação 

 Água e Esgoto 

- Falta de saneamento básico 

- Esgoto a céu aberto 

- Falta de água 

- Tratamento de esgoto 
inadequado 

- Vazamento de água 

- Bueiro entupido 

- Água encanada com má 
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sinalização no transporte 
público 

qualidade 

Quadro 1 – Síntese dos problemas urbanos categorizados com o CIDADERA 
Fonte: Cidadera (2016) 

 
O processo de inserção de problemas segue sete passos simples, conforme exposto no 

diagrama da figura 1. 

 
Figura 1 – Diagrama para registro dos problemas urbanos no CIDADERA 

Fonte: Cidadera (2016); Organizado pela autora. 
 

Para o desenvolvimento da atividade proposta, optou-se por trabalhar com alunos do 

4º ano do curso de Geografia, da Unespar – Campus de Campo Mourão, cursantes da 

disciplina de Geoprocessamento no ano de 2016. A turma, composta por 25 acadêmicos, foi 

subdividida em 10 equipes, para cada uma foi indicada uma avenida da cidade de Campo 

Mourão, onde seria realizada a coleta de dados, conforme indicado na figura 2. 

A seleção das ruas priorizou vias de fluxo constante de veículos, porém não foram 

selecionadas as centrais, para que não houvesse problemas durante a coleta de dados, em 

decorrência do fluxo de veículos e pessoas. Para a coleta de dados os alunos foram orientados 

a caminharem por sua via, identificando as diferentes modalidades de problemas urbanos 

(conforme as categorias propostas pela plataforma), as quais deveriam ser registradas em 

prancheta, com identificação clara do endereço, bem como deveriam ser obtidas fotografias. 

Após concluída a coleta de dados a campo, no LAGSER (Laboratório de 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto) os acadêmicos lançaram os dados obtidos na 
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plataforma do Cidadera, e fizeram um resumo explicando a atividade que desenvolveram e os 

resultados obtidos com a aplicação. 

 
Figura 2 – Localização das vias selecionadas para a coleta de dados à campo 

Fonte: Google Earth (2016); Organizado pela autora. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com o desenvolvimento do presente estudo de caso, obtiveram-se resultados diretos 

referentes à coleta de dados propostas e um conjunto de ideias e planos para atividades 

futuras, explorando o potencial das plataformas de mapeamento colaborativo. 

 Com relação aos dados coletados pelos acadêmicos do curso de Geografia, foram 

identificados preliminarmente 175 problemas urbanos, distribuídos pelas 10 vias selecionadas 

para aplicação do projeto, somando aproximadamente 17 pontos por via.  

Antes da realização da atividade existiam apenas 3 pontos lançados na plataforma, 

figura 3. Uma vez registrado um problema na plataforma ele ficará visível na cor laranja, 

indicando que ainda não foi solucionado, após sua correção é possível indicar na plataforma 

que o problema foi solucionado e este passará a ser representado na cor verde. A simbologia 

do ponto corresponde ao pictograma que representa a categoria de problema, ao clicar no 

problema é indicada a subcategoria e a descrição do registro. 



 

1232 
 

 
Figura 3 – Plataforma CIDADERA para a cidade de Campo Mourão, antes da aplicação do 

Projeto 
Fonte: Cidadera (2016); Organizado pela autora. 

 
 

Após lançados os 175 problemas identificados pelas equipes, a plataforma ficou 

repleta de simbologias, as quais podem ser visualizadas na figura 4. Com a finalidade de 

identificar a recorrência e predominância de problemas, analisou-se cada via separadamente, 

quantificando os problemas, bem como separando-os por categorias, os resultados obtidos 

estão sistematizados nos gráficos 1, que indica as categorias de problemas indicados e no 

gráfico 2, que indica as categorias por vias de ocorrência, sendo este complementar ao 

primeiro. 

Com base no gráfico 1, está evidente o predomínio dos problemas urbanos 

constituintes da categoria Pedestre, com 43 pontos representados. Nesta categoria, foram 

identificados especialmente os problemas de: ausência de calçamento, ou calçada em mau 
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estado de conservação; calçada obstruída por algum objeto ou construção; falta de faixa de 

pedestres ou em mau estado de conservação. Nos comentários postos pelos acadêmicos este 

problema além de recorrente na área urbana de Campo Mourão, prejudica enormemente a 

mobilidade de pedestres, colocando suas vidas em risco, ao ter que constantemente caminhar 

pelas ruas, disputando espaço com veículos e bicicletas. 

 
Figura 4 – Plataforma CIDADERA para a cidade de Campo Mourão, após a aplicação do 

Projeto 
Fonte: Cidadera (2016); Organizado pela autora. 

 

 
Gráfico 1 – Problemas urbanos identificados de acordo com a Categoria 

Fonte: Cidadera (2016); Organizado pela autora. 
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A segunda categoria com maior registro de ocorrências consistiu na Acessibilidade, 

com 23 pontos marcados. Muitos desses pontos se vinculam a falta de equipamentos de 

acessibilidade para cadeirantes e guias para deficientes visuais. Embora só tenham sido 

lançados esses pontos na plataforma, em discussão sobre o projeto com os acadêmicos estes 

salientaram a ausência desses mecanismos de acessibilidade em quase todas as esquinas, o 

que somado à ausência de calçadas e/ou calçadas em mau estado de conservação são 

problemas que merecem destaque, pois inviabilizam o transito de cadeirantes. 

A categoria Lixo está na terceira posição, com 22 registros apontados e foram 

descritos especialmente associados aos restos de entulhos de construção e resíduos diversos, 

dispostos em terrenos baldios. Assim como a categoria anterior, neste tópico os acadêmicos 

expuseram que havia lixo mal disposto em quase todas as quadras, porém não os registraram 

por conta de repetição e optaram por procurar problemas de natureza distinta. 

Para a categoria Árvore obteve-se 18 pontos, quase todos vinculados à necessidade de 

poda, embora também tenham sido identificadas espécies inadequadas e áreas com 

necessidade de implantação de arborização. A próxima categoria indicada corresponde a de 

Buraco, com 16 pontos marcados e compreende tanto buracos isolados, quanto ruas inteiras 

esburacadas, vários pontos das vias percorridas haviam sido recapeadas recentemente, porém 

no mês anterior à coleta de dados apresentam uma situação extremamente precária, tendo sido 

este um dos maiores motivadores à execução do projeto.  

Na sequência, encontra-se a categoria Mato (Mato alto), com 13 registros, cuja 

frequência foi maior em terrenos baldios (onde também os acadêmicos associaram a 

ocorrência de lixo e entulho mal disposto), o mato alto também foi identificado em canteiros 

centrais, decorrência da necessidade de podas regulares, um serviço público que não está 

sendo cumprido com o rigor exigido. 

As categorias Trânsito e Água e Esgoto, apresentaram 6 pontos marcados cada uma. 

Com relação ao trânsito a maior incidência corresponde ao problema da falta da sinalização e 

com relação à categoria de água e esgoto, a maior incidência foi a de bueiros entupidos. 

Ambas categorias foram pouco exploradas durante a coleta de dados a campo, uma vez que é 

nítido para quem passa pela cidade a ausência de placas indicativas e de semáforos auxiliando 

no controle do tráfego, e no caso dos bueiros, muitos apresentam problemas como a falta de 
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limpeza e manutenção, oferecendo risco à população por serem ambientes propícios ao 

desenvolvimento de vetores. 

Foram registrados 5 casos na categoria Pichação e 4 casos na categoria Poluição 

Visual, sendo que três desses consistem em pichações e foram indicados na categoria errada. 

Outros 4 casos foram registrados na categoria Energia e compreendem o problema 

relacionado à fios expostos. 

A categoria Transporte foi registrada 3 vezes, indicando como subcategoria a falta de 

abrigo nas paradas de ônibus. Esta temática poderia ter sido melhor explorada em todas as 

vias, uma vez que este é um problema recorrente em todas elas, e uma reclamação antiga da 

população que depende do transporte público. A categoria Iluminação, que indica os 

problemas de ausência de postes ou luzes queimadas, foi indicada 2 vezes no mapeamento, 

este item provavelmente seria mais recorrente caso as coletas de dados fossem realizadas a 

noite, quando o problema torna-se mais evidenciado. 

A categoria Segurança foi apontada 2 vezes, uma vez associada à falta de sinalização e 

outra à presença de mato alto, ambas situações de fato incorrem em falta de segurança, porém 

as categorias nas quais os problemas se enquadram são outras (vide quadro 2), e a falta de 

segurança é algo secundário e decorrente do problema principal. Ciclovia foi citado 2 vezes, 

indicando a necessidade de implantação de faixas, este fator constitui uma tendência nas 

cidades, ao ampliar as alternativas de transporte e com certeza devem fazer parte da pauta dos 

gestores públicos. 

Apresentaram apenas uma ocorrência as categorias: Obra; Bem Público; Comércio; 

Saúde; Poluição Sonora. Estas são consideradas de difícil classificação, pois as três primeiras 

associam-se a irregularidades, nem sempre visíveis a olho nu, e no caso de saúde, vinculado 

ao controle de zoonoses necessário é fundamental uma análise mais aprofundada caso a caso, 

e para finalizar a situação de poluição sonora é muito transitória, por este motivo nem sempre 

é identificada na plataforma. 

Com relação ao número de registros por vias, a ordem quantitativa (do maior para o 

menor) de ocorrências foi: Avenida Presidente J. Kennedy (32); Avenida Comendador 

Norberto Marcondes (27); Rua das Palmeiras (22); Per. Tancredo Neves (20); Avenida João 

Bento (20); Avenida José Custódio de Oliveira (12); Avenida Guilherme de Paula Xavier 

(12); Avenida Manoel Nogueira (10); Avenida Ney Braga (10); Avenida José T. Nunes (10). 
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As ocorrências mapeadas por avenida foram bastante diversificadas, entretanto 

problemas de acessibilidade e pedestres foram identificadas em todas vias. Problemas com 

mato alto foram identificados em 8 vias; buraco no asfalto e problemas na arborização 

estiveram presentes nas observações de 7 vias. As demais categorias foram registradas de 

forma esparsa entre as áreas pesquisadas. Os registros da Avenida João Bento são os que 

indicam maior diversidade de Categorias – 15 no total. 

 
Gráfico 2 – Problemas urbanos identificados de acordo com a Categoria e por via de coleta de 

dados 
Fonte: Cidadera (2016); Organizado pela autora. 

 

Cabe destacar que alguns itens foram classificados em categorias erradas, ou então 

lançados na categoria correta, porém na subcategoria errada, como pode-se observar no 

quadro 2. Entretanto está nítida a existência de vínculo do problema identificado com a 

categoria na qual foi lançado, como no caso da pichação ser classificada como poluição 

visual, e o mato ser atrelado à questão da segurança, uma vez que um terreno baldio pode se 

tornar um ambiente ideal para um delinquente se esconder e esperar o momento adequado 

para realizar um roubo. 

Com o intuito de apresentar exemplos dos problemas urbanos encontrados pelas 

equipes foi organizada a figura 5, com fotografias obtidas pelos acadêmicos, contendo alguns 

dos problemas identificados. Analisando o conjunto de fotos e considerando os comentários 

expostos na plataforma Cidadera está evidente que muitos problemas urbanos não se 
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manifestam isoladamente, na verdade constituem conjuntos de problemas que se 

interconectam e se associam. 

Com relação à esta associação entre problemas, podemos citar como exemplo casos de 

terrenos baldios com mato alto, onde automaticamente há presença de lixo disposto de forma 

incorreta, esses fatores associados tornam o ambiente insalubre, com predisposição ao 

desenvolvimento de vetores que transmitem doenças, além de poderem vir a ser espaços 

ocupados como esconderijo por delinquentes, interferindo diretamente na segurança pública, 

problema que pode ainda ser agravado caso falte iluminação pública a noite. 

Diante do exposto é possível avaliar que os problemas urbanos, por sua natureza 

multifacetada devem ser resolvidos de forma coletiva, onde poder público e população tem 

seu papel a cumprir, não sendo possível fugir a responsabilidade. O gestor municipal tem que 

estar atento àquilo que lhe cabe, mas os cidadãos devem participar ativamente do processo de 

transformação de uma cidade em um ambiente mais agradável, com mais qualidade de vida, 

mais beleza estética, mais qualidade ambiental, dentre outros. 

 
Problema Categoria Correta Categoria Lançada 

Pichação Pichação Poluição Visual 

Bueiro entupido Água e Esgoto Água e Esgoto (na subcategoria 
tratamento de esgoto necessário) 

Bueiro entupido Água e Esgoto Bem Público  

Ausência de calçada, ou calçada 
obstruída  

Pedestre  Acessibilidade 

Entulhos na Rua Lixo Poluição Visual 

Terreno com lixo Lixo Saúde (na subcategoria controle de 
zoonoses necessário) 

Falta de sinalização Transito Segurança (na subcategoria Falta de 
Segurança) 

Falta de segurança devido o mato 
alto 

Mato Segurança (na subcategoria Falta de 
Segurança) 

Material de obras na calçada Pedestre (Calçada Obstruída) Obra (na subcategoria Obra Particular 
Irregular) 

Entulho em calçada Lixo Pedestre (na subcategoria Calçada em 
Mau Estado de Conservação) 

Quadro 2 – Síntese de problemas urbanos categorizados de forma equivocada no CIDADERA 
Fonte: Cidadera (2016) 

 

Além dos resultados já descritos, cabe destacar que o projeto desenvolvido teve 

relevante importância para desenvolver nos acadêmicos o senso de responsabilidade que o 
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geógrafo deve ter como articulador no processo do exercício da cidadania, seja como 

professor ou como bacharel, e neste sentido as plataformas de mapeamento colaborativo 

constituem importantíssimas ferramentas de apoio. 

 
Figura 5 – Conjunto de fotografias dos problemas urbanos lançados na plataforma CIDADERA 

para a cidade de Campo Mourão 
Fonte: Acadêmicos da disciplina de Geoprocessamento (2016); Organizado pela autora. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As plataformas de mapeamento colaborativo apresentam enorme potencial para o 

desenvolvimento de atividades vinculadas à Ciência Geográfica, uma vez que congrega 

muitos preceitos relacionados a este ramo do saber. Primeiro porque trabalham com a 

espacialização de dados e o fazem vinculando o processo de mapeamento ao mundo virtual e 

geotecnológico, o que constitui um enorme atrativo à população e em especial aos jovens.  

O segundo fator é que as plataformas permitem a representação espacial de temáticas 

diversas: problemas ambientais; problemas de saúde pública; problemas sociais diversos, 

dentre outros; embora também existam plataformas dedicadas ao cadastro de benfeitorias e 

importantes aspectos de uma paisagem, não se restringindo ao mapeamento de problemas. 

Esta vasta gama de temáticas que as plataformas podem abranger condizem com o ramo de 

atuação do Geógrafo. 

O terceiro ponto que pode ser levantado é o fato das plataformas de mapeamento 

colaborativo incentivarem a participação coletiva na produção de informação geoespacial, 

estimulando cidadãos comuns (sem nenhum conhecimento técnico) a reconhecerem melhor o 

espaço onde vivem e exercitarem a cidadania. E do outro lado o poder público pode utilizar as 

plataformas como um importante mecanismo de interlocução com a sociedade, bem como de 

coleta de dados atualizados sobre a condição socioespacial e ambiental de sua cidade.  

Ademais com o desenvolvimento do projeto, ora relatado, identificaram-se fortes 

perspectivas para aplicações futuras do Cidadera nas aulas de Geografia, além de ter 

estimulado a criatividade para o desenvolvimento de outras atividades de mapeamento, seja 

por meio de recursos tecnológicos e de mapeamento participativo, ou até mesmo de atividades 

manuais. 
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ANÁLISE E MAPEAMENTO DA PAISAGEM DA BACIA DO 

CÓRREGO DA IMBÚIA EM ÁREA PERIURBANA DE TERRA BOA-PR 
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RESUMO 
 
Nesta pesquisa levantou-se a questão sobre os impactos ambientais existentes na bacia 
hidrográfica do córrego da Imbuia, localizada na área periurbana do município de Terra Boa – 
PR, deste modo, verificou-se os problemas ambientais causados pelo processo de urbanização 
e pelo tipo de uso e ocupação da terra. Objetivou-se realizar a análise da paisagem da bacia 
hidrográfica do córrego da Imbuia correlacionando os parâmetros morfométricos com a 
fisionomia da dinâmica da paisagem, para, com base nestes dados, identificar as áreas 
degradadas na bacia em estudo. A bacia hidrográfica do córrego da Imbuia localiza-se entre as 
coordenadas 23º45’52” e 23º46’49” latitude Sul e 52º28’48” 52º27’08” de longitude Oeste. 
Para a realização deste estudo, utilizou-se alguns dos parâmetros morfométricos, utilização de 
recursos geotenológicos envolvendo cartas topográficas, uso do software SPRING 5.2.2©, a 
análise da paisagem pautada na corrente do Geossistema.Verificou-se que a paisagem da 
bacia do córrego da Imbuia sofreu alterações ao longo dos anos, sendo que o aumento de 
novos conjuntos habitacionais estão contribuindo para criação de áreas impermeabilizadas na 
bacia, consequentemente o aumento do escoamento superficial. Em relação à área rural, 
notou-se o predomínio de pastagens na área da bacia, e os impactos ambientais gerados pela 
ocupação no interior da mesma ocorrem pelo tipo de manejo.  
 
Palavras-chave: Área urbana; Geotecnologias; Recursos Hídricos.  
 
ABSTRACT 
 
In this research, it was raised the question of existing environmental impacts in the basin of 
the Imbuia river, it located in the peri-urban area of the municipal district of Terra Boa – PR, 
thus checked the environmental problems caused by the urbanization process and the type of 
use and occupation of land. This study aimed to carry out the analysis of the landscape of the 
basin Imbuia river correlating the morphometric parameters with the physiognomy of the 
landscape dynamics, for, based on these data, identify degraded areas in the basin studied. 
The basin Imbuia river is located between the coordinates 23º45'52 "and 23º46'49" South 
latitude and 52º28'48 "52º27'08" West longitude. For this study, we used some of the 
morphometric parameters, use of resources geotenológicos involving topographic maps, using 
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the SPRING software 5.2.2 ©, the landscape analysis guided the chain is Geossistema. It was 
examine that the landscape basin of the Imbuia river has changed over the years, and the 
increase in new housing developments are contributing to creating waterproofed areas in the 
basin, consequently the increasing runoff. Regarding the rural areas, it was noted the 
predominance of pastures in the basin, and the environmental impacts generated by the 
occupation within basin that they occur by the type of management. 
 
Key-words: Urban area; Geotechnology; Water Resources.  
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

Nesta pesquisa levantou-se a questão sobre os possíveis impactos ambientais 

existentes na bacia hidrográfica do córrego da Imbuia, localizada na área periurbana do 

município de Terra Boa – PR, deste modo, verificou-se os problemas ambientais causados 

pelo processo de urbanização e pelo tipo de uso e ocupação da terra. 

Abordou-se nesta pesquisa o uso de recursos geotecnológicos na análise da paisagem, 

com questões pertinentes a gestão de recursos hídricos, pois, considerou-se o estudo da bacia 

hidrográfica de modo integrado, no qual os elementos naturais relacionam-se diretamente com 

as questões socioeconômicas  

As geotecnologias contribuem para o levantamento, sistematização e análise das 

informações, que são obtidas pelo sensoriamento remoto e principalmente pela cartografia 

sistemática, possibilitando uma visão abrangente do todo, e fornecendo informações 

confiáveis para a gestão dos recursos hídricos. 

Deste modo, objetivou-se neste estudo, realizar a análise da paisagem da bacia 

hidrográfica do córrego Imbuia correlacionando os parâmetros morfométricos com a 

fisionomia da dinâmica da paisagem, para, com base nestes dados, identificar as áreas 

degradadas na bacia em estudo. 

Buscou-se entender a dinâmica da bacia hidrográfica do córrego da Imbuia, bem como 

analisar por meio dos estudos morfométricos as possíveis potencialidades ligadas ao uso dos 

recursos hídricos e uso da terra na área da bacia, , correlacionando ao estudo da paisagem, 

identificar as potencialidades ou fragilidades ligadas ao uso da terra na área da bacia, 

principalmente em razão da sua relação de proximidade com a área urbana.  
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2. A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE ANÁLISE E AS 
GEOTECNOLOGIAS  
 

Nesta seção apresenta-se a localização da área de estudo e breve caracterização dos 

aspectos naturais, os procedimentos metodológicos e os resultados e discussões a respeito 

deste trabalho.  

 
2.1. Localização da área de estudo  

 

A bacia hidrográfica do córrego da Imbuia faz parte da drenagem da bacia 

hidrográfica do rio Ligeiro que por sua vez faz parte da bacia do rio Ivaí. Situada no 

município de Terra Boa-PR, localiza-se entre as coordenadas 23º45’52” e 23º46’49” latitude 

Sul e 52º28’48” 52º27’08” de longitude Oeste (Figura 1). 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo – bacia hidrográfica do córrego Imbuia 

Organizado: Ricardo Henrique Bueno 
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De acordo com Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006),a 

bacia hidrográfica do córrego da Imbuia encontra-se assentada sobre a Formação Caiuá e a 

região geomorfológica está situada na sub-unidade 2.4.12 denominada Planalto de Umuarama 

no Terceiro Planalto Paranaense,  que caracteriza-se por apresentar dissecação média, com 

classe de declividade predominante entre 6 e 12%. Apresenta gradiente altimétrico de 

aproximadamente 320 metros, com altitudes variando entre 260 e 600 metros.  

O relevo na região é na sua totalidade caracterizada pelo Planalto de Umuarama, com, 

“[...] formas predominantes de topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em 

“V”, modeladas em rochas da Formação Caiuá” (MINEROPAR, 2006 p.28). 

A vegetação original da região caracteriza-se pela Floresta Estacional Semidecidual, 

com presença principalmente de espécies que atingem altitude de mais de 20 metros de altura, 

como o Cedro, a Peroba o Pau-Cetim e a Figueira (Campos e Filho, 2010). 

O clima é do tipo Cfa, segundo a classificação de Köppen (1928), com temperaturas 

amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com pouca frequência de geadas, invernos 

frios e verões quentes. 

O município de Terra Boa foi criado em 1955, sendo que os primeiros moradores 

foram atraídos pela possibilidade da implantação da cultura do café. O município de Terra 

Boa viveu seu apogeu nas de 1960 e 1970, em seguida com o declínio da cultura do café, 

novas culturas como, soja e trigo foram paulatinamente introduzidas na região.  

Terra Boa possui uma população de 15.776 habitantes, segundo o senso realizado pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2010, sendo que a maior 

concentração populacional encontra-se na área urbana, com 13.051 habitantes vivendo na área 

urbana e 2.725 habitantes vivendo na área rural do município (IPARDES, 2016). 

Os tipos de uso da terra mais comuns na área da bacia do córrego da Imbuia são, 

pastagem para o gado (agropecuária), cultura de mandioca, silvicultura e soja. 

 

2.2. O uso de geotecnologia na análise da paisagem  

 

Para Colavite (2009), os trabalhos relacionados ao estudo da paisagem adquiriram 

espaço com a aplicação em análises ambientais e no planejamento e desenvolvimento regional 
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de uma determinada área em razão da sua abrangência de abordagens e pela inter-relação 

entre o homem e ambiente. 

Cabe ressaltar que o uso de imagens de satélite e fotografias aéreas desempenham 

função fundamental na análise geográfica, uma vez que “permitem enxergar, e descobrir o 

planeta Terra de uma posição privilegiada. Essas imagens proporcionam uma visão sinóptica 

(de conjunto) e multitemporal (em diferentes datas) de extensas áreas da superfície 

terrestre”(FLORENZANO, 2007, p.8). 

A inserção das ferramentas geotecnológicas na Geografia é um processo muito 

importante, pois discute-se muito o uso de sistemas de informações geográficas, 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, bem como suas aplicações nas mais variadas 

temáticas de pesquisa da Geografia.  

No entanto, deve-se tomar cuidado ao incorporar algum destes termos mencionados 

em uma pesquisa, pois torna-se necessário diferenciar os conceitos utilizados referentes ao 

SIG (Sistema de Informação Geográfica). Especialmente, muitos autores divergem ou acabam 

utilizando os termos equivocadamente e colocam o SIG  e geotecnologias com a mesma 

definição. 

Deste modo, SIG é entendido como um conjunto de componentes que trabalham com 

dados geográficos, desde a obtenção, tratamento, processamento e armazenamento, bem como 

apontam as definições de Burrough (1986) “SIG é um poderoso conjunto de técnicas para 

colecionar, armazenar, recuperar, transformar e apresentar dados espaciais do mundo real”, 

Lang e Blaschke (2009) apontam que um “SIG é um sistema composto de hardware, software 

e dados”. 

Aronoff (1989) define o SIG como, “conjunto de procedimentos, manual ou 

automatizado, utilizados no sentido de armazenamento e manipulação de informação 

georreferenciadas” e Lang e Blaschke (2009) colocam que um SIG é um sistema composto 

por um conjunto de funções automatizadas, ou seja, um sistema organizado com capacidade 

avançada de armazenamento, acesso, manipulação e visualização de informações 

georreferenciadas.  

Câmara et al. (1996) salientam ainda que um SIG deve conter os seguintes 

componentes: “interface com o usuário, entrada e integração de dados, funções de 

processamento, visualização e plotagem, armazenamento e recuperação de dados”. 
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Um SIG é, portanto, um conjunto que envolve os elementos geotecnológicos bem 

como os softwares, as metodologias empregadas em uma pesquisa, os dados desde a coleta 

até o seu tratamento e armazenamento, o hardware, e os recursos humanos, ou seja, os 

profissionais que manipulam e tratam estes dados também fazem parte do processo, sendo os 

responsáveis pelas tomadas de decisões acerca dos elementos estudados. 

A tomada de decisão em relação à pesquisa a ser desenvolvida com o uso do SIG deve 

conter bom planejamento, para que as despesas sejam otimizadas, ou seja, para que não 

ocorram atividades de campos desnecessárias e outros gastos relacionados aos materiais 

utilizados na pesquisa. 

É fundamental uma visão multidisciplinar, visando integrar os elementos a serem 

estudados. É necessário que o hardware seja adequado, que, suporte os softwares utilizados e 

possua memória suficiente para o armazenamento e o processamento dos dados e por fim, os 

dados adquiridos devem ser de qualidade, pois, a realização de uma pesquisa com dados 

resolução inadequada resulta em um trabalho de baixa qualidade em virtude da dificuldade de 

representação, analise e visualização do trabalho. 

A importância do uso do SIG na análise da paisagem decorre principalmente da 

capacidade de descrever diversas características do campo de estudo, Lang e Blaschke (2009) 

colocam que no final da década de 1980 surgiu significativamente uma estrutura 

metodológica com relação à utilização de SIG nos Estados Unidos com os trabalhos de 

Monica Turner e na Grã-Bretanha com os trabalhos de Roy Haines-Young, adquirindo cada 

vez mais um sentido de planejamento de paisagens. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Levantou-se os dados referentes ao local, tais como quantidade de canais, área de 

drenagem, coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, padrão de 

drenagem, comprimento total dos canais, densidade hidrográfica, textura da topografia e 

amplitude topográfica da bacia e assim, por meio de cálculos específicos dos parâmetros 

morfométricos realizou-se o mapeamento do local identificando as possíveis potencialidades 

ou fragilidades existentes na área de estudo. 
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Para a realização deste estudo, utilizou-se alguns dos parâmetros morfométricos 

baseados em Christofoletti (1973), uso de recursos geotenológicos envolvendo o uso de cartas 

topográficas, uso do software SPRING 5.2.2©, a análise da paisagem pautada na corrente do 

Geossistema de Sotchava (1962) e a análise da paisagem a partir de Bertrand (1968).  

Embora seja imensa a quantidade de cálculos morfométricos que possam ser tecidos a 

partir da realização de medidas em bacias hidrográficas,  Cardoso (2006), Costa et al. (2007), 

Furtado (2007), Colavite (2009) e Borsato e Oliveira (2011) apresentam os seguintes 

parâmetros morfométricos: Área de drenagem; Perímetro; Coeficiente de compacidade; Fator 

de forma; Índice de circularidade; Densidade Hidrográfica; Densidade de drenagem; 

Comprimento total dos cursos fluviais; Comprimento total do canal principal e Rugosidade 

Topográfica. 

Para cada um dos parâmetros utilizados neste trabalho realizou-se uma adaptação para 

bacia hidrográfica do córrego da Imbuia, sendo que cada um dos trabalhos mencionados 

anteriormente foram realizados em outras bacias hidrográficas e portanto, em ambientes 

diferentes e com resultados diferenciados. 

Para realização da análise dos parâmetros morfométricos, as principais informações 

foram extraídas da carta topográfica de Peabiru:- Carta Topográfica Peabiru - PR, folha SF. 

22-Y-D-IV-3, Ministério do Exército, escala 1:50.000, projeção Universal Transversa de 

Mercator, datum Córrego Alegre, 1972. 

O banco de dados contendo as cartas topográficas foi construído no SPRING 5.2.2©, a 

partir do qual além de obter os dados para realização dos cálculos foram elaborados os mapas 

de: Ordenação dos canais da bacia hidrográfica; Hipsometria e de Declividade. 

Gerou-se o BD no SPRING 5.2.2©, com o sistema gerenciador DBase e o projeto 

contendo as informações cartográficas da base (projeção, datum e meridiano de origem) e as 

coordenadas que delimitam a área da bacia hidrográfica. 

Para o georreferenciamento da carta topográfica abrangente da bacia hidrográfica do 

córrego Imbuia necessitou-se realizar a transformação do tipo de arquivo da referida carta 

(armazenada no computador em formato original JPEG). As cartas topográficas encontram-se 

disponíveis para download no site do ITCG (Instituto de Terras e Cartografia e Geografia). 
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Para a transformação de formato foi necessário o uso de outro software, o Microsoft 

Manager. Posteriormente, na extensão Impima do SPRING converteu-se a carta topográfica 

do formato TIF para SPG. 

Posteriormente, com o arquivo da carta topográfica transformada para o formato do 

SPRING e com a importação para o software realizada, digitalizou-se a área da bacia e foram 

vetorizados também e ordenados no SPRING os rios que compõem a bacia de acordo com o 

sistema de ordenamento dos canais proposto por Strahler (1952). Os dados foram 

armazenados no BD de acordo com cada categoria utilizada para representar os planos de 

informação (layers). 

Para cada mapa criou-se uma categoria temática no SPRING, onde foram geradas as 

matrizes dos mapas e o processo de acabamento dos produtos cartográficos se deu no 

software Corel Draw X 4, no qual foram organizados e finalizados. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os cálculos morfométricos da bacia hidrográfica do córrego Imbuia, que é afluente do 

córrego Azul, sendo este pertencente à bacia hidrográfica rio Ligeiro, indicam que possuí uma 

rede de drenagem composta por canais de primeira, segunda e terceira ordens (figura 2), sua 

área de drenagem (AD) é de 4,203 km² e seu perímetro (PE) é de 8,460 km, ou seja, seu 

tamanho é relativamente pequeno se comparada a outras bacias hidrográficas de maior 

importância. 

O comprimento total dos canais é de 7267 m, são cinco canais de primeira ordem com 

5741 m de comprimento na bacia do córrego Imbuia. Os canais de primeira ordem são os com 

as maiores extensões como verifica-se na figura 2. Os córregos de segunda ordem são 

compostos por dois canais e apresentam 1165 m de comprimento e por fim o canal de terceira 

ordem é o menor com 631 metros. 
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Figura 2 – Mapa de Ordenação dos canais do córrego Imbuia 

Organizado: Ricardo Henrique Bueno. 
 

Os resultados dos cálculos morfométricos da bacia hidrográfica do córrego Imbuia 

estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Parâmetros morfométricos do Córrego Imbuia 
Parâmetros Valores 

Área 4,203 km² 

Perímetro 8,460 km 

Comprimento do Canal Principal 2,746 km 

Comprimento Total dos Canais 7,267 km 

Altitude máxima 560 m 

Altitude mínima 480 m 

Amplitude Altimetria 80 m 
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Hierarquia dos Canais 

(Conforme Straller) 
3ª ordem 

Coeficiente de Compacidade 1,15 

Fator de Forma 0,0795 

Índice de Circularidade 0,738 

Densidade Hidrográfica 1,18 

Densidade de Drenagem 1,36 

Rugosidade Topográfica 108,80 

 

De acordo com os cálculos realizados sobre a bacia hidrográfica do córrego da Imbuia, 

verificou-se que a bacia tende a ser circular, tendo sido obtido o resultado do coeficiente de 

compacidade de 1,15, ou seja, próximo a 1 indicando uma bacia de formato circular. Tal 

padrão também pode ser observado nos mapas elaborados.  

O índice de circularidade, foi de 0,738 o que indica a forma da bacia em circulo, 

favorecendo inundações nos períodos de maior concentração de chuvas, por se tratar de uma 

bacia com tendência circular, as chuvas são distribuídas igualmente ao longo de toda a 

extensão da bacia, atingindo todas suas vertentes no mesmo período de tempo. E como 

acontece no verão também, nesta estação do ano as temperaturas são mais elevadas e a 

umidade relativa do ar também é maior, contribuindo para maiores precipitações. 

Vale destacar ainda que em bacias que tendem a circularidade de fato o canal de 

ordem superior (neste caso 3ª ordem), se forma muito próximo ao exultório, por isso seu 

comprimento é curto. 

Quanto à densidade de drenagem, a bacia apresenta baixa densidade de drenagem, 

com resultado de 1,36 km/km², Christofoletti (1973) destaca que valores menores que 7,5 

km/km² apresentam baixa densidade de drenagem, valores entre 7,5 e 10 km/km² apresentam 

média densidade de drenagem e valores acima de 10 km/km² apresentam alta densidade de 

drenagem. 

No caso da bacia do córrego Imbuia, esta apresenta uma baixa capacidade de 

drenagem, com rampas longas e solos com muita infiltração, sendo também um dos motivos 

pelo relevo ser pouco dissecado, apresentando formas suaves a onduladas. 
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A densidade hidrográfica é de 1,18, ou seja, pouco mais de um canal por km², 1 canal 

a cada 850 metros, como verificou-se nas visitas a campo, apesar da bacia ser pequena, é bem 

ramificada com capacidade para gerar novos cursos d’água. 

Para Colavite (2009) a rugosidade topográfica é resultado da multiplicação da 

densidade de drenagem pela amplitude altimétrica, sendo que quanto maior a irregularidade 

do terreno, maior será a rugosidade deste, neste caso obteve-se o valor 108,80, o que 

corresponde a uma superfície de baixa irregularidade. 

Em relação ao relevo, verificou-se a partir dos parâmetros morfométricos, pela 

rugosidade topográfica que a área da bacia do córrego da Imbuia possui uma superfície de 

baixa irregularidade topográfica. A menor cota encontrada na área é de 480 metros e a maior 

cota é de 560 metros ao longo de 2,56km longitudinais. 

A partir dos dados da altimetria, as cotas foram divididas em seis faixas com variação 

de 20 metros em 20 metros que forneceram base para a elaboração do mapa Hipsométrico 

(Figura 3). A faixa com maior representatividade situa-se entre as cotas de 500- 520m com 

área de 1251,200m² e a faixa com a menor representatividade na área da bacia é de 540-

560m² com área de 432,875m². 

A área da bacia entre as cotas de 460-480m (mais baixa identificada) é composta por 

uma várzea, relacionando-se área ao que já foi mencionado a respeito da forma da bacia 

favorecendo a ocorrência de inundações. 



 

1252 
 

 
Figura 3 – Mapa Hipsométrico da bacia do córrego Imbuia 

Organizado: Ricardo Henrique Bueno. 
 

Em relação à declividade tem-se o predomínio de baixas declividades entre 06-12%, o 

que caracteriza uma região com topografia pouco acidentada, de relevo suave e suave 

ondulado. Apresentando baixa declividade nas áreas próximas as nascentes ao longo da bacia 

(Figura 4).  

Em razão da intensa exploração agrícola da bacia hidrográfica do córrego Imbuia, 

encontram-se poucas áreas de vegetação original. 

Ao longo do médio e baixo curso da bacia existe uma área de baixíssima declividade, 

conforme Ross (2010) entre 0-06%, nesta região da bacia há o é caracterizada pela vegetação 

de várzea e por ser uma área planície está sujeita as inundações nos períodos de constantes 

chuvas.  
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Nas faixas hipsométricas entre 460-480m e 480-500m predominam áreas de 

declividade baixa de 0-06%, a média entre 20-30%. E nas faixas hipsométricasentre500-520m 

predominam áreas de baixa declividade, entre 20-30%, nas faixas de 520-540m e540-560m 

ocorrem pontos com declividade entre 30-45%, e com áreas com declividade média entre 20-

30%. 

A ocorrência de áreas com maior declividade próximo as vertentes dos canais fluviais, 

verificando-se em alguns trechos dos canais faixas de declividade em torno de 30-45%, 

principalmente no alto curso e no baixo curso da bacia, como pode-se observar pelo mapa de 

declividade (Figura 4). 

O principal impacto ambiental verificado na bacia hidrográfica do córrego da Imbuia é 

a erosão do solo. Destaca-se que a área da bacia encontra-se localizada no substrato rochoso 

de Formação Caiuá, portanto, seu solo de textura arenosa possui suscetibilidade natural que 

favorece a ação de processos erosivos.  

Aliado a maneira como se deu a ocupação e uso da terra nesta área, verifica-se que a 

proximidade com o setor urbano acelera o processo de erosão dos solos e quanto ao uso rural, 

verificou-se que este também contribuiu para o aparecimento de ravinas, voçorocas e 

processos de escorregamento superficial ao longo da bacia, especialmente associados às áreas 

de pastagem. 

Guerra e Botelho (2006) afirmam, um dos processos que mais contribui para o 

aparecimento de feições erosivas em um determinado terreno está relacionado ao manejo 

inadequado do uso do solo, muitas vezes associada à retirada da cobertura vegetal o que leva 

ao aparecimento de processos de erosão por ação hídrica, como a erosão laminar, causando o 

assoreamento do leito dos canais, constituindo em um impacto ainda maior na bacia 

hidrográfica. 

Com o crescimento das áreas urbanas e o aumento das construções civis, o processo de 

assoreamento dos canais do córrego é acelerado e conforme aumenta-se o número de 

edificações, tem-se a perda de solos permeáveis na área da bacia, próximo a este ponto, 

verifica-se maior incidência deste processo de sedimentação do canal principal do córrego. 

Observa-se que o gado bovino nas propriedades ao médio curso da bacia procura água 

diretamente no córrego e quando estes animais dirigem-se a este para dessedentação, os 



 

1254 
 

mesmos caminham em grupo e acabam compactando o solo, provocando o início de 

processos de erosivos. 

 
Figura 4 – Mapa de Declividade na bacia hidrográfica do córrego Imbuia 

Organizado: Ricardo Henrique Bueno. 
 

Um dos principais problemas referentes ao processo erosivo na área da bacia está 

localizado em sua montante, próximo as nascentes do córrego da Imbuia, área mais próxima 

ao centro urbano de Terra Boa, onde encontra-se uma voçoroca, causada pelas galerias 

pluviais. 

O local onde estão localizadas as principais nascentes do córrego e onde são liberadas 

as águas das chuvas possui uma declividade média entre 20-30% e segundo Gasparetto et al. 

(1995) destacam que áreas de declives e uso de pastagens são áreas de grande fragilidade e 

que os processos erosivos são desencadeados pela abertura de construções de ruas e pelo 

pisoteio do gado, bem como, apresenta-se no presente estudo. 
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A figura 5 apresenta áreas com processos erosivos, decorrentes pelo uso inadequado 

da terra, provocado pelos sistemas de drenagem pluvial urbano e pelo pisoteio do gado. 

 

 
Figura 5 – Processos erosivos na bacia do córrego Imbuia 

Fotos: Ricardo Henrique Bueno. 
 

Verifica-se na figura 5 que a bacia apresenta alterações ambientais relacionados aos 

processos erosivos, principalmente em decorrência da suscetibilidade natural do solo, 

ausência da vegetação ripária, manejo do uso da terra de modo inadequado e proximidade 

com o centro urbano de Terra Boa.  

Na cena (A) verifica-se o sistema de drenagem que deveria captar o escoamento 

superficial na área urbana, porém, este sistema conduz a água da chuva com muita energia 

para este local na bacia gerando voçorocas, na cena (B), além de acelerar o processo erosivo, 

o sistema de drenagem escoa também os sedimentos de construções contribuindo para o 

assoreamento dos córregos. 

A voçoroca é provocada principalmente pela água das chuvas que chegam até o 

córrego com energia potencializada e pelo escoamento superficial de áreas impermeabilizadas 

próximas a cabeceira de drenagem do córrego Imbuia. 
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Na cena (C) nota-se o processo de movimentação gravitacional de massa, em um dos 

afluentes do córrego Imbuia, sendo possível verificar que algumas árvores que existiam ali 

foram levadas pelo deslizamento de terra. A cena (D) apresenta um dos afluentes do córrego 

Imbuia desprovidos de vegetação ripária e as marcas do pisoteio do gado que chega até o 

local para dessedentação. 

 
4.1 Pontos de coleta 

 

A figura 6 apresenta os pontos principais onde foram coletados dados a respeito da 

bacia hidrográfica do córrego Imbuia. Destacam-se os quadros A e B, onde verificam-se as 

classes de declividade e a imagem da área de estudo e o seu entorno. 

O ponto 1 localizado sob as coordenadas de 23º 46’ 08,92” de latitude Sul e 52º 

27’34,65” de longitude Oeste à direção Sul e apresenta o uso da terra em área urbana, onde 

existe um recente loteamento de terras urbanas. No ponto 1 verifica-se o conjunto 

habitacional em expansão, o que se direciona em termos de área de construções até muito 

próximo do córrego, e como a declividade naquele ponto é média surgiram problemas futuros 

relacionados a sedimentação do córrego e aos processos erosivos, causando problemas para a 

população que ocupar estas áreas, podendo prejudicar as estruturas das casas, causando 

inundações próximas a essas áreas.  

No ponto 2, como não existe vegetação ripária, o córrego está totalmente desprotegido 

e consequentemente a ação sedimentação age com maior facilidade, causando deste modo, o 

assoreamento do corpo hídrico, e desta maneira, os próprios proprietários de lotes próximos a 

área podem ser prejudicados com ausência de água para o uso em suas atividades agrícolas. 
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Figura 6 – Quadro de imagens dos pontos de coleta de dados da bacia hidrográfica do córrego 

Imbuia 
Foto: Ricardo Henrique Bueno 

 

A paisagem referenciada ao ponto 2 apresenta o canal principal do córrego Imbuia 

localizado sob as coordenadas 23º 46’ 20,67” de latitude Sul e 52 º 27’ 35,17” de longitude 

Oeste. Verifica-se pela carta de declividade que esta região possui declividade média a forte e 

nota-se que o córrego está assoreado contendo sedimentos oriundos de construções civis do 

centro urbano. 

O ponto 3 apresenta um dos canais afluentes do córrego Imbuia assoreado desprovido 

de vegetação ripária ao longo de seu curso. Este ponto localiza-se nas coordenadas 23º 46’ 

04,78” latitude sul e 52º 27’ 59,45” longitude oeste. 

O ponto 4 situa-se a jusante do córrego Imbuia e verifica-se nesta paisagem a 

existência de uma área significativa de vegetação ripária em virtude da obrigação de áreas de 
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preservação permanente ao longo dos corpos hídricos, apesar de não ocorrer em toda a bacia. 

Este ponto está localizado nas coordenadas 23º 46’ 44,16” de latitude sul e 52º 27’ 59,45” de 

longitude oeste. 

Na paisagem do ponto 4 próximo a jusante do córrego, é ainda um dos pontos da bacia 

onde encontra-se vegetação nativa em estado de conservação, sendo que o acesso ao canal 

principal é dificultado por conta da vegetação cerrada e densa. Portanto, considera-se o local 

de maior preservação da área de estudo. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Verificou-se o predomínio da pecuária, e o cultivo de mandioca na paisagem de toda a 

extensão da bacia hidrográfica além da proximidade com a área urbana do município de Terra 

Boa, inclusive existe o sistema de drenagem urbana que despeja o excesso de águas das 

chuvas no córrego. 

Nota-se que a paisagem sofreu alterações ao longo dos anos, sendo que o aumento de 

novos conjuntos habitacionais estão contribuindo para criação de áreas impermeabilizadas na 

bacia, consequentemente o aumento do escoamento superficial.  

Em relação à área rural, notou-se o predomínio de pastagens na área da bacia, e os 

impactos ambientais gerados pela ocupação no interior da bacia ocorrem pelo tipo de manejo, 

pelo pisoteio do gado e pela ausência da vegetação ripária. 

Em relação às áreas de vegetação, estas são mais comumente encontradas próximos 

aos cursos d’água como áreas de preservação permanente e em alguns casos constituídas de 

vegetação exótica como o Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) e em alguns pontos, há a 

ausência total de vegetação, favorecendo a chegada dos sedimentos com maior intensidade ao 

córrego, acelerando o processo de erosão das vertentes e de assoreamento do canal. 

Por meio deste estudo, verificou-se que a bacia hidrográfica do córrego da Imbuia 

possui impactos ambientais provocados em sua maior parte pelo uso inadequado dos recursos 

naturais pelo homem, destacando-se que a região onde se localiza a bacia é de uma fragilidade 

maior em decorrência do tipo solo e substrato geológico da área. 

Deste modo, considera-se fundamental a elaboração de um plano de manejo para a 

bacia hidrográfica, pois, constitui-se um recurso natural de grande valia para o município, 

levando-se em conta as discussões geradas entorno da ausência de água potável no futuro. 
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Destaca-se, a necessidade de projetos para recuperação e proteção das nascentes que 

compõem esta bacia, bem como, a recuperação das áreas de preservação permanente na área 

da bacia e trabalhos de sensibilização ambiental por parte da população e produtores rurais 

que moram e utilizam os recursos da bacia hidrográfica. 

Por último, mas não menos importante, em relação aos sistemas de drenagem urbana, 

estes devem possuir dissipadores de energia para que a água das chuvas chegue até o córrego 

com menor energia, evitando assim a aceleração dos processos erosivos, principalmente nesta 

região, onde predominam solos de textura arenosa. Sendo fundamental a preocupação com o 

planejamento da paisagem da bacia, uma vez que a área urbana está se expandindo para este 

setor. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARONOFF, S. Geographic information systems: a management perspective. Ottawa: 
WDL Publications, 1989.  
 
ATLAS GEOMORFOLÓGICO DO PARANÁ, Mineropar, 2006 
 
BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global. Esboço Metodológico. R. RA’E GA. 
ed. UFPR, Curitiba, 2004, n. 8 p.141-152. 
 
BERTRAND, G. Uma Geografia Transversal e de Travessias. Tradução organizada e 
coordenada por: Messias Modesto dos Passos. Editora Massoni, Maringá, 2009. 
 
BORSATO, V. A.; OLIVEIRA, É. D. Propriedades Morfométricas da Bacia Hidrográfica 
do Córrego Marumbizinho, Jandaia do Sul-PR. Curitiba, 2011.  
 
BOTELHO, R. G. M. Bacias Hidrográficas Urbanas. In: GUERRA, A. J. T.Geomorfologia 
Urbana. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2011. p.71-116. 
 
BURROUGH, P.A. Principles of geographical information systems for land resouces 
assessment. Oxford: Claredon, 1986. 
 
CARDOSO, C. A.; DIAS, H. C.; SOARES, C. P. B.; MARTINS, V. Caracterização 
morfométrica da bacia hidrográfica do rio Debossan, Nova Friburgo - RJ. Viçosa - MG, 
2006.  
 
CRISTOFOLETTI, A. Análise morfométrica de bacias hidrográficas. Rev. Brasileira de 
Geomorfologia, Campinas-SP, v.18, n.9, p.35-64, 1969. 
 
CHRISTOFOLETTI, A. Análise Topológica de Redes Fluviais. In: Boletim de 



 

1260 
 

Geografia Teorética. AGETEO, vol. 3, no6. Rio Claro, 1973. p. 5-29. 
 
COLAVITE, A. P. Cartografia Aplicada à análise ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Rio do Campo-PR. Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, 2008. 
 
COLAVITE, A. P. Geotecnologias aplicadas à análise à representação da paisagem do 
município de Campo Mourão – Paraná. Estudos Regionais: enfoques socioeconômico, 
ambiental, educacional e da paisagem. In: PONTILI, R. M.; COLAVITE, A. P.Campo 
Mourão – PR: Ed. Fecilcam, 2009. p.27-60. 
 
COLAVITE, A. P. Reflexos da Agricultura e da Preservação Ambiental na Paisagem da 
Bacia Hidrográfica do Rio do Campo. Paraná-Brasil. In:Anais do IV Congresso de Estudos 
Rurais. Anais... Universidade de Aveiro, Portugal, 2010. 
 
COSTA, D. J. L.; FULLER, B. B.; TEIXEIRA, D.; TEODORO, V. L. I. O conceito de bacia 
hidrográfica e a importância da caracterização morfométrica para o entendimento da dinâmica 
ambiental local. Revista Uniara, n.20, 2007.  
 
FLORENZANO, T.G. Iniciação em sensoriamento remoto. 2ª edição de Imagens de Satélite 
para Estudos Ambientais. São Paulo-SP: Oficina de Textos, 2007. 
 
GASPARETTO, N. V. L.; NAKASHIMA, P.; NOBREGA, M. T.; NAKASHIMA, M.S.R; 
QUEIROZ. D.R.E; CUNHA, J.E; SAGUTI, L.Y; SILVEIRA, H. DIAS, E. S; RICHTER, 
LM. Definição e Hierarquização das zonas de risco em Cianorte – PR, Anais do 5º Simpósio 
Nacional de Controle de Erosão. Bauru-SP, 187 – 189, 1995. 
 
GUERRA, A. J. T.; BOTELHO, R. G. M. Erosão dos solos. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A. 
J. T. Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro- RJ: Ed. Bertrand Brasil, 2006. 
 
IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades: município 
de Terra Boa-PR. Rio de Janeiro-RJ: IBGE, 2014. 
 
IPARDES. INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL. Cadernos municipais. Curitiba - PR, IPARDES, 2014. 
 
KÖPPEN, W.; GEIGER, R. Klimate der Erder. Gotha: Verlag Justus Perthes, 1928. 
 
LANG, S.; BLASCHKE, T. Análise da Paisagem com SIG. Traduzido por: Hermann Kux. 
São Paulo- SP: Oficina de Textos, 2009.  
 
OLIVEIRA, I. M.; SILVINO, A. N. O; SILVEIRA, A.; ZEILHOFER, P. Caracterização 
morfométrica da Bacia do Alto Rio das Mortes no Município de Campo Verde-MT 
Utilizando Sistemas de Informações Geográficas. In: I Simpósio d Recursos Hídricos do 
Norte e Centro Oeste. Anais... Cuiabá-MT, 2007.  
 
ROOS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo – SP: Ed. USP, 2005. 



 

1261 
 

 
ROSS, J. L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. São Paulo-SP:8 ed. Contexto, 
2010. 
 
STRAHLER, A. N. Dynamic basis of geomorphology. Bulletin of the Geological Society of 
America. V.63, n° 9. p. 923-938, 1952. 
 
SOTCHAVA, V. B. Definition de Quelque Notions et Termes de Geógraphie Physique. Institute 
de Geographie de la Siberie et Extrem Orient. n.3, p. 94-177, 1962. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1262 
 

DINÂMICA DA COBERTURA DA TERRA: ESTUDO DE CASO DA 

ÁREA DO AQUÍFERO DE GUARATIBA (RIO DE JANEIRO- RJ)  

 
SILVA, Débora Querino277 

 
SOUSA, Gustavo Mota 278  

 
RESUMO 
 
O presente estudo tem como área de interesse o Aquífero Guaratiba, localizado no Rio de 
Janeiro, Brasil, e seus limites estão contidos nos bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e 
Campo Grande. Tendo como objetivo analisar a expansão urbana na região do aquífero com a 
implantação de estruturas como a construção do Túnel da Grota Funda (2012) e a via 
Expressa Trans Oeste observados através da dinâmica da cobertura da terra, empregando a 
classificação por regiões. As classes identificadas durante o período foram área urbana, área 
rural, mangue, água e floresta. Para atingir os objetivos propostos, foi utilizado sensoriamento 
remoto com o uso de imagens dos satélites Landsat 5 e 8 compreendendo o intervalo temporal 
de 2010 a 2015. O aumento da expansão urbana local pode trazer impactos negativos para a 
região do aquífero, como, por exemplo, elevação dos índices de poluição hídrica bem como 
uma alteração na capacidade de recarga do aquífero devido ao aumento de área construída. 
Podem-se constatar nas análises comparativas dos mapeamentos de cobertura da Terra de 
2010 e de 2015 os aumentos e as diminuições dos usos. No ano de 2010, 26% de sua área é 
definida como área urbana, 28% como área rural, 17% de floresta, 26% de mangue e 3% de 
água. Já no ano de 2015 tem-se como percentual de área de acordo com as classes: 30% área 
urbana, 23% rural, 20% de floresta e 25% mangue e 2% de água. A conclusão aponta que o 
aquífero sofre um aumento progressivo na área urbana. E esse aumento mostra-se em várias 
vertentes de aglomeração urbana como também o registro da mudança de cobertura da terra. 
Essas mudanças identificadas em longo prazo podem influenciar negativamente as águas 
subterrâneas, pois as mesmas tratam-se de ambientes vulneráveis. 
 
Palavras Chaves: Sensoriamento Remoto; Dinâmica de Cobertura da Terra; Aquífero e 
Classificação, Expansão Urbana. 
 
ABSTRACT 
 
This paper has the objective of verifying the urban expansion and recent urban ocupation at 
the aquifer's region after the Grota Funda Tunnel's (2012) and the Transwest Highway's 
structures' implantation, as well as understanding the dynamics of the earth coating by 
employing the classification by regions with urban area, country area, mangrove and water 
classes. As an area of interest, the one that is especifically highlighted is the Guaratiba's 
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Aquifer, located in Rio de Janeiro, Brazil, whose borders are within the Guaratiba's, Pedra de 
Guaratiba's, and Campo Grande's neighborhoods. It is necessary to emphasize the very few 
quantity of researches made related to this particular theme in the aquifer's area. To 
accomplish the proposed goals, the remote sensing with the use of images from the Landsat 
satellites 5 and 8, ranging from 2010 to 2015 period, was used. A possible increasing of the 
local population is verified, which brings negative impacts to the Guaratiba's Aquifer, such as 
the elevation of the water pollution indicator, as much as an alteration in the aquifer's refilling 
capability due to the growth of the built areas, since aquifer regions are usually highly 
vulnerable. It is possible to verify in the 2010’s and 2015’s earth coating comparative analysis 
both increases and decreases of its use. In the year of 2010, 26% of its area is defined as urban 
area, 28% as country area, 17% as forest, 26% as mangrove, and 3% of water. In the year of 
2015, however, follows the percentual of area according to their class: 30% of urban area, 
23% of country area, 20% of forest, 25% of mangrove, and 2% of water. The conclusion 
points out that the aquifer is affected by a large and progressive expansion of its urban area. 
And this expansion shows itself in many divisions of urban agglomeration as well as the earth 
coating’s register’s changes. These changes, being observed in a long-term period of time, 
may negatively influence subterranean waters, seeing that these waters are but vulnerable 
environments. 
 
Key-words: Remote Sensing; earth's coating dynamics; aquifer and classification; urban 
expansion. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O desenvolvimento urbano causa uma profunda mudança na paisagem, podendo 

influenciar na vida das pessoas que residem na área em expansão, portanto faz-se necessário 

compreender como esse desenvolvimento espacializa-se. Na área do aquífero notam-se 

alterações na paisagem causadas pela intensa ocupação urbana. Onde no passado havia sítios, 

atualmente há ocupação gradativa por condomínios, indústrias e casas populares, 

permanecendo ainda produção agrícola de hortas ou plantas ornamentais. 

A área em questão encontra-se no o que é denominado "aquífero Guaratiba", que se 

caracteriza por uma formação geológica que transmite e armazena água (CARVALHO et 

al.,2009). Localizado na zona oeste do munícipio do Rio de Janeiro e a sua extensão abrange 

os bairros de Pedra de Guaratiba, Guaratiba e Campo Grande (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do Aquífero Guaratiba  
Fonte: IBGE-2010 e Silva-2016. 

 
O aquífero de Guaratiba possui uma área de aproximadamente 315 km². Sua extensão 

apresentava características rurais até meados do século passado. A área apresenta 

desenvolvimento urbano no início da década 60 com o desenvolvimento industrial da Zona 

Oeste, em especial o bairro de Campo Grande, Paciência e Santa Cruz, com a implantação dos 

distritos industriais, o que transformou a paisagem nos anos subsequentes com a criação de 

novas infraestruturas (DAMAS, 2008). 

Essas infraestruturas trouxeram o desenvolvimento para a região de Guaratiba com a 

inserção de áreas com usos residenciais, agrícolas e industriais. A recente ocupação urbana da 

Região do aquífero se dá através da implantação de estruturas como a construção do Túnel da 

Grota Funda (2012) e a via Expressa Trans Oeste. Atualmente, a Região Administrativa de 

Guaratiba apresenta uma reestruturação urbana com a mudança de casas de veraneio e 

propriedades rurais para loteamentos, regulares e irregulares (PIZZOLATO, 2013) e 

(CONSEMAC, 2015). 
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O objetivo desde trabalho é identificar as mudanças da cobertura da terra entre os anos 

de 2010 e 2015 através de imagens dos sensores TM/Landsat 5 e OLI/Landsat 8 no aquífero 

Guaratiba, visando a análise de impactos ambientais. Por este motivo, utilizaremos o 

sensoriamento remoto para construir o mapeamento de cobertura da terra na área do aquífero 

e iniciarmos a discussão dos impactos ambientais. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

A metodologia para realização desse trabalho consiste na divisão do mesmo em 

etapas, sendo elas: a obtenção de bases do aquífero, aquisição de imagens de satélite, 

aplicação de técnica de correção atmosférica e classificação da cobertura da terra e 

sobreposição de dados para obtenção da dinâmica de Cobertura da Terra. A metodologia 

aplicada pode ser vista no fluxograma a seguir (Figura 2):  

 

 

 
Figura 1 – Fluxograma metodológico  

Fonte: Silva-2016. 
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Primeiramente reuniram-se dados referentes à delimitação da área de estudo e imagens 

dos satélites Landsat 5 e 8 com passagem nos dias 15/06/2010 e 15/08/2015, respectivamente, 

na órbita-ponto 217-76 correspondente à área do aquífero com as bandas de 1-5 e 2 -7 na 

composição RGB, respectivamente. Todos os processamentos com imagem de satélite foram 

realizados no software ENVI.0. 

As imagens adquiridas foram pré-processadas com a técnica de correção atmosférica, 

utilizando o DOS (Dark Object Subtraction) Chavez (1989). Esse método foi utilizado, pois 

era necessário que as imagens tivessem a mesma escala radiométrica. Para obtenção da 

classificação das imagens, foi utilizado o módulo Feature Extration do ENVI, o qual realiza 

uma segmentação da imagem por região. A imagem é dividida em regiões homogêneas, em 

que algumas áreas são utilizadas como treinamento do classificador. A homogeneidade é feita 

pelo software. Porém, os critérios de similaridade são fornecidos pelo analista. Para 

elaboração de uma legenda, foram utilizadas as classes de Área Urbana, Área Rural, Água, 

Mangue, Vegetação.  

Após a definição das classes, coube a realização da aquisição de amostras de 

treinamentos obtidas a partir da segmentação realizada. Essa análise visual tem como objetivo 

examinar e identificar objetos, estabelecendo significado de acordo com a classe que o 

analista avalia pertencer.  

A classificação por Região empregou-se para classificar as classes anteriormente 

selecionadas. Esta usa duas informações espectrais correspondentes aos pixels e a relação 

deles com seus vizinhos. Criando áreas homogêneas de acordo com a região e as propriedades 

espectrais (DPI, 2016). Os passos seguintes envolvem a execução da coleta de amostras de 

treinamento, identificando amostras correspondentes a cada classe previamente definida na 

área de estudo. Tão somente após a análise das amostras que é realizada a execução da 

classificação. Contudo, verificam-se possíveis áreas não classificadas corridas posteriormente. 

Após estas etapas, o mapeamento realizado é inserido no ArcGIS para edição, que 

propiciaram na finalização do mapeamento temático. A validação consistiu em edições com o 

auxílio de imagens de alta resolução disponíveis no Google Earth, pois o mesmo atendeu as 

necessidades como uma base de validação da classificação. 

Ambas as imagens passaram por toda a metodologia de correção, segmentação e 

classificação. Gerando desta forma, dois mapas de cobertura da terra dos anos de 2010 e 
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2015. Desse modo, permitindo uma análise de monitoramento de mudanças de cobertura da 

terra que propicia o entendimento de fenômenos diagnósticos e prognósticos (JENSEN, 

2009). 

Assim sendo, os mapas de classificação de cobertura da terra de 2010 e 2015 foram 

transformados para o formato raster. Para obtenção da dinâmica de cobertura da terra, ambos 

os mapas foram processados através de combinação dos resultados obtidos (ferramenta 

combine).  O resultado da combinação entre os mapas de cobertura da terra gerou 25 classes 

de mudança, e a partir deste resultado elaborou-se um mapa temático de dinâmica de 

cobertura do aquífero Guaratiba. 

 

2. 1 Resultados  

 

Com base na metodologia descrita, pode-se chegar à elaboração de mapas de cobertura 

da Terra do ano de 2010 e 2015. Analisando separadamente os mapas, tem-se no mapa de 

cobertura da Terra de 2010 (Figura 3), 26% de sua área definido como área urbana, 28% 

como área rural, 17% de floresta, 26% de mangue e 3% de água.  

A caraterística com maior representação na área estudada é área rural, o que pode ser 

comprovado mediante as informações já descritas aqui, no qual no ano estudado os 

logradouros apresentavam baixa densidade; sendo assim, a localidade era constituída 

basicamente de casa de veraneio e propriedade rurais. A urbanização no município é 

decorrente da expansão industrial em toda zona Oeste e já constitui a realidade do município 

do Rio de Janeiro todo, por isso a característica de área urbana apresenta o percentual de 26%. 

A classe floresta apresenta-se nas bordas do aquífero, tendo como principal caraterística o 

aumento de sua densidade da floresta nas Serras Cantagalo e do Serra Inhoaíba. A classe água 

verifica-se no litoral da região e nos canais. Por fim, se compõe como parte das classes a área 

de mangue que se verifica na parte sul do mapa que apresentando uma área bastante 

significativa da localidade por ter uma formação costeira bastante preservada.  
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Figura 3 – Classificação da cobertura 2010 

Fonte: Silva-2016. 
 

Já no mapa de cobertura da terra do ano 2015 (Figura 4), há como percentual de área de 

acordo com as classes: 30% área urbana, 23% rural, 20% de floresta e 25% mangue e 2% de 

água. Analisando estes percentuais, percebe-se que a característica com maior representação é 

a área urbana.  
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Figura 4 – Classificação da cobertura 2015 

Fonte: Silva-2016. 
 

Compreendendo 30% da área de estudo, a localidade apresenta forte urbanização 

devido às infraestruturas implementadas na região nos últimos 5 anos, a qual acarretou em 

uma reestruturação da paisagem. Não se pode deixar de destacar que a área rural da região 

ainda apresenta forte influência, tendo 23% da área total do aquífero, pois apesar da forte 

urbanização, a área apresenta grandes faixas com baixa densidade e propriedades rurais. As 

demais classes são apresentadas pela classe de floresta, que se dá nos limites do aquífero e no 

encontro com as Serras, além de ser vista sempre próximas a área classificada como rural, 

pois se tem a presença de vegetação nas propriedades rurais e sítios. A classe de água 

apresenta-se nos rios ao longo do aquífero e no litoral do mesmo. A área de mangue 



 

1270 
 

apresenta-se ao sul e tem 25% do total do aquífero por se tratar de um a zona de preservação 

característica de Guaratiba. 

Ao realizar uma comparação visual dos mapas de cobertura da terra percebe-se a 

presença de transformações. Observa-se, também, que nos mapas de cobertura da terra de 

2010 e 2015 ocorre uma diminuição da área rural. Essas mudanças ocorrem segundo 

CONSEMAC (2015) pela “paisagem marcada pela atividade agrícola e pela ocupação de 

veraneio, outrora predominante, vem sendo alterada pela incorporação de novos usos, 

incluindo novos loteamentos irregulares e clandestinos e a expansão de outros mais antigos”. 

Essas mudanças são bastante visíveis no encontro da Avenida das Américas com a Estrada do 

Magarça.   

As mudanças espaço-temporais são relevantes para se compreender a dinâmica de 

crescimento urbano e as mudanças de cobertura. Por meio um mapa de dinâmica da cobertura 

da terra, percebe-se o que mudou na área do aquífero e o que permaneceu do ano de 2010 para 

2015, no qual os dois resultados foram combinados para que a dinâmica da cobertura da terra 

que indicasse de qual forma as modificações ocorrem na localização da área do aquífero. 

Na área estudada, obteve-se 33% de mudança de cobertura da terra e 67% de área que não 

mudou. A mudança está apresentada no aumento da área urbana, na área de floresta e na 

diminuição da área rural. Essas alterações da cobertura são aferidas nas áreas classificadas na 

coloração roxa escura, na qual, na grande maioria, apresentam mudanças de área rural área 

urbana. As áreas que não apresentam mudanças são áreas consolidadas na região ou áreas 

pertencentes à APP (Áreas de Proteção Permanente), como Mangue ao Sul do mapa. 

Em termos gerais, um terreno ocupado com atividades antrópicas gera modificações 

na qualidade da água, como também na recarga do aquífero. Os principais poluentes que 

causam modificações são relacionados à falta de cobertura da rede de esgoto ou à sua 

manutenção precária (HIRATA et al, 2015). Essas atividades antrópicas não se resumem 

somente à aglomeração urbana, mas à utilização do solo com atividades agrícolas, pois apesar 

do plano Diretor do município do Rio de Janeiro caracterizá-lo como integralmente urbano, o 

Município contém inúmeros agricultores que possuem incentivos com programas como Rio 

Rural (Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC) e Hortas Cariocas 

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC). Contudo, qualquer atividade nas áreas 

urbana ou rural demonstra uma complexa ocupação, apresentando várias atividades 



 

1271 
 

potencialmente poluentes. Podem-se citar atividades como: saneamento sem rede de esgoto, 

vazamento de rede, lagoas de oxidação, área descarga de efluentes, lixiviação de efluentes de 

aterros sanitários ou lixões, tanques de combustível, drenagem de estradas (FEITOSA, 2008). 

Outra característica constatada ao avaliar a região é a utilização das águas subterrâneas 

para abastecimento de residências. De acordo com Sergio Mello (2011), a utilização das águas 

do aquífero é a alternativa que muitas famílias possuem para driblar a péssima distribuição do 

líquido na região. Em entrevistas com os usuários, foram relatados que em regiões mais 

adensadas, os poços de cacimba (poços rasos), em sua maioria, foram poluídos pela 

infiltração da rede de água e esgoto. Hirata (2015) complementa a ideia levantando prós e 

contras como a redução da pressão sobre a rede pública, redução do custo de vida para 

famílias mais pobres ou a contaminação da água e, devido a isto, a propagação de doenças. 

Concluindo, é necessário que os usuários das águas subterrâneas evidenciem um maior 

controle desta por meio de organizações governamentais, como o INEA (Instituto Estadual do 

Ambiente). 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A área em questão mostra várias vertentes de aglomeração urbana como também o 

registro da mudança de cobertura da terra. Estas mudanças identificadas em longo prazo 

podem influenciar negativamente as águas subterrâneas, pois as mesmas tratam-se de 

ambientes vulneráveis. Desta forma, em 2013 foi encaminhado um relatório realizado pela 

CONSEMAC (Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro) para os 

órgãos de administração da prefeitura do Rio de Janeiro sobre a existência de um aquífero na 

região e a fragilidade de seu ambiente. Aos órgãos de administração pública foi recomendado 

um maior ordenamento público da região como também um uso sustentável do solo e 

conservação e recuperação das áreas.  

Apesar de existir estudos que comprovem que uma área urbana ou rural pode ter 

inúmeras atividades poluentes (FEITOSA, 2008), não existem estudos nessa área que 

comprovem essa poluição, mesmo que inúmeros poços rasos não sejam utilizados mais, por 

estarem, segundo os moradores da área do aquífero, com a água imprópria para o consumo. 

Portanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado da região, pois como vimos com os 
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mapas de cobertura, usos que produzem atividades poluentes têm a dinâmica acentuada em 

cinco anos de mudança.  
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1 EIXO – PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
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ESPAÇO DOS CONDENADOS: REFLEXÕES SOBRE UM PRESÍDIO 

EM ÁREA NOBRE DA CIDADE 

 

TAVARES, Jean Lucas279 

 

RESUMO 

A cidade que todos querem, onde os cidadãos vivam de forma a cumprir felizes seus papéis 
sociais infelizmente só existe nas Utopias que vão de Platão em, A República a Thomas More 
em seu livro Utopia. Entretanto nem por isso deixa-se de pensá-la em seus aspectos que 
dizem respeito ao espaço urbano, que vão desde a preservação de áreas ambientais, 
investimentos em estruturas de mobilidade urbana, acessibilidade entre outros. Mas, sabendo-
se que existem nas cidades o lugar dos condenados, onde está a reflexão sobre estes espaços 
sociais? O espaço dos condenados? Dessa forma, a pesquisa ora apresentada, pretende 
oferecer, do ponto de vista bibliográfico, um debate acerca das prisões nas cidades brasileiras, 
bem como, a partir de uma visita técnica numa Unidade Prisional de Porto União – SC busca-
se apresentar a relação que existe entre essa unidade prisional e os moradores do seu entorno, 
uma vez que esta Unidade Prisional encontra-se na área central da cidade. O fundamento 
teórico da discussão parte da obra Vigiar e Punir de Michel Foucault com ênfase nos 
capítulos que tratam do panoptismo, mostrando como esse mecanismo possui uma função de 
vigilância para além do seu modo de operação no sentido de que a população vizinha participa 
do debate sobre a melhor forma da prisão cumprir seu papel sem desumanizar e oferecer risco 
a sociedade, mas, pelo contrário garantindo a segurança.  
 
Palavras-chave: Prisões; Panoptismo; Cidade; Urbanismo.  
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ESCRITAS URBANAS COMO ESPAÇO DESESTABILIZAÇÃO 

DISCURSIVA  

 
 

VEDOVATO, Luciana280 
 
 

RESUMO 
 
O discurso urbano, a relação dos sujeitos com o espaço da cidade sempre foram  pontos para 
discussões sobre as formas de discursivização do real e a constituição da subjetividade. Com 
os acontecimentos históricos: afastamento da presidenta, aprovação de projetos de leis 
conservadores, os vazios – muros, paredes, etc, passaram a configurar como um espaço 
político de resistência. Nesse sentido, a proposta da presente comunicação é a de depreender 
um gesto analítico para as escritas urbanas (pichações) como discursos que mobilizam os 
processos históricos/ideológicos e colocam na ordem do dia as vozes silenciadas pelos 
discursos estabilizados. Como parte do gesto interpretativo, tomaremos a relação escrita 
urbana/sujeira tomando o par contraditório como um norteador a compreensão das relações 
entre as formas de poder e os movimentos sociais que, sem espaço autorizado atravessam a 
cidade, ou fazem atravessar, os discursos que as classes dominantes, querem silenciados. Para 
alcançarmos tal objetivo, inscrevemos nosso trabalho nos escritos da Análise do Discurso 
francesa, em especial os escritos de Pêcheux (2009, 2010) e Orlandi (2011), para pensarmos o 
espaço urbano atravessado pelos dizeres que eclodem a partir da tensão pela disputa do poder 
entre as classes. 
 
Palavras-chave: Escritas Urbanas; Análise do Discurso; Cidade;  
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EVOLUÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE ITABUNA: RESGATE DA 

MEMÓRIA... 

 
XAVIER, Camille O.281 

 
BATATA, Adriane G. R.  282  

 
CERQUEIRA, Yasminie M. S. F. 283 

 
RESUMO 
 
Intervenção urbana busca uma melhor adequação da paisagem urbanística objetivando a 
integração entre os âmbitos social, econômico e ambiental, motivando, assim, o aumento da 
diversidade (JACOBS, 2000) e da vitalidade para a área degradada ou para a própria cidade. 
As áreas centrais das cidades comumente passam pelo processo de implosão (LEFEBVRE, 
2001), uma vez que a sua ressignificação é constante ao longo de sua história. É o que pode 
ser observado na cidade de Itabuna, localizada no sul da Bahia, que passou por um processo 
de urbanização que rapidamente transformou seu aspecto de vila em cidade, assim como o 
significado do seu centro. Essas transformações motivaram o desenvolvimento trabalho, que 
tem como objetivo analisar a evolução da área central do município de Itabuna a partir das 
intervenções que foram propostas e/ou implementadas. Para isso, são objetivos específicos 
identificar as principais intervenções urbanas propostas e/ou realizadas no município de 
Itabuna, analisar os públicos-alvo dessas intervenções e identificar os objetivos, estratégias e 
resultados das mesmas. A análise teve como foco o período entre as décadas de 1905 e 1950, 
pois foi nesse intervalo que as grandes intervenções foram executadas na cidade. O trabalho 
se justifica pela necessidade de sistematizar e analisar as informações a respeito da temática, 
já que as informações existentes estão dispersas em vários órgãos e pela falta de estudos 
relacionados a essa temática. O método histórico norteou o estudo, estruturado através das 
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. O trabalho conclui que no período 
estabelecido a área central da cidade passou por seis intervenções que mudaram de forma 
considerável a sua malha, tendo a aristocracia local como principal beneficiado por tais 
mudanças. 
 
Palavras-chave: Intervenção Urbana; Área central; Urbanismo; Itabuna-BA. 
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PAIÇANDU – MORFOLOGIA, ESPACOS LIVRES E PAISAGEM  

 
 

MACHIAVELLI, Pollyana284 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o sistema de espaços livres de Paiçandu a 
partir da perspectiva da morfologia urbana e as diferentes unidades de paisagem que ela 
possui. Sabe-se que assim como outras cidades situadas no norte do Paraná, Paiçandu também 
foi fruto da colonização da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, antes denominada 
Companhia de Terras Norte do Paraná. A análise aqui proposta inicia-se com o tipo de 
ocupação ocorrido, bem como sua relação com o relevo, topografia, desenho das vias e a 
relação destes com os espaços livres da cidade. A vida pública se conforma nesses espaços 
livres, e com eles pode-se estabelecer diferentes relações amigáveis com o espaço edificado e 
a natureza. Desta forma, analisar estes elementos significa interpretar os projetos da 
Companhia em sua gênese e sua conformação no decorrer dos anos, para pôr fim traçar um 
paralelo com a realidade existente hoje, ressaltando suas fraquezas, demandas e 
potencialidades.  
 
Palavras-chave: Colonização; Companhia; Morfologia; Espaços-livres.  
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INSERIR PARA PERIFERIZAR – A REALIDADE MARINGAENSE  

 
MACHIAVELLI, Pollyana285 

 
PAGAMUNICE, Caroline 286  

 
RODRIGUES, Ana Lúcia287 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo a análise da região metropolitana de Maringá, 
implantada em 1998, a partir do viés da ocupação urbana e suas diferentes formas de 
ocorrência. Fundada no ano de 1947, a cidade possuiu diferentes fases de ocupação, que com 
o decorrer do tempo tomou formas diferentes, aumentando gradativamente sua malha urbana. 
No entanto, como já havia sido definido no projeto inicial da cidade, a mesma possuía e 
possui um caráter mercadológico bastante marcado pela ocupação urbana, que concede os 
melhores terrenos as pessoas de maior poder aquisitivo. Desta forma, o presente trabalho tem 
por objetivo analisar a ocupação ocorrente durante essas décadas no aglomerado urbano, afim 
de, ressaltar as mudanças dessa malha urbana, e fazer uma reflexão socioespacial através de 
fenômenos urbanos como a periferização da pobreza, presença ou ausência de favelas e 
ressaltar o motivo pelo qual ocorre ou não na região. Para este fim, a metodologia usada será a 
pesquisa documental fazendo uso principalmente de fotos aéreas de diferentes períodos da 
região em questão. 
 
Palavras-chave: Inserção urbana; Periferização da pobreza; Segregação socioespacial.  
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2 EIXO – REDE URBANA 
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3 EIXO – ÁREAS VERDES URBANAS 
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ESTUDO DO PERFIL GEOGRÁFICO DO PARQUE MUNICIPAL 

JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA - PMJTO 

 
 

CARDOSO, Oséias288 
 
 

RESUMO 
 
A paisagem materializada pelo processo de urbanização coloca a cidade em evidencia no que 
consiste em cuidados para com espaços livres que possam proporcionar conforto ambiental. 
As áreas verdes existentes no espaço urbano são consideradas elementos fundamentais para 
qualidade de vida da sociedade.  Embora existam vários tipos de áreas verdes protegidas, na 
presente pesquisa foi analisado o contexto da paisagem que envolve o Parque Municipal 
Joaquim Teodoro de Oliveira - PMJTO, localizado na cidade de Campo Mourão – Paraná. As 
primeiras conjecturas vinculadas à problemática e à justificativa dessa pesquisa demonstraram 
um cenário de incertezas quanto ao seu papel junto à sociedade e desconhecimento dos 
gestores sobre a condição, ou até mesmo as funções que essa área precisa desenvolver onde 
está localizada. Por tanto como objetivo central, buscou-se desenvolver estratégias para 
diagnosticar e analisar a área pesquisada. Os procedimentos metodológicos associados ao 
momento de diagnóstico e análise foram desenvolvidos em duas etapas: o histórico de criação 
e o perfil de tipificação. Os resultados evidenciaram particularidades associadas ao contexto 
geográfico onde se assenta a Área Protegida - AP. Após os procedimentos foi possível inferir 
algumas considerações que podem ser observadas pela sociedade como instrumento de 
reinvindicação de seus direitos. Por meio da análise destacamos a proposta de construção de 
um plano de manejo adequado às particularidades de unidades localizadas em espaço urbano 
que normalize e desenvolva um processo de avaliação constante das condições ambientais 
dessas áreas. 
 
Palavras-chave: Área protegida; Espaço urbano; Parque urbano; Espaço livre. 
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ÁREAS VERDES URBANAS COMO ESPAÇOS PROTEGIDOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
 

CARDOSO, Oséias289 
 
 

RESUMO 
 
A escolha da temática teve como gênese a busca de entendimento sobre a função das Áreas 
Verdes Protegidas que ocupam espaços livres de construção no espaço urbano. O objetivo da 
pesquisa é analisar a situação atual de Parques Urbanos com relação as atividades que os 
consolidam como espaços protegidos e públicos. As dificuldades encontradas pelo poder 
público e até mesmo pela sociedade que usufrui dessas áreas contribuíram para as primeiras 
conjecturas vinculadas à problemática e à justificativa dessa pesquisa pois configuram um 
cenário de incertezas quanto as funções que essas áreas precisam desenvolver onde estão 
localizadas. O recorte espacial da pesquisa envolve cidades localizadas na mesorregião 
Centro-Ocidental do Paraná. O método de análise integrada da paisagem e o enfoque 
sistêmico conduzirá o raciocínio durante a pesquisa, contando com a técnica de observação e 
interpretação geográfica. Por intermédio da pesquisa almeja-se poder inferir algumas 
proposições que poderão ser consideradas pelos gestores e mesmo pela sociedade como 
instrumento de reivindicação de seus direitos.    
 
 
Palavras-chave: Espaço urbano; Áreas verdes; Parque urbano; Espaço livre. 
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A PRAÇA SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO–PR: 

ESPAÇO PÚBLICO E CIDADANIA 

 

BRAZ, Pedro Henrique 290  
 

BOVO, Marcos Clair291 
 

 
RESUMO 
 
Dialogar com o espaço público é complexo já que indo além do senso comum, esta localidade 
privilegiada aborda vários princípios em uma sociedade que apresenta múltiplas atividades, pois é 
um lugar definido pelos grupos que o utiliza como: mutável, polivalente, ou seja, é 
multifuncional. Dessa forma, os autores destacam que o espaço público é a localidade 
representativa dos eventos, das manifestações populares e da liberdade de expressão. Por ser 
uma localidade privilegiada e carregada de uma atmosfera que representa os anseios de quem 
o utiliza, passa a ter influência diretamente das práticas de seus frequentadores. Este 
referencial urbanístico compreende também a sociabilidade: relação entre diferentes grupos 
que por sua vez, irão modelar o espaço. Não somente lazer, nas manifestações e protestos 
determina sua importância na democracia e prevalência em uma sociedade.  É neste contexto 
que a pesquisa teve por objetivo analisar as atividades e práticas exercidas na Praça São José 
na cidade de Campo Mourão – PR. A metodologia foi constituída de leituras de periódicos e 
livros, uso de fotografias de eventos religiosos, culturais, comerciais e de mobilizações 
obtidas junto a sites de jornais locais ou órgãos municipais. Os resultados da pesquisa indicam 
que a Praça São José possui amplos espaços abertos o que facilita a circulação de pessoas, a 
realização de eventos, seus calçadões de grande extensão servem de entretenimento tanto para 
a comunidade local quanto a toda à cidade nos finais de semana. Além disso, durante e nos 
finais de semana também ocorre celebrações religiosas na catedral proporcionando grande 
movimento de carros e de fiéis. Em celebrações especiais para a fé católica, o movimento é 
ainda maior. A praça é uma opção de lazer para jovens, adultos e família, principalmente em 
eventos festivos populares, como shows, Réveillon Popular e a chegada do papai Noel, além 
de manifestações populares. Deste modo, toda a comunidade é convidada a envolver-se com 
este espaço público. 
 
Palavras-chave: Espaço Público; Cidadania; Sociabilidade; Praça. 
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PARQUE MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA NA 

CIDADE DE CAMPO MOURÃO-PR: UMA ANÁLISE DA 

REPRESENTATIVIDADE DA SUA IMAGEM  

 
BRANDÃO, Carla Barroso 292  

 
BOVO, Marcos Clair293 

RESUMO 
 

 
Na cidade de Campo Mourão o Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira é uma 
unidade de conservação de proteção integral que proporciona à sociedade mourãoense um 
espaço destinado ao lazer e à recreação e, ao mesmo tempo, propicia momentos de contato 
com a natureza. Devido a essa importância do parque para o município de Campo Mourão – 
PR, é que propusemos analisar a representatividade de sua imagem.  A metodologia utilizada 
foi constituída de periódicos científicos e livros sobre parques urbanos, sociabilidade, espaço 
público e pesquisa de campo. A discussão da produção da imagem da cidade não é algo novo, 
pelo contrário, hoje a “promoção” e as inúmeras “intenções” das imagens que representam as 
cidades estão materializadas em diversos contextos urbanos. De fato, para podermos elaborar 
a imagem de uma cidade é necessário fazer uma espécie de investigação referente às diversas 
formas de representação do espaço geográfico. Diante disso, afirmamos que a imagem da 
cidade de Campo Mourão é alicerçada, sobretudo, no Parque Municipal Joaquim Teodoro de 
Oliveira. Conhecido também como Parque do Lago, nome utilizado pela população durante 
muito tempo, devido a sua “primeira imagem” que os frequentadores tiveram dele. A frase de 
destaque: “Campo Mourão – Terra de amigos nos caminhos do MERCOSUL” apresenta 
intencionalidades ao privilegiar a posição geográfica da cidade em relação aos territórios do 
bloco econômico, e também utiliza o panfleto para divulgar a imagem da cidade, tomando-se 
o parque como símbolo de sua beleza. Desta forma, o Parque do Lago ocupou e ocupa lugar 
“especial” na promoção da imagem da cidade, haja vista que tal espaço já faz parte da história 
e da memória dos cidadãos mourãoenses. Como o parque já faz parte do imaginário coletivo 
da população, a propagação dele é feita pelo ponto de vista de cada um que a visita. Assim, 
por mais que essa imagem seja diferente, o discurso dos seus usuários concentrou-se nas 
semelhanças descritas, o que contribuiu para fixar a imagem dos principais elementos de sua 
identidade. Por conseguinte, reforçou-se, gradativamente, a imagem coletiva do parque. 
 
Palavras-chave: Parque; Imagem; Espaço Público. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 
 

WILD, Gabriela D. B. 294 
 

HORNES, Karin L. 295  
 
 
 

RESUMO 
 
O estilo de vida cada vez mais urbano em conjunto com o crescimento demográfico vem 
proporcionando a expansão da urbanização. No entanto, nem sempre a expansão do perímetro 
urbano se dá por reais necessidades de espaço, mas sim por especulações imobiliárias e por 
isso deve ser cuidadosamente planejado, e este crescimento deverá prezar pelo máximo 
aproveitamento do perímetro modificado, da infraestrutura urbana e de seus equipamentos. A 
partir desta problemática a presente pesquisa irá caracterizar e qualificar as áreas verdes do 
perímetro urbano do município de Marechal Cândido Rondon, com relação ao Código 
Florestal e ao Índice de Áreas Verdes por habitante. A pesquisa pretende averiguar como o 
município está administrando a inserção destas áreas verdes nos diversos bairros e se o 
mesmo está respeitando o mínimo necessário para que se tenha um ambiente “equilibrado”. 
Para a realização do trabalho haverá o levantamento bibliográfico a respeito das áreas verdes, 
legislação e a caracterização da área de estudo. Logo após dar-se-á início a interpretação de 
imagens e fotografia aéreas, posteriormente os mapas serão elaborados por aplicativos de 
Sistemas de Informação Geográfica, programa AutoCAD, Google Earth. Em seguida, iniciará 
as visitas a campo para conhecimento e caracterização das áreas verdes existentes, sua 
distribuição e configuração espacial no espaço urbano e sua importância para a qualidade 
ambiental e de vida da população. Verificar-se-á os riscos e potencialidades e assim propor a 
utilização e benfeitorias, estas propostas primarão por um novo olhar para as áreas verdes. 
Não as colocando como uma obrigatoriedade legal, mas como um patrimônio que deve ser 
conhecido e conservado hoje e para as futuras gerações, representando a biodiversidade local. 
Para que isto ocorra é necessário avaliar os critérios de planejamento urbano e ambiental para 
a construção de cidades resilientes, melhorando o significado e o símbolo que as áreas verdes 
representam.  
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4 EIXO – MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS 
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5 EIXO – QUESTÃO AMBIENTAL URBANA 
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ANÁLISE SOBRE O PROCESSO EROSIVO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DO CAMPO 

 
GUIMARÃES, Adriano Ferreira296 

 
MENDES, Adriane Mendes 297  

 
RAMOS, Danieli de Fátima298 

 
 

RESUMO 
 
O município de Campo Mourão vem apresentando um crescimento populacional 
significativo, necessitando de uma demanda de água cada vez maior. O presente estudo é 
referente à bacia do Rio do Campo que está localizada nos município de Campo Mourão e 
Peabiru no estado do Paraná, possui grande valor econômico e social para o primeiro 
município citado, pois cerca de 80% da água que abastece o município provém deste rio, além 
de ser utilizado para o tratamento do esgoto municipal, abastecimento de pulverizadores para 
a aplicação de defensivos agrícolas entre outros. A situação atual da Bacia é preocupante, pois 
vem sofrendo com fortes erosões em virtude do uso inadequado do solo, carreando para o 
leito dos rios que compõe a bacia todos os tipos de sedimentos superficiais, bem como 
resíduos de produtos agroquímicos utilizados nas lavouras, o que interfere diretamente na 
qualidade da água. A pesquisa foi elaborada através de estudos in loco, bem como análises de 
imagens de satélites e mapas elaborados em programas como Qgis, Spring e CorelDraw com 
intuito de qualificar a situação atual da bacia. Considera-se importante o monitoramento e 
estudo da mesma, pois, como é sabido, as atividades desenvolvidas em lavouras geram 
resíduos que podem comprometer a qualidade da água, e por sua vez, a saúde da população. 

Palavras-chave: Processo Erosivo; Uso do Solo; Bacia Hidrográfica do Rio do Campo. 
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EROSÃO URBANA: A VOÇOROCA DO PARQUE MUNICIPAL 

GRALHA AZUL, MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO – PR 

 
SANTOS, Dienifer Fernanda299 

 
OLIVEIRA, Keli Aparecida 300  

 
  MALYSZ, Sandra Terezinha301 

 
RESUMO 
 
A impermeabilização do solo com o processo de urbanização dificulta a infiltração direta da 
água da chuva no solo, sendo necessária a construção de sistemas de drenagem, para que haja 
o escoamento da água proveniente da chuva. Este sistema muda drasticamente o regime de 
escoamento da água, tornando as ruas as principais adutoras de água e que se desprovida de 
galerias pluviais para a drenagem e/ou mal planejamento destas obras podem causar erosões 
em grande escala. Este trabalho tem como objetivo retratar um dos problemas ambientais 
(processo de erosão) comum em área urbana como é o caso da voçoroca do Parque Municipal 
Gralha Azul (PMGA) localizado no município de Campo Mourão, chamando a atenção da 
população local, buscando o posicionamento e ações dos responsáveis pela manutenção e 
gestão do parque. O PMGA é considerado uma Unidade de Conservação, a partir do Art. 3º, 
Decreto 2.262 em 13 de Março de 2001, tendo como finalidade “conciliar a efetiva proteção 
da biodiversidade, em especial, remanescentes de flora e fauna, bem como a manutenção da 
paisagem natural local, tendo como objetivo a sua destinação para fins educativos, científicos, 
culturais e recreativos da população”, o que não acontece de fato, pois atualmente o parque 
encontra-se com sérios problemas ambientais, como deposito irregular de lixo, desmatamento, 
voçoroca, entre outros. A voçoroca em estudo originou-se decorrente de um emissário de 
galeria pluvial instalado irregularmente dentro do parque que foi se desmantelando e vem 
alimentando a erosão gradualmente durante longos períodos chuvosos. Como procedimento 
metodológicos utilizamos referenciais teóricos como embasamento, atividade de campo com 
reconhecimento da área de estudo e análise comparativa de fotografias da erosão. A temática 
propiciou diversas alternativas para pesquisas e projetos de ensino, além de contribuir para a 
realização de novos estudos do PMGA (e seus problemas), levando ao conhecimento da 
população local. 
 
Palavras-chave: Unidade de Conservação; Voçoroca; Cidade; Problemas urbanos. 
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MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: ANÁLISE DA COLETA 

SELETIVA MECANIZADA NA REGIÃO CENTRAL DE CAMPO 

MOURÃO - PR 

 
ASSIS, Jéssica302 

 
CARDOSO, Oséias303  

 
RODRIGUES, Daniela Luiza Uber304 

 
RESUMO 
 
No atual modelo de sociedade, resolver problemas a cerca dos resíduos sólidos urbanos 
tornou-se um desafio cada vez mais complexo. Observou-se, nos últimos anos, que a 
diversidade e quantidade dos materiais que compõem os resíduos sólidos, tanto coletados 
quanto gerados, cresceu substancialmente. Deste modo, recuperar os materiais que compõem 
parte dos resíduos gerados para serem utilizados novamente como matéria prima apresenta-se 
como importante ação. A coleta seletiva mecanizada surge em um momento crucial para a 
recuperação dos resíduos passivos de reciclagem para que possam ser triados e encaminhados 
para as indústrias recicladoras, gerando renda e postos de trabalho. Verifica-se que grande 
parte dos materiais que deveriam ser encaminhados para reciclagem são destinados 
erroneamente para os Aterros Sanitários. Esse fato caracteriza problemas nos mecanismos que 
devem facilitar o encaminhamento desses materiais aos processos vinculados a reciclagem. 
Pensando nestas questões, a pesquisa  está comprometida em verificar e analisar a efetividade 
da coleta seletiva mecanizada em três avenidas predominantemente residenciais da área 
central de Campo Mourão-PR. Serão realizados levantamentos com base na observação 
direta, no período de um mês, nas três avenidas selecionadas, a fim de se identificar elementos 
que compõem um conjunto do qual a coleta seletiva mecanizada depende para exercer sua 
função com efetividade, tais como: modo de separação dos resíduos recicláveis pela 
população, locais e horários onde estes estão sendo colocados, maneira como os funcionários 
estão realizando este trabalho, entre outros. Será realizada uma analise comparativa entre as 
avenidas identificando possíveis mazelas. Ao fim serão apresentadas proposições que possam 
otimizar esse serviço público. 
Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos; Coleta seletiva mecanizada; Reciclagem; 
Problemas socioambientais. 
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OS CENTROS URBANOS COMO REFÚGIO PARA O GASTROPODA 

Achatina fulica Bowdich, 1822305 

 
 

EDUVIRGEM, Renan Valério306 
 

FERREIRA, Maria Eugênia Moreira Costa307  
 
 

RESUMO 
 
Com a globalização, a difusão das espécies exóticas invasoras, ganhou atenção no que tange a 
retirada de uma espécie de um país sendo direcionado a outro, podendo ser flora ou fauna. 
Este trabalho tem como objetivo explanar os centros urbanos como refúgios, para uma das 
cem piores espécies exóticas invasoras do mundo, o gastrópode Achatina fulica Bowdich, 
1822. A metodologia utilizada foi revisão de literatura encontrada em livros, revistas e 
periódicos eletrônicos. O molusco é popularmente conhecido como caramujo gigante 
africano, frequentemente encontrado nos centros urbanos de pequenas, médias e grandes 
cidades em todo o mundo. A espécie é natural do leste do continente africano, onde seu 
habitat era preferencialmente as bordas das florestas, entretanto com sua disseminação 
mundial por atores antrópicos, sua preferência em “seu novo habitat” é pelos centros urbanos, 
onde há ocorrência de solo exposto para se resguardar durante o dia e, durante a noite a 
espécie invasora locomove-se em busca de alimento em meio às edificações. A espécie 
alimenta-se desde folhas até resquícios de materiais utilizados na construção civil. Assim, os 
centros urbanos tornaram-se refúgios para esta espécie exótica invasora. Deste modo a 
população que reside ou mesmo utiliza os centros urbanos precisa tomar cuidado ao deparar-
se com este molusco, pois o mesmo pode ser hospedeiro intermediário do Angiostrongylus. A 
angiostrongilíase pode ser transmitida para a população, aconselha-se que os citadinos não 
manuseiem esta espécie sem luvas. Por fim, conclui-se que a possibilidade de Achatina fulica 
estar nos centros urbanos é alta, pois este ambiente é propício para sua reprodução e 
alimentação, tendo assim, a população o cuidado de não manuseá-los, principalmente as 
crianças.  
 
Palavras-chave: Edificações; Globalização; Espécie exótica invasora. 
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O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA 

ÁREA CENTRAL DE CAMPO MOURÃO - PR 

 
RODRIGUES, Daniela Luiza Uber308 

 
ASSIS, Jéssica309  

 
CARDOSO, Oseias310 

 
RESUMO 
 
O estudo referente ao acondicionamento de resíduos sólidos urbanos se mostra de suma 
importância, visto que de maneira geral, a população não possui o hábito de acondicionar o 
resíduo de maneira correta nas residências. Deste modo, acondicionar os resíduos sólidos 
domiciliares significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, sendo 
compatível com o tipo e a quantidade de materiais a fim de evitar acidentes, a proliferação de 
vetores, minimizar o impacto visual e olfativo, reduzir a heterogeneidade dos resíduos 
facilitando a realização da coleta e posteriormente do reaproveitamento. Pensando nesta 
temática, a pesquisa propõe uma análise, considerando como recorte espacial as três 
principais avenidas da área central de Campo Mourão – PR, por serem os locais de maior 
fluxo de pessoas e mercadorias, em função do comércio. Neste sentido, será possível 
identificar e analisar a infraestrutura de acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 
residenciais e comerciais gerados no recorte geográfico estudado; como a ausência de 
estrutura interfere no processo de manejo dos resíduos e avaliar se os serviços prestados no 
município são executados com eficiência e de que forma influenciam na qualidade de vida da 
população. Para tanto, foi adotada a metodologia com base na observação direta, descrição e 
análise. Serão levantados dados de infraestrutura do acondicionamento dos resíduos sólidos, 
assim como suas condições para armazenar os resíduos comuns nas residências e comércio. 
Como resultados serão formuladas proposições que objetivem o gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos, de modo, a contribuir para a eficácia desta etapa do manejo dos resíduos 
gerados na área de estudo. 
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ANÁLISE DA PRESENÇA E FITOSSANIDADE DAS ÁRVORES 

FRUTÍFERAS DO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, PARANÁ  
 

MEDEIROS, Suelen Cristina Silva311 
 

GUIMARÃES, Jessica de Oliveira312  
 

ELEUTERIO, Bruna Fernanda313 
 

RESUMO 
 
A arborização de uma cidade está relacionada à cobertura arbórea presente tanto nas terras 
públicas, quanto em terrenos particulares. Deste modo, as árvores frutíferas existentes nas 
cidades também compõem esse cenário. A existência de árvores frutíferas em determinada 
localidade pode gerar consequências boas, como a produção de frutos para o consumo, mas 
também ruins, como atrair animais transmissores de doenças. Desta forma, surgiu o interesse 
de realizarmos a pesquisa com o objetivo de quantificar e verificar a fitossanidade das árvores 
frutíferas de Sertãozinho, distrito de Engenheiro Beltrão/PR. Na primeira etapa do trabalho 
realizamos pesquisas de campo com o intuito de quantificar o número de espécies frutíferas 
da área pesquisada. Para tanto foram utilizados croquis do lugar para demarcar as árvores, 
bem como o aplicativo Map Marker, baixado no celular que atuou como GPS facilitando as 
marcações destas. O presente trabalho ainda está em andamento, mas através de observações 
já foram identificadas  758 árvores frutíferas presentes na via pública e nos quintais do 
distrito, considerando que somente as árvores frutíferas foram quantificadas e além destas 
possuem outras espécies ornamentais acredita-se ser uma grande quantidade, pois, o distrito 
não apresenta extensa densidade de área. Entre as espécies encontradas estão Persea 

americana (abacateiro 35 plantas), Plinia clauriflora (jabuticabeira 116 plantas), Mangifera 

indica (mangueira 280 plantas), Citrus sinensis (laranjeira 55 plantas), Psidium guajava 

(goiabeira 50 plantas), Malpighia emarginata (aceroleira 23 plantas), Citrus limon (limoeiro 
36 plantas), Eriobotrya japônica (nespereira 35 plantas), Jaracatia spinosa (jaracatiazeiro 18 
plantas), Anacardium occidental (cajueiro 1 planta), Diospyrus kaki L (caquizeiro 8 plantas), 
Averrhoa carambola (caramboleira 2 plantas), Artocarpus heterophyllus (jaqueira 10 
plantas), Citrus reticulada Blanco (tangerina 13 plantas) e Eugenia uniflora (pitangueira 24 
plantas). Na etapa seguinte analisaremos características da fitossanidade das árvores. 
 
Palavras-chave: Árvores Frutíferas; Planejamento; Benefícios; População. 
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ANALISE DA DISTRIBUIÇÃO E DAS CONDIÇÕES 

FITOSSANITÁRIAS DA PALMEIRA BUTIA PARAGUAYENSIS 

(BAR. RODR.) L. H. BAILEY NA PORÇÃO LESTE DE CAMPO 

MOURÃO (PR)  

 
AFFONSO, Marco Aurélio Smak 314 

 
ALVES DE SOUZA, Cristiane 315  

 
GUSMÃO, Paulo Sergio316 

 
RESUMO 
 
Butia paraguayensis é uma espécie vegetal típica do cerrado, encontrada em Campo Mourão 
e outros estados brasileiros que possui o bioma cerrado. Conforme estudos do geógrafo 
alemão Reinhard Maack radicado no Estado do Paraná, a vegetação de cerrado em Campo 
Mourão cobria originalmente 102 km², e se constitui como um relicto do quaternário antigo, 
fruto de climas mais secos. Atualmente a vegetação de cerrado em Campo Mourão está 
restrita a algumas pequenas ilhas isoladas dentro do perímetro urbano, fato aliado 
principalmente ao processo de colonização na região e a pressão imobiliária. A vegetação do 
cerrado em Campo Mourão está ameaçada, bem como um dos seus principais componentes, o 
B. paraguayensis, que está na lista vermelha da flora em extinção no Estado do Paraná. 
Diante do exposto, a pesquisa objetivou levantar o número de espécimes de B. paraguayensis 

na região leste de Campo Mourão, averiguar como ocorre sua distribuição e determinar as 
condições de fitossanidade. A identificação das espécimes foi operada no Herbário – HCF da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O levantamento de campo ocorreu no 
lote 7H, que fica as margens da PR 317, rodovia que liga Campo Mourão a Maringá. Até o 
momento foram observados 80 espécimes adultas do B. paraguayensis. A maior parte delas 
apresentam ótimas condições fitossanitárias, mais de 70% de folhas secas e apresentam 
espátula floral seca, indicando que já houve a presença de fruto. Em algumas espécimes foi 
verificado a presença de cochonilha, o que afeta um pouco de sua condição fitossanitária. 
Cerca de 30 % das espécimes adultas possuem indivíduos jovens próximos.  
 
Palavras-chave: Butia paraguayensis; Cerrado; Campo Mourão; Paraná. 
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PROBLEMAS EM ÁREAS DE FUNDOS DE VALE NA CIDADE 

DE CAMPO MOURÃO-PR 

 

OTTO, Eunice317 
 

SALES, Diego Augusto R. T318 
 

MALYSZ, Sandra T. 319  
 

 
RESUMO 
 
O avanço do aglomerado urbano sobre os fundos de vale desencadeia uma série de impactos 
no sistema natural como: desmatamento; processo erosivo e movimentos de 
massa/deslizamentos; assoreamento de rios; contaminação dos mananciais e do lençol 
freático; impermeabilização do solo e diminuição da planície de inundação, provocando 
aumento das enchentes nas cidades; falta de recarga dos aqüíferos subterrâneos; degradação 
estética da paisagem, entre outros. Neste aspecto, o objetivo deste estudo é identificar 
problemas ocasionados pela ocupação de fundo de vale na cidade de Campo Mourão, PR. 
Para tal estudo utilizamos a pesquisa exploratória com pesquisa biliográfica referente a 
temática da ocupação de fundos de vale, inclusive estudo legislação (Estatuto da Cidade, 
legislação ambiental, legislação municipal de Campo Mourão) e a correlação com a pesquisa 
de campo com analise da ocupação do fundo de vale em pontos da cidade. Nas analises 
preliminares, verificamos que a expansão urbana de Campo Mourão está avançando cada vez 
mais sobre as areas de fundo de vale, sem o planejamento adequado, acarretando problemas 
que impactuam nos sistemas naturais e na vida das pessoas, entre eles a erosão, o 
assoreamento dos manaciais, o destino incorreto de resíduos, a destruição da vegetação 
ripária. Os resultados da pesquisa subsidiarão atividades do Programa Institucional de Bolsas 
de Inicação a Docência – PIBID, de ensino e de sensibilização ambiental com alunos da 
Educação Básica.   
 
Palavras-chave: Fundo de Vale; Uso do solo urbano, Ensino, problemas ambientais                        
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6 EIXO – ENSINO: REPRESENTAÇÃO DO URBANO 
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SANEAMENTO BÁSICO URBANO: VISITA À ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE AGUA E DE ESGOTO COMO INSTRUMENTO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

MARTINS, Marcelo320 
 

MALYSZ, Sandra321  
 

DONATO, Larissa3 

 

RESUMO 

A Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007) prevê o “conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de 
águas pluviais”. No entanto, ainda há no Brasil um grande déficit de residências não 
contempladas com o serviço de coleta de esgoto domiciliar. A falta de políticas públicas de 
planejamento urbano que incluam efetivamente o saneamento básico, com tratamento de água 
e esgoto para toda população, reflete na qualidade de vida do povo brasileiro e no Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM. A ausência ou ineficiência do serviço de 
saneamento básico compromete a qualidade da água, contamina o solo e expõe parte da 
população a um ambiente que favorece a transmissão de doenças, deslizamentos e 
inundações. Temos caso que em muitos lugares, a rede de esgoto existe, mas não há ligação 
com as residências. Neste aspecto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de 
metodologias para sensibilização ambiental sobre o tratamento do esgoto, com alunos do 
Ensino Fundamental. Para efetivação do trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica e 
documental; e a pesquisa ação com projeto de intervenção junto a alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de um colégio estadual de Campo Mourão-PR. A metodologia de ensino 
baseou-se na aula expositiva/dialogada, com a utilização de slides e vídeos e; aula de campo 
nas estações de tratamento de água e esgoto da Sanepar no município. Com a aula de campo, 
os alunos puderam ver in loco os dois processos essenciais para manter a água em níveis 
plausíveis para que não haja proliferação das doenças vinculadas aos corpos hídricos, permitiu 
a abstração do conhecimento e a sensibilização ambiental, além de propiciar melhor interação 
entre alunos e professor. 
 
Palavras-chave: Esgoto Domiciliar; Ensino; Aula de Campo.  
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RESGATANDO A CIDADANIA: CONTAÇÃO DE ESTÓRIA COMO 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS MARGINAIS 

 
WEISSHAAR, Estela322 

 
 
 

RESUMO 
 
O presente estudo traz em seu conteúdo a experiência de atividade  nas comunidades carentes, 
nos espaços considerados marginalizados pela sociedade, um trabalho de ressignificação a 
partir da Contação de Estórias. Com o objetivo de demonstrar a importância de uma atuação 
presente nas comunidades envoltas do espaço urbano, sobretudo por meio da Contação de 
Estória é que relatamos as experiências vivenciadas enquanto bolsistas do Projeto de Extensão 
Laboratório Gilberto Freyre. Nesse sentido, atuamos com as crianças das comunidades na 
cidade de União da Vitória. Atingimos, com esse projeto de Contação de Estória, crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.  A metodologia usada na oficina contempla a escolha de livros 
que forneçam subsídios para uma futura discussão consistente com os alunos, onde 
posteriormente, nas nossas rodas de conversa discutimos sobre diversos assuntos que estão 
ligados ao cotidiano dessa população específica. A dramatização das estórias é utilizada como 
um recurso para promover a interação e a troca de experiências entre os grupos, fazendo com 
que eles vivam outros personagens, que encarem os novos desafios. Utilizamos como suporte 
teórico desde os clássicos da literatura brasileira até a literatura estrangeira, bem como de 
autores de nossa literatura regional. Nesse processo de acompanhamento semanal aos grupos 
que freqüentam nossa oficina é que percebemos a seriedade da causa que nos leva a estar em 
contato com essa gente e nesses espaços marginalizados, causa aqui entendida como 
cidadania, proporcionando as crianças e aos adolescentes experiências que, talvez, seu 
cotidiano não seria capaz de lhe oferecer. Desse modo, o projeto de Contação de Estórias 
oportuniza conhecer outros mundos por meio dos livros e de outras histórias. É pertinente 
destacar que o presente projeto, encontra-se em andamento e tem como objetivo fazer o 
resgate da criança, do adolescente e do jovem, no sentido de garantir-lhes cidadania por meio 
da leitura e da literatura.  Acredita-se, assim como propõe Theodor Adorno em seus escritos 

de educação (2011) que a emancipação do sujeito está em consonância com a conquista do 
seu espaço na cidadania, ou seja, no exercício de sua cidadania. Espera-se com isso, que esse 
sujeito marginalizado atue ou volte a atuar nos espaços políticos que regem a sociedade em 
que está inserido. Por essa razão, pretende-se, debater a importância de educação não formal 
no asseguramento da cidadania.  
 
Palavras-chave: Contação de Estória; Espaço Marginalizado; Cidadania. 
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O USO DA CARTOGRAFIA COLABORATIVA NA ANALISE DOS 

PROBLEMAS URBANOS AO REDOR DO COLÉGIO ESTADUAL 

IVONE SOARES CASTANHARO - CAMPO MOURÃO - PR 

 
STEVANATO, Mayra323 

 
ATHAYDES, Tiago Vinicius Silva 324  

 
DONATO, Larissa325 

 
RESUMO 
 
Aprender cartografia não se limita a aprender regras de construção, tipologias e elementos, 
embora estes não possam ser negados, a questão vai além das técnicas, a cartografia funciona 
como ferramenta de construção social. Tecnologia recentemente desenvolvida, tais como os 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a maior acessibilidade aos conjuntos de dados 
digitais, transformaram as técnicas de mapeamento mais viáveis ao público em geral. Desta 
forma o objetivo do trabalho assenta sobre os problemas urbanos com o uso da Cartografia 
Colaborativa, o trabalho realizado faz parte do projeto de estágio supervisionado II em 
geografia. Para a realização do trabalho, optou-se por uma divisão em quatro etapas, na 
primeira etapa do trabalho foi necessário explorar o conhecimento dos alunos sobre 
cartografia, tais como a discussão sobre os principais elementos de um mapa (legenda, escala 
orientação, título) e os diferentes tipos de mapas discutindo principalmente sobre a elaboração 
e utilização de um mapa colaborativo, em seguida elencou-se os problemas urbanos como 
arborização, lixo, calçamento, mato alto, buracos, bueiros, sinalização e erosão urbana. 
Divididos grupos e cada qual ficou responsável por um quarteirão próximo à escola, sendo 
cada grupo acompanhado por um professor/estagiário. Neste quarteirão os alunos observaram 
os problemas elencados fotografaram e demarcaram em mapa o ponto de ocorrência do 
problema. Após a coleta dos dados, a etapa seguinte destinou-se a montagem do mapa 
colaborativo. Através de análise dos dados coletados pelos alunos, foi possível quantificar e 
qualificar a ocorrência dos problemas urbanos ao entorno da escola, problemas como 
arborização teve ocorrência em 52 pontos, lixo 11, sinalização 8, bueiros 10, calçamento 78, 
mato alto 15, buracos 7 e erosão urbana 1. Através do projeto se percebeu uma maior 
preocupação dos alunos com a realidade ali exposta, na qual a atividade gerou forte debate. 

 

Palavras-chave: Problemas urbanos; Cartografia; SIG.  
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DECOMPONDO LIXO, RECRIANDO VIDA: Um projeto de cidadania 
 

OLIVEIRA, Neumar326 

BERTOLDO, Mario327 

 

RESUMO 

Dentre tantos problemas ambientais, o lixo é um dos maiores desafios à humanidade. No 
Brasil, parte dos resíduos vai para lixões sem qualquer tratamento. Os focos de lixo atraem 
vetores transmissores de doenças. Quanto mais gente, mais lixo, mais impactos ambientais. 
Para tratar adequadamente deste problema ambiental, é necessário o envolvimento de toda 
sociedade. Nesta trabalho, faremos um recorte da problemática do lixo, considerando a 
enorme quantidade de residuos organicos resultantes da preparação da merenda escolar  que 
poderiam ser reaproveitados. O projeto faz parte das atividades do Estágio Supervisonados do 
curso de Geografia da Unespar, em em parceria com a escola e com apoio dos bolsistas do 
PIBID. Em busca de uma vida melhor nas cidades, objetivamos propor na escola,  a 
compostagem como uma forma sustentável, menos impactante de destinar os resíduos 
orgânicos. Ao utilizar um problema local, será possível a transformação de determinada 
realidade, com envolvimento e engajamento da comunidade. A metodologia consistiu no 
levantamento bibliográfico; análise de diferentes tipos de composteiras, escolha da mais 
viável para construção na horta da escola selecionada, Colégio Estadual Professora Ivone 
Soares Castanharo, em Campo Mourão-PR.  As funcionárias da cozinha da escola já estão 
designando lixo orgânico para a composteira, feita diretamente no solo. As folhas secas 
resultantes da varição do pátio estão sendo armazenadas para cobertura da composteira. Os 
alunos das duas turmas de 8º anos, selecionados para o trabalho experimental, tem participado 
das discussões teóricas,  sobre a importância do reaproveitamento do “lixo, com abordagem 
de todos os aspectos inerentes ao meio ambiente: ecológico, político, social, econômico, 
científico e tecnológico; evitando o tratamento puramente ecológico, de visão reducionista e 
alienante, que não considera as mazelas e desigualdades sociais como prioridade na busca de 
uma solução para a problemática ambiental. Os alunos estão motivados para as atividades 
práticas direcionadas para a compostagem. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; resíduos orgânico; lixo urbano; ensino de geografia. 
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7 EIXO – POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO URBANO 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 

MUNICÍPIO PERIFÉRICO DE GUAPOREMA – PR 

 

CHIES, Cláudia328 
 

 
RESUMO 
 
Guaporema é um município periférico do Noroeste Paranaense, que assim como os demais 
municípios da região, passou pelo processo de modernização agrícola a partir de 1970, o que 
gerou intenso êxodo rural rumo a centros urbanos maiores e/ou outras regiões ou estados. Na 
atualidade, o fortalecimento da agricultura familiar é uma das estratégias necessárias para 
promover o desenvolvimento local do município. Assim, identificamos as principais políticas 
públicas aplicadas à agricultura familiar que estão presentes no município de Guaporema – 
PR, e os impactos destas e da aposentadoria rural especial na melhoria das condições de vida 
e na permanência da população no município. Para a realização da pesquisa utilizamos 
levantamento teórico e levantamento de dados secundários, além da aplicação de entrevistas 
com representantes de entidades e da administração local, e aplicação de questionários com 
aposentados rurais. Com a pesquisa pudemos compreender que a agricultura familiar é 
fundamental para a economia do município, e que as políticas públicas voltadas a este 
segmento produtivo, bem como a aposentadoria rural estão gerando resultados importantes, 
como: o aumento da renda das famílias, a manutenção da população no município, o 
fornecimento de alimentos mais saudáveis à população local, a promoção do associativismo e 
da participação popular na gestão municipal, a melhoria das condições de vida dos idosos e 
seus familiares e a dinamização do comércio local, promovendo mais desenvolvimento 
socioeconômico. Por fim, propomos reflexões com o intuito de contribuir com ações mais 
efetivas do poder público, a fim de fortalecer a agricultura familiar no município, promover o 
desenvolvimento local, mobilizar e assegurar a participação mais abrangente da população 
nas ações realizadas. 
 
Palavras-chave: Município periférico de Guaporema; Políticas Públicas; Desenvolvimento 
Local; Agricultura Familiar. 
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CAPOEIRA COMO POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO E RESGATE 

DOS ESPAÇOS MARGINALIZADOS 

 
FURTOSO, Gustavo329 

 
 
 

RESUMO 
 
O nascimento da capoeira tem sua discussão e seu desenvolvimento em terras brasileiras, isso 
é fato inegável. A capoeira se desenvolveu como parte constitutiva da sociedade e espalhou-se 
não só como arte, mas como dança, como luta e descontração nos mais variados grupos 
sociais, ou seja, desde o marginalizado até o mais abastado economicamente. O estudo ora 
proposto, parte da experiência de um professor de capoeira no trabalhado com jovens 
marginalizados, cumpridores de medidas socioeducativas no Centro de Referencia 
Especializada e Assistência Social – CREAS, na cidade de União da Vitória – PR.  O projeto 
de  capoeira desenvolvido, aqui apresentado,  é pautado como elemento de ressocialização de 
menores infratores. Esse projeto é da Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campus de 
União da Vitória, projeto desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal desta cidade. 
Vale destacar que este atende não só o CREAS, mas também os CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social do mesmo município, sobretudo, atende as comunidades 
mais carentes. Desse modo, busca-se, no primeiro momento desse trabalho, uma reflexão 
sociofilosófica, na tentativa de explicar as condutas, os comportamentos, as ações e as 
praticas que tornam o ritual da capoeira possível. Para tanto, busca-se como fundamentação 
teórica para esse debate, os autores Durkheim, Berger e Nietzsche.  Já no segundo momento, 
após delimitar explicações dos fenômenos que possibilitam a socialização, à luz dos autores já 
mencionados, atina-se para uma relação entre a teoria, ainda no sentido da socialização 
sociofilosófica, com a prática, às atividades de capoeira. Por essa razão, o debate busca 
demonstrar como que com o uso da capoeira, pensada como política pública, pode possibilitar 
o resgate dos espaços marginalizados da cidade, experiência aqui demonstrada.  
 
Palavras-chave: Capoeira; Política; Ressocialização; Cidadania. 
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ESTUDO DO PLANEJAMENTO URBANO DO BAIRRO CENTRO “I-B” 

NA CIDADE DE QUINTA DO SOL/PR 

 

STURION, Eliane Marques330 
 

COSTA, Fábio Rodrigues da331 
 

 
RESUMO 
 
O planejamento urbano tem como principal objetivo proporcionar aos habitantes da cidade 
melhorias na qualidade de vida, oferecendo as infraestruturas necessárias para o bem estar da 
população. Com base no exposto, a pesquisa tem como objetivo estudar a qualidade da 
infraestrutura existente no Bairro Centro I-B na cidade de Quinta do Sol, localizada no Estado 
do Paraná, com a finalidade de verificar se a infraestrutura existente atende as necessidades 
básicas da população, pois foi observada a existência de carência de infraestruturas nas áreas 
mais periféricas do Bairro. Para atingir o objetivo da pesquisa serão realizados os seguintes 
procedimentos metodológicos: a) levantamento teórico/bibliográfico; b) coleta de dados in 

loco; c) elaboração e aplicação de questionários junto à população que reside no Bairro; d)  
confecção de mapas para localizar espacialmente os elementos da infraestrutura para delimitar 
os pontos mais críticos. Com a realização de tais procedimentos será possível alcançar os 
objetivo e propor melhorias para as áreas criticas, a fim de proporcionar melhores condições 
de vida para a população. 
 
Palavras-chave: Espaço urbano; Infraestrutura; Problemas urbanos; Pequenas cidades. 
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ANÁLISE DE INDICADORES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE 

MAMBORÊ – PR 
 
 

SCHEFFER, Milena Ferreira332 
 

COSTA, Fábio Rodrigues da333 
 

RESUMO 
 
O desenvolvimento é um tema em destaque na atualidade, pois impacta na qualidade de vida 
da população. A elaboração de políticas públicas têm se tornado uma das estratégias adotadas 
pelos governos como forma de combater problemas sociais e econômicos. Neste sentido, o 
presente estudo tem como finalidade analisar as políticas públicas de desenvolvimento local 
no município de Mamborê. O objetivo principal foi analisar e comparar os indicadores sociais 
do município a partir dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, com a finalidade de 
compreender as principais transformações ocorridas. A metodologia utilizada consta no 
levantamento de material teórico sobre a temática abordada, obtenção de dados sobre os 
indicadores sociais junto ao site do Ipardes, IBGE e Atlas Brasil, realização de entrevistas 
com a população para saber a opinião pública a respeito da situação do município e análise 
dos dados. Os resultados obtidos com a pesquisa mostram avanços sociais entre 1991 e 2010, 
ou seja, melhoria no IDH-M (renda, educação e longevidade), aumento da expectativa de vida 
da população e redução da mortalidade infantil. Com relação aos questionários, dentre os 
principais problemas destacados pela população estão: desemprego, necessidade de 
manutenção de estradas rurais, saúde pública, educação, buracos nas ruas e problemas com 
roubos e drogas. Com relação às melhorias os pontos positivos destacados foram: boa 
acessibilidade, tranquilidade, custo de vida baixo, pouca violência, educação de qualidade, 
segurança, saúde, moradia e um bom lugar para morar.  
 
Palavras-chave: Indicadores sociais; produção do espaço; políticas públicas. 
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O ESVAZIAMENTO POPULACIONAL NO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ-

PR: MOTIVOS E IMPLICAÇÕES NA ECONOMIA LOCAL 

 
LIMA, Renan Felipe da Silva334 

 
COSTA, Fábio Rodrigues da 335  

 

RESUMO 
 
O município de Ubiratã apresentou um exponencial crescimento populacional causado por 
processos de imigração a partir da sua emancipação na década de 1960, refletindo a atual 
situação da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, na qual está inserido, e do Estado do 
Paraná. A partir da década de 1980, iniciou-se um decréscimo populacional que pode ser 
constatado até os dias atuais. Com a análise em documentos históricos, livros e artigos 
científicos relacionados, foi possível observar que essa redução começou a partir do advento 
da mecanização agrícola e da extinção do cultivo de algodão na região, constituindo-se o 
binômio soja/trigo, gênese do êxodo rural. Desde então, uma população que se aproximava 
dos 41.000 habitantes no decorrer da década de 1970, nas quais 85 % residiam na zona rural, 
reduziu drasticamente para 27.700 habitantes na década seguinte; para 26.800 na década de 
1990 e permanecendo na faixa dos 22.000 habitantes até os dias atuais. Em Ubiratã, apesar da 
migração do rural para a urbano ter ocorrido, a emigração para outras cidades foi 
determinante para a perda de população. Sendo assim, o presente estudo confrontará os dados  
obtidos com os dados levantados por entrevistas a serem realizadas com pioneiros do 
município, além da elaboração de pesquisas com a população para compreender os motivos 
que impediram e impedem nos dias atuais o aumento populacional. Por fim, será possível 
descobrir quais as implicâncias econômicas que um baixo índice populacional pode causar no 
município, tendo em vista que os principais repasses dos governos estadual e federal são 
calculados com base na quantidade de habitantes. 
 
Palavras-chave: População; Êxodo Rural; Mecanização Agrícola; Migração. 
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A CALÇADA COMO ESPAÇO DA CIDADANIA: ESTUDO DE CASO 

NA CIDADE DE MAMBORÊ - PR 

 
MENDES, Tiago Antonio Madeira 336 

 
MALYSZ, Sandra Terezinha 337  

 
 

 
RESUMO 
 
A calçada como elemento do espaço público corresponde ao direito do cidadão no 
deslocamento a pé, via segura para acessibilidade e mobilidade do pedestre e lugar de 
convivência. O uso como estacionamento e o uso pelo comércio demonstram contradições e 
problemas no sistema de calçamento para uso pedestre. Neste sentido, com este trabalho 
objetivamos compreender a calçada na relação de apropriação e pertencimento, diante da 
acessibilidade e mobilidade para todos os usuários no direito de ir e vir na cidade de Mamborê 
– PR. A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa consistiu em um estudo de caso, 
com pesquisa qualitativa e quantitativa sobre o uso, a infraestrutura e conservação das 
calçadas da Avenida Manoel Francisco da Silva na cidade de Mamborê. Foram aplicados 
questionários semi estruturados aos pedestres, fotografias, avaliação das calçadas com 
trabalho de campo com base no formulário Mobilize Brasil 2013, tabulação e análise dos 
dados e mapeamento. Constatamos que a maioria dos moradores não estão satisfeitos com a 
qualidade do calçamento avaliado. Problemas diagnosticados revelam a falta de planejamento 
na infraestrutura e manutenção do calçamento, ocasionando diferentes irregularidades que 
dificultam a mobilidade para o transeunte, como degraus, falta de pavimentação, ausência de 
rampa nos cruzamentos, obstrução da via de pedestre, deformidade do piso e a falta de faixa 
de pedestre e verificamos a diferença na qualidade no conjunto das calçadas em determinas 
áreas na avenida, abrindo discussão sobre a responsabilidade do calçamento. A área Sul do 
calçamento, predominantemente residencial, tem padrão inferior de qualidade, em relação a 
área Norte, predominantemente comercial e de equipamentos públicos. 

  
 
Palavras-chave: Espaço Público; Cidadão; Calçada; Acessibilidade. 
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9 EIXO – O PÚBLICO E O PRIVADO NO ESPAÇO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

1311 
 

DA CASA-GRANDE AOS SOBRADOS - DA SENZALA AOS 

MOCAMBOS: A REORGANIZAÇÃO DO PÚBLICO-PRIVADO EM 

GILBERTO FREYRE  

 

ALMEIDA, Antonio Charles Santiago338 

SANTIAGO, Valkiria de Novais339 

 

RESUMO 

 
Gilberto Freyre, autor de uma vastíssima obra de sociologia, mais especificamente, sociologia 
da cultura, na obra Casa-grande & senzala, retrata o nascimento do Brasil à luz da 
mestiçagem. É sabido que, nos anos vinte, o debate em torno da miscigenação era tomado no 
sentido pejorativo, quer dizer, segundo o historiador José Carlos Reis, na obra Identidades do 

Brasil, afirma que havia, por parte das elites brasileiras, vergonha de reconhecer que o Brasil 
era um pais fortemente miscigenado. Mas, ainda de acordo com o historiador acima citado, 
com Gilberto Freyre, na leitura positiva da miscigenação, há um alivio para as elites 
brasileiras. Decerto que a obra Casa-grande & senzala, representa um marco nesse debate, 
mas o que se pretende é, a partir dessa sociologia da vida privada gilbertiana, discutir como 
que, na relação entre a casa-grande e a senzala, tem-se a reprodução de uma cultura que 
imbrica o público com o privado. Na esteira dessa discussão, busca-se com a obra Sobrados e 

Mocambos, uma espécie de continuação do projeto de Freyre, tradução da realidade brasileira, 
apresentar a evolução da casa-grande para os sobrados e das senzalas para os mocambos. 
Nesse contexto teórico, pretende-se debater a necessidade de reconstituição do público-
privado para o asseguramento de novas culturas, ou seja, ressignificar a cultura de 
plasticidade, aqui entendida como atravessamento do público pelo privado, em razão de uma 
cultura da autonomia, gestão da vida pública.  
 
Palavras-chave: Sociologia; Cultura; Política; Autonomia.  
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DISTRIBUIÇÃO DAS USINAS PRODUTORAS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
GUIMARÃES, Adriano Ferreira340 

 
COLAVITE, Ana Paula341 

 
 

RESUMO 
 
A busca por soluções alternativas para a produção de energia de forma limpa e menos 
agravante ao meio ambiente é bem antiga e tem crescido desde a década de 1970 após a crise 
do petróleo. A preocupação com a poluição ambiental e a emissão de gases poluentes, tem 
resultado em estudos de impactos ambientais causados por essas emissões, sobretudo de 
combustíveis fósseis. Estes estudos tem reforçado cada vez mais a importância da produção 
em escala comercial dos biocombustíveis. Na atualidade, existem muitos trabalhos referentes 
ao tema, porém, nenhum se destinou a estudar as informações referentes à distribuição 
espacial das usinas produtoras de biocombustíveis da região sul do Brasil e a sua ligação com 
fatores geográficos como: o clima, o relevo, o tipo de solos e outras características que 
influenciaram em sua instalação, sendo este, o objetivo principal desse estudo. Este trabalho 
apresenta a distribuição espacial das usinas produtoras de biocombustíveis dos estados do 
Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul, cadastradas na Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível (ANP), os quais foram associados aos dados de produção de 
matéria prima, adquiridos na plataforma online do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O Rio Grande do Sul possui dez usinas produtoras de biocombustíveis a 
partir da soja, sendo ele o maior produtor a partir deste grão, o estado também possui uma 
usina que utiliza da gordura bovina e duas usinas de etanol a partir da cana-de-açúcar. Santa 
Catarina é o menor produtor, possui apenas uma usina de biodiesel a partir da soja. O estado 
do Paraná é o maior produtor de etanol da região sul com 29 usinas. O estado ainda conta com 
cinco usinas de biodiesel, sendo uma a partir da soja, e outra a partir da gordura de frango. 
 
 
Palavras-chave: Usinas produtoras de Biocombustíveis; Região Sul; Distribuição Espacial. 
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O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO: A INTER-RELACIONALIDADE 

ECONOMICA DA AGRIGULTURA NA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL342 

 
ONOFRE, Gisele Ramos343 

 
 

RESUMO 
 
Nessa pesquisa, o objetivo consistiu em apresentar e analisar interdisciplinarmente aspectos 
da formação e organização do espaço urbano como um contínuo do espaço rural, a partir de 
informações teóricas e das políticas públicas destinadas a agricultura. Essa inter-
relacionalidade foi estabelecida com base em critérios econômicos e administrativos que 
foram averiguados e analisados  a partir da contextualização da formação urbana e do espaço 
rural, pautados na análise Materialista  histórica crítica. Nesse encaminhamento averiguamos 
elementos presentes na caracterização geográfica e na análise da formação regional, de 
maneira a viabilizar  o entendimento dos inúmeros sub-espaços organizacionais que imperam 
hegemonicamente como dinamizadores da economia agrícola que se constitui na base da 
movimentação financeira da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense. Esse espaço, foi 
regionalizado a partir de aspectos políticos administrativo, que por meio da homogeneidade e 
diferencialidade dos elementos considerados criteriosamente pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), se estabeleceram duas microrregiões: a de Campo Mourão, e/a de 
Goioerê, tendo como sede organizativa a COMCAM (Comunidade dos municípios da região 
de Campo Mourão), que congrega 25 municípios, em qual sua gestão administrativa se 
desenvolve na sede que se localiza no município de Campo Mourão. Esse município, possui 
uma estruturação tanto urbana como rural de elementos dinamizadores do capital que de 
forma regionalizada, manteve e se mantem ligado diretamente com os fatores econômicos que 
permitem a movimentação produtiva do  campo e da cidade, sendo esses os principais 
responsáveis pela ampliação capitalista da maior cooperativa agroindustrial da América 
Latina: a cooperativa COAMO. Logo, as categorias rural e urbana/campo e cidade se 
redefinem a partir da própria história que se materializou no espaço mouraoense. Contudo, 
como resultado demonstramos que o estudo dessas peculiaridades permitiu averiguar o 
desenvolvimento econômico regional com base analítica na redefinição  inter-relacional do 
contínuo existente entre o espaço rural e o espaço urbano.   
 
 
Palavras-chave: Espaço urbano; Espaço rural; Campo Mourão; Regionalização. 
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REFLEXÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OS 

PLANOS DE FUTURO ELABORADOS PARA MARINGÁ (PR)344 

TÖWS, Ricardo Luiz345 

MENDES, Cesar Miranda 346  

 

RESUMO 

O planejamento estratégico de cidades é termo empregado em 3 dimensões: a acadêmica, a 
corporativa e da gestão pública. Há uma confluência em sua adoção que, conforme a 
interpretação e ação geram alienações sociais e cria espaços de representação, mas o objetivo 
do planejamento estratégico pelo mercado é um só: a reprodução ampliada do capital pelos 
agentes produtores do espaço urbano. Por isso, debruçamos em compreender os limites desse 
planejamento, enquanto discurso em Maringá (PR), com o intuito de apresentar a tese de que, 
guardadas as escalas e proporções, os documentos elaborados para pautar o desenvolvimento 
urbano da cidade versam sobre essa modalidade de planejamento. Assim, esta investigação 
tem por objetivo demonstrar os documentos e as estruturas que nortearam o planejamento 
estratégico da cidade de Maringá para entender como os elementos ideológicos permitiram a 
(re)produção do espaço destinada ao desenvolvimento do mercado imobiliário. 
 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Grandes Projetos Urbanos; Mercado Imobiliário; 
Maringá (PR). 

 

1. 1 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CARTILHA A SER SEGUIDA? 

 

Percebemos que é comum a utilização do termo planejamento estratégico pelo 

mercado, pela mídia e pelos agentes, como forma de divulgar os grandes projetos urbanos que 

são idealizados e construídos em nossas cidades. Em Maringá, os agentes adotam o termo 

como forma de maximizar a importância dos empreendimentos que são idealizados e/ou 

construídos na cidade. Temos por exemplo o caso do Projeto de Revitalização Urbana da 

Zona 10, em que o poder público, que foi quem elaborou o projeto, por meio da Secretaria de 

Planejamento, denomina-os de “Projetos Urbanos Estratégicos – Cidade Jovem”. Um 

segundo exemplo está arrolado no primeiro artigo da Lei que aprova o Plano Diretor de 

                                                 
344 Políticas públicas e planejamento urbano. 
345  Doutor em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia (PGE-UEM), Docente 

do IFPR, Campus Avançado Astorga, ricardotows@gmail.com 
346  Doutor em Geografia FFLCH-USP, Docente do Programa de Pós-graduação em Geografia 

(PGE-UEM), cmmendes@wnet.com.br 



 

1318 
 

Maringá, de 2006, a Lei Complementar N.º 632/ 2006. O referido artigo traz o seguinte texto: 

Art. 1º.: “O Plano Diretor do Município de Maringá é o instrumento estratégico de 

desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes públicos e privados que 

atuam na produção e gestão da cidade, aplicando-se esta Lei em toda extensão territorial do 

Município”. Além destes dois exemplos, atinentes à atuação do Estado, diversos outros 

agentes também fazem alusão ao planejamento atual da cidade denominando-o de 

“planejamento estratégico”. A partir das entrevistas realizadas, verificamos que o termo acaba 

sendo utilizado como consenso.  

Por outro lado, a utilização do termo planejamento estratégico como conceito, na 

academia, parece minimizar o escopo teórico construído por diversos autores para a realização 

de diagnóstico da mais recente forma de planejamento urbano, uma vez que é mais um 

receituário neoliberal do que propriamente um conceito, ainda que diversos autores busquem 

a compreensão de tal fenômeno como uma modalidade de planejamento urbano que ocorre na 

esteira do processo de globalização bem como conceito que faz pares com o 

empreendedorismo urbano, o marketing de cidades e a cidade-mercadoria.  

Em Maringá, este “conceito” já é adotado em diversas pesquisas, como podemos 

verificar no trabalho do historiador Sergio Gini (2011), quando coloca que “para legitimar o 

discurso, foi criado o documento Maringá 2020 a partir de um planejamento estratégico que 

pensou a cidade para 24 anos em apenas 8 horas” (GINI, 2011, p. 198, grifo do autor), 

documento este que analisaremos adiante. Outros autores que fazem alusão ao termo são 

FERREIRA, (et al, 2013, s/p., grifo nosso) cujo texto sobre o espaço moderno em Maringá 

traz a seguinte explicação: “A Urbamar contratou então um arquiteto reconhecido para 

conceber o projeto, utilizando-se do planejamento estratégico, com o intuito de atrair 

interesses econômicos e chamar a atenção para Maringá, de maneira a avigorar o marketing 

urbano”. Cordovil, em seu texto “O Projeto urbano como propaganda (...)” destaca a seguinte 

reflexão:  

A partir do final dos anos noventa, no entanto, a publicidade sobre Maringá 
intensificou-se e vai ao encontro do que se convencionou chamar de discurso 
do Planejamento Estratégico. Fazendo um paralelo com as características 
deste, evidenciaram-se, no discurso publicitário feito para a cidade, os 
preceitos, transpostos na imagem urbana e no consenso entre os cidadãos, 
necessários para sua eficiência (CORDOVIL, 2007, s/p, grifo nosso). 
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A partir desses exemplos citados, apreendemos a necessidade de verificar se o termo 

planejamento estratégico citado tanto pelo poder público, pelos agentes bem como pelos 

autores estão alinhados com o termo de planejamento estratégico ou gestão estratégica 

herdado do modelo de Barcelona e de receituários afins. Essa investigação levou-nos para 

alguns questionamentos, a saber: afinal, o que vem a ser o planejamento estratégico em nível 

mundial? Quais os exemplos mais significativos e no que podem ser correlacionados ou 

diferenciados dos processos que ocorrem em Maringá? Em Maringá, se existe planejamento 

estratégico, quais seriam as características deste planejamento? 

Lembramos que em outras investigações sobre o espaço urbano de Maringá 

trabalhamos com o planejamento urbano normativo e/ou regulatório, correspondente àquilo 

que tem sido chamado de planejamento intraurbano no Brasil. Entretanto, percebemos que os 

fenômenos que são pensados e/ou executados em Maringá correspondem a uma lógica 

diferenciada daquilo que vinha ocorrendo com a cidade até alguns anos atrás, que, de fato, 

temos o objetivo de desembaraçar, para tentar comprovar nossas hipóteses que, até esse 

momento, ainda carecem de algumas reflexões profícuas.  

Verificamos que Pedro Novais (2004) deu importante contribuição teórica para 

demonstrar como a lógica do planejamento estratégico saiu das empresas e da universidade 

para ser transferida para as cidades na lógica da cidade-mercadoria, cujo embrião foi nos 

Estados Unidos. Entretanto, autores como Silva (2012) apontam que, em relação ao efetivo 

uso, “o planejamento estratégico teve o seu uso generalizado para a administração pública 

quando Margareth Thatcher esteve no comando do Reino Unido, a partir de 1979” (p. 281). 

Esse autor, ao analisar os textos do engenheiro Branco-Teixeira, admitiu que  

Baltimore é um dos casos mais estudados de reconversão urbana dos Estados 
Unidos da América, através das intervenções no waterfronts. No contexto do 
fim da Segunda Guerra Mundial e com uma crise econômica, a referida 
cidade experimentava um verdadeiro abandono de edifícios na área central, 
com uma sub-utilização do porto e uma marginalidade crescente. Esse 
quadro foi mudado com a união de um grupo de cidadãos influentes da 
cidade que iniciou um conjunto de medidas estratégicas para recuperar 
alguns edifícios históricos, no intuito de estimular o soerguimento do 
comércio e serviços (SILVA, 2012, p. 281). 
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Outro importante exemplo similar ao de Baltmore é o caso de Boston, que contou com 

uma parceria público-privada na década de 1960. Já na Europa, Silva traz a seguinte 

contribuição: 

Na Europa, um emblemático caso de reconversão urbana é o das Docklands, 
em Londres. Essa área que, como as norte-americanas, experimentava um 
abandono a partir do desemprego e da crescente diminuição da população, 
viu no sucesso das reconversões americanas a oportunidade de sair dessa 
crise. Como a Europa passava pela desconstrução do Welfare State e o 
contexto do Thatcherismo era fortemente liberal e flexível, a participação do 
setor privado foi estimulada no início da década de 1980 com a criação da 
London Docklands Development Corporation, a qual tinha a missão de 
implementar a regeneração da área (SILVA, 2012, p. 281).   

Jordi Borja e Manuel Castells estão entre os pioneiros na sistematização do 

planejamento estratégico, trazendo-o da realidade empresarial para as cidades (SILVA, 2012). 

Estes dois autores foram responsáveis, através do estabelecimento de consultoria 

internacional, pela difusão internacional desse modelo de planejamento – no caso, o modelo 

catalão, em particular na América Latina. Esse novo paradigma, o chamado “Planejamento 

Estratégico de Cidades”, foi difundido pelo mundo a partir do “sucesso de Barcelona” 

(SILVA, 2012). 

Ao analisarmos o texto destes autores, intitulado de “A cidade como atores políticos”, 

texto esse, segundo os autores, extraído de um relatório preparado para a Conferência Habitat 

II, verificamos que é carregado de uma vasta experiência neste modelo, inclusive com 

participação política na esteira dos planos que ocorreram na Europa e, em suas análises, tal 

forma de planejamento é vendida como ideal. É a partir dessa formulação que partimos para 

uma reflexão sobre o planejamento estratégico de cidades, para, na sequência, refletirmos 

sobre os processos que ocorreram e estão ocorrendo na cidade de Maringá.  

A partir da análise dos exemplos europeus, os autores partiram do pressuposto de que 

as cidades devem responder a cinco tipos de objetivos: nova base econômica, infraestrutura 

urbana, qualidade de vida, integração social e governabilidade. Somente gerando capacidade 

de resposta a estes propósitos poderão, de um lado, ser competitivas para o exterior e inserir-

se nos espaços econômicos globais, e, de outro lado, dar garantias à sua população de um 

mínimo de bem-estar para que a convivência democrática possa se consolidar (CASTELLS & 

BORJA, 1996).  
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Eles trazem elementos que demonstram que a vontade política de criar projetos que 

transformam a cidade ultrapassam a lógica do planejamento estratégico movida pelas 

transformações urbanas para absorção ou, pelo menos, possibilidades de candidaturas a 

grandes e megaeventos. Na verdade, para a realidade europeia que é demonstrada, há uma 

aproximação muito maior com as possibilidades de resgatar áreas econômicas em decadência 

do que, de fato, um plano para candidatura aos grandes e megaeventos, ainda que diversos 

exemplos arrolados por esses e outros autores estão relacionados a algum evento absorvido 

pelas cidades.  

Para os autores, em todas as cidades que analisaram, o projeto de transformação 

urbana é a somatória de três fatores: a) a sensação de crise aguda pela conscientização da 

globalização da economia; b) a negociação entre os atores urbanos, públicos e privados, e a 

geração de liderança local (política e cívica); c) a vontade conjunta e o consenso público para 

que a cidade dê um salto adiante, tanto do ponto de vista físico como econômico, social e 

cultural (CASTELLS & BORJA, 1996). 

No âmbito da América Latina, os autores supracitados trazem como características a 

absorção do planejamento estratégico tardio em relação aos EUA e Europa. Dentre as 

características apontadas para tal fato, as desigualdades e marginalidades, a debilidade da 

sustentação sociocultural das cidades e os graves déficits de infraestrutura e serviços públicos, 

atrasaram a emergência das cidades como protagonistas, quadro que se alterou sobremaneira 

na década de 1990 (CASTELLS & BORJA, 1996). Protagonistas no sentido de elaborarem, 

em processos de parceria, seus próprios planos e projetos de desenvolvimento.  

Por um lado, a revitalização econômica estimulou o andamento de projetos 
urbanos em grande escala (em alguns casos favorecidos pelas privatizações), 
assim como dinamizou o setor de construção; por outro, contradições e 
déficits herdados se agravaram: infraestrutura física e de comunicações, 
insuficiência dos recursos públicos e, em geral, incapacidade de atuação dos 
governos locais, fraca integração social na cidade e escassa cooperação entre 
as esferas pública e privada. Da mesma forma, a consolidação dos processos 
democráticos internos e a crescente abertura econômica externa 
multiplicaram as demandas sociais e acentuaram a sensação de crise 
funcional nas grandes cidades. A intensidade e a visibilidade dos problemas 
urbanos (congestionamentos, insegurança pública, contaminação do ar e da 
água, déficit habitacional e de serviços básicos) convergiram na sensação de 
crise. Simultaneamente, as dinâmicas econômicas (reativação), sociais 
(participação) e políticas (democratização) criaram as condições para a 
geração de respostas. Estas não faltaram: a aprovação de projetos de reforma 
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política e financeira em cidades emblemáticas da América Latina — como 
na Cidade do México, em Bogotá e Buenos Aires, e as reformas derivadas da 
nova constituição brasileira —, o protagonismo político e na mídia dos 
prefeitos das grandes cidades — convertidos muitas vezes em lideranças 
nacionais —, o início dos planos estratégicos de desenvolvimento 
econômico, social e urbano baseados numa ampla participação cívica, a 
descentralização dos governos locais, o andamento de grandes projetos 
urbanos de iniciativa pública e/ou privada, a cooperação entre ambos os 
setores etc. Desse modo, as grandes cidades latino-americanas emergem, na 
década de 90, como atores políticos e econômicos (CASTELLS & BORJA, 
1996). 

Para os autores, a consolidação deste novo papel dependerá da possibilidade de 

estímulo de grandes projetos de cidade que contem com uma participação ativa dos principais 

agentes públicos e privados e conquistem um amplo consenso público. 

Após a análise dessas particularidades, Castells e Borja apontam uma espécie de 

receituário sobre como devem ser concebidos os planos estratégicos, cujos elementos 

elencados ratificam se o modelo pode ou não ser implementado. Apontam três características, 

a saber:  

Em primeiro lugar, a definição de um Projeto de Futuro só será eficaz se 
mobilizar, desde o seu momento inicial, os atores urbanos públicos e 
privados e concretizar-se em ações e medidas que possam começar a 
implementar-se de imediato. Somente assim, verificar-se-á a viabilidade do 
plano, gerar-se-á confiança entre os agentes que o promovem e poder-se-á 
construir um consenso público que derive numa cultura cívica e num 
patriotismo de cidade. Esta será a principal força de um plano estratégico. 
Em segundo lugar, um plano estratégico deve construir e/ou modificar a 
imagem que a cidade tem de si mesma e projeta no exterior. Na medida em 
que se trata de uma resposta a uma sensação de crise, resultado da vontade 
de inserção em novos espaços econômicos e culturais globais, e que pretende 
integrar uma população que muitas vezes se sente excluída ou pouco levada 
em conta, o Projeto-Cidade é um empreendimento de comunicação e de 
mobilização dos cidadãos e de promoção interna e externa da urbe. 
Finalmente, o plano estratégico questiona o governo local, suas 
competências e sua organização, seus mecanismos de relacionamento com 
outras administrações e com os cidadãos, sua imagem e sua presença 
internacionais. Por conseguinte, sem uma reforma política radical — tão ou 
mais radical na forma de agir do que na base legal - dificilmente alcançar-se-
ão os objetivos de resposta aos propósitos atuais anteriormente expostos 
(CASTELLS & BORJA, 1996, p. 158). 

Notamos que o documento elaborado pelos autores e densamente criticado por Vainer 

(2002), de fato, é uma cartilha cujo mote é uma articulação entre o poder público e os agentes 

locais que buscam criar consensos para colocar a cidade à venda para o capital internacional 
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ou para uma competição entre cidades. No entanto, como há traços deste receituário na cidade 

de Maringá, buscamos os elementos correlacionados para entendermos essa lógica como uma 

nova fase de planejamento urbano, calcada na elaboração de planos para o futuro que, em seu 

seio, abarcam grandes projetos urbanos para mudar radicalmente a imagem da cidade e, de 

fato, “colocá-la numa prateleira à venda”, para parafrasear Gini (2015).  

 

2. O SURGIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES, ALÉM DO PODER PÚBLICO, QUE 

“PENSAM” A CIDADE 

 

As particularidades de empreendimento privado na gênese de Maringá gerou um 

espírito de ordenamento e planejamento, mas também de conflitos de interesses que, no bojo 

de uma sociedade que estava se iniciando e se organizando, havia desejos e intenções que 

culminaram em algumas formas de associações e entidades que, posteriormente, contribuíram 

de forma significativa para os planos de futuros propostos. Para tanto, é necessário dar nomes 

e entender quem são os agentes e atores políticos e da sociedade que se transformaram em 

‘sociedade civil organizada’ para a defesa de seus interesses e a produção de uma cidade para 

reprodução ampliada do capital.  

A primeira entidade significativa que foi criada foi a Associação Comercial e 

Empresarial de Maringá (ACIM), em 1953. Para Gini (2011), a ACIM foi criada um ano e 

meio depois da criação do município e foi a única entidade de representação do empresariado 

de Maringá até 1974, quando foi criada a Associação dos Lojistas do Comércio, que dois anos 

mais tarde se transformou em Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Maringá – 

Sincomm, hoje Sivamar (GINI, 2011). Dentre as características da ACIM apontadas por 

Gini347 (2008; 2011), destacam-se: 

A] Foi a quarta associação do país a montar o Serviço Central de Proteção ao Crédito 

– SCPC, em 1962; 

B] Apoiou diretamente a criação da Cooperativa dos Cafeicultores de Maringá, a 

Cocamar, em 1963, atualmente Cooperativa Agroindustrial de Maringá; 

                                                 
347 A partir de suas experiências junto à ACIM bem como a partir de compilações de algumas edições da Revista 
ACIM, realizadas pelo autor.  
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C] Lutou, na década de 1970, para que as empresas de construção civil da cidade 

fossem as responsáveis pela execução de obras de grande porte, como os edifícios, por 

exemplo, o que garantiu a vinda para a cidade de empresas de vultuosos capitais; 

D] No final dos anos de 1980, realizou uma série de protestos contra a política 

econômica do Governo Sarney, tendo como ponto alto o movimento deflagrado em 19 de 

fevereiro de 1987 com a publicação de artigos em jornais, passeatas e protestos; 

E] No início dos anos de 1990 travou uma verdadeira “batalha” contra a prefeitura 

devido à questão do IPTU; 

F] A ACIM realizou um movimento, denominado 13 de Julho para “protestar contra 

os juros altos” que penalizavam ainda mais as empresas que estavam em situação econômica 

deficitária. Esse movimento teve origem devido aos reflexos tardios da crise econômica do 

final dos anos de 1980, em que a economia local sentiu os efeitos da estagnação e alguns 

setores foram comprometidos, especialmente muitas empresas atacadistas de confecções e 

facções industriais, que eram as grandes geradoras de empregos na região.  

Para Gini (2011), esse movimento foi o embrião do projeto hegemônico que começava 

a ser apresentado pela Associação: 

A política local também dava sinais de desgaste com a polarização de dois 
grupos, um do ex-prefeito e deputado federal Ricardo Barros, e o outro do 
então prefeito Said Ferreira. Foi nessa mesma época que a entidade cria o 
Instituto para o Desenvolvimento Regional – IDR, corpo técnico para criar 
projetos de desenvolvimento não só para o município, mas para toda a região 
Noroeste. Em 1996, já com o projeto hegemônico definido, liderou o 
Movimento Repensando Maringá e conquistou sua participação efetiva na 
política em 1997, com a criação do CODEM, hoje o conselho que reúne 
todas as entidades empresariais e de profissionais liberais da cidade (GINI, 
2011, p. 55). 

Vemos que é por meio dessa entidade, que, em suas publicações se autodenomina 

como ‘sociedade’, como se fosse a representação legítima de toda a sociedade maringaense, 

que começam a ser pensadas propostas de planejamento de futuro. A criação de um conselho, 

instituído pela Lei Municipal Ordinária N.º 4275/1996, assinada pelo então prefeito Said 

Ferreira, denominado Conselho de Desenvolvimento de Maringá (CODEM), foi gestado 

dentro da ACIM. Para Gini (2011),  
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Na missão da ACIM, fruto de um planejamento estratégico, vemos a 
síntese do projeto hegemônico quando esta se coloca como representante de 
toda a comunidade: “A missão da ACIM é integrar e representar a 
comunidade promovendo o desenvolvimento, atuando como formadora de 
opinião e multiplicadora de conceitos de excelência empresarial, procurando 
sempre a qualidade, que implica em constante evolução. Buscando sempre a 
integridade, competência e profissionalismo – a mais eficiente prestação de 
serviços aos associados e à comunidade” (PORTAL ACIM, 2007) (GINI, 
2011, p. 56-7). 

Com a criação do CODEM e, junto a ele, o Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Econômico - FMD, foi possível uma articulação precisa entre os empresários e a prefeitura, 

no sentido de prover recursos para que os projetos para a cidade fossem pensados no âmbito 

do empresariado. “Na mesma data, foi criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Econômico – FMD, para financiar a elaboração de estudos, projetos e planos de 

desenvolvimento, o fomento do desenvolvimento e o investimento em infraestrutura e na 

formação de capital de empreendimentos” (GINI, 2008, p. 45).  

Na lógica da ‘cartilha’ do planejamento estratégico, uma crise e uma decadência gerou 

tal articulação para que a cidade pudesse ser pensada, ou, no caso, repensada. Ainda para o 

autor, além do conselho, outro resultado do Repensando Maringá foi o documento Maringá 

2020, um planejamento de longo prazo da cidade com os principais pontos sobre o que se 

desejava que Maringá se transformasse no futuro. Conforme a análise desse movimento no 

novo documento elaborado, havia a seguinte análise: 

Concluído o movimento Repensando Maringá, a sociedade civil estava 
organizada, articulada e comprometida com os destinos da cidade e sabia o 
que pretendia para o futuro de Maringá. Ressurge, então, aos líderes do 
movimento, uma questão estratégica que ainda não havia sido respondida. 
Como fazer? Ou seja, sabemos o que queremos, estamos articulados, 
organizados e comprometidos, mas como fazer para que a cidade desejada se 
torne realidade no tempo determinado? Como vamos ter a cidade que 
pretendemos em 2020? A conclusão a que se chegou foi a de que deveria 
existir uma organização público-privada que fosse encarregada de manter 
a sociedade organizada articulada, transformando as propostas de futuro 
em projetos de ação ou de políticas exequíveis, ou seja, que cuidasse das 
políticas de desenvolvimento e que identificasse mecanismos e meios de 
fazer executá-las (MARINGÁ, 2011, p. 10, grifos nossos). 

Essa proposta de organização a que o documento referia culminou na aprovação do 

Conselho de Desenvolvimento da cidade (CODEM).  
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 3. O DOCUMENTO MARINGÁ 2020: PRIMEIRA PROPOSTA ESTRATÉGICA?  

 

Uma reportagem de revista de circulação nacional traz elementos comparativos entre 

os de Maringá e de outras cidades do mundo e faz uma divulgação trazendo o conceito de 

Cidade Global de Saskia Sassen, de forma que, do ponto de vista do espectador, traz um 

impacto positivo e, automaticamente, compara a cidade às grandes metrópoles globais e até 

cidades menores da Escandinávia, como forma de apreciar o Plano Maringá 2020. Do ponto 

de vista de quem analisa geograficamente, o impacto culmina em uma abordagem rasa que 

desconsidera profundas análises sobre os processos e escalas que envolvem as diferentes 

dinâmicas relacionais das cidades globais e, destas, com as demais cidades do mundo.  

Enfim, como o foco é o marketing de cidades e a criação de uma imagem de Maringá, 

então o próprio portal eletrônico da prefeitura publicara a matéria com a seguinte redação:  

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem), e o plano 
Maringá 2020 ganharam destaque na edição especial da revista Exame CEO 
- O Desafio das Grandes Cidades, na reportagem “Boas ideias para os 
prefeitos”, que circula esta semana. “Parcerias com a iniciativa privada e 
agências para atrair investimentos são estratégias que dão certo em cidades 
como Rio de Janeiro e Maringá”, traz trecho da matéria. 

Produzida a partir de um encontro de prefeitos de grandes cidades 
brasileiras, em debate para onde os gestores públicos devem dirigir sua 
atenção para o desenvolvimento sustentável, a reportagem mostra exemplos 
pelo mundo. Como Nova York, onde “houve continuidade de políticas 
iniciadas em administrações anteriores”, ou municípios menores pelo 
mundo. 

No quadro “A diferença que faz um plano”, a reportagem de Daniel Barros 
mostra essas cidades menores como Solina na Suécia, Skolkovo na Rússia e 
Shenzhen na China. “O plano tem como marca a parceria, aglutinando, além 
da prefeitura, os governos estadual e municipal”, cita a matéria antes de falar 
de Maringá. 

 O texto prossegue e contempla outros casos de ‘sucesso’ no planejamento de longo 

prazo na atração de investimentos pelo Brasil, “como é o caso de Maringá”. O texto 

apresenta:  
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a cidade de 360.000 habitantes tem um conselho de desenvolvimento 
econômico formado por empresários e acadêmicos que ajuda a gerir os 
recursos do município e a pensar seu futuro por meio de um plano chamado 
Maringá 2020. É o tipo de iniciativa que merece ser replicada (MARINGÁ, 
2013). 

É importante considerar que o Plano Maringá 2020 foi elaborado ressaltando oito 

áreas estratégicas que formariam as câmaras técnicas já previstas no anteprojeto de Lei que 

criaria o CODEM (GINI, 2008), cujo artigo 6º trazia o seguinte texto: Ficam criadas as 

seguintes Câmaras Técnicas: I - De Assuntos Comunitários; II - De Assuntos Universitários; 

III - De integração Tecnológica; IV - De atração de Investimentos; V - De Agricultura e 

Agroindústria; VI - De Comércio e Serviços; VII - Do Comércio Exterior; VIII - Da 

Construção Civil e Setor Imobiliário. É interessante notar que as 7 primeiras câmaras técnicas 

tinham exatamente a mesma nomenclatura da área estratégica, o que não acontece com a 8ª, 

em que, na Lei de criação do CODEM era denominada “da construção civil e setor 

imobiliário” e, no plano Maringá 2020, o título era “Área de Gestão Empresarial”. Nesta 

última área estratégica, a diretriz predominante é a de “Caracterizar Maringá como um centro 

de formação e treinamento de recursos humanos para diversas áreas da produção e da gestão 

industrial de serviços, mediante a instalação de Centro de Tecnologia Industrial, de 

Incubadoras Tecnológicas e um Centro de Empreendedorismo, visando a consolidação de 

uma Tecnópolis. O objetivo é alcançar modelo econômico sustentável, com atividades de 

grande agregação de valor que proporcionem elevados níveis de emprego e renda à população 

Local” (MARINGÁ, 1996; GINI, 2006).  

Essa diretriz teve sua implantação em curso com a proposta da criação de novo Parque 

Industrial, cujo objetivo de sua criação está sincronizado com os objetivos da diretriz proposta 

no Plano Maringá 2020.  

Outra diretriz que chamou a atenção e que está alinhada com os processos que 

envolvem o planejamento e a gestão urbanos está vinculada à “Área Comunitária” do plano 

elaborado. No texto da referida área contém a seguinte diretriz: 

O crescimento da cidade deve ser planejado de maneira a consolidar-se 
como cidade de porte médio com população aproximada de 500.000 
habitantes. A qualidade de vida deve constituir-se no principal objetivo da 
sociedade, compreendendo melhor distribuição de renda, elevados padrões 
de renda, educação, saúde, saneamento, habitação, comunicação, transporte, 
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segurança, etc., e o desenvolvimento harmônico do maringaense em artes, 
música, filosofia, folclore, literatura, esporte, lazer e línguas. O planejamento 
urbano deve integrar o desenvolvimento humano com a natureza, de maneira 
a harmonizar o homem e a natureza. A sociedade civil deve ser organizada e 
representativa. Maringá deve constituir-se no local onde o ser humano possa 
ser plenamente feliz com a sua dignidade respeitada num ambiente de plena 
liberdade (MARINGÁ, 1996; GINI, 2006). 

Essa diretriz possibilita diversos enfoques de investigação, sobretudo para analisar sua 

eficácia e debater com os conceitos de segregação e fragmentação sócio-espacial gerados a 

partir da elaboração e implementação deste documento. Porém, neste momento, atemo-nos 

apenas para a questão do planejamento urbano: há, de fato, a intenção de controlar o 

crescimento da cidade, colocando um limite de habitantes com que a ‘sociedade civil 

organizada’ queira conviver e, carregada de termos como qualidade de vida, dignidade e 

desenvolvimento humano, constroem uma imagem de cidade que é buscada a todo o instante. 

Na verdade, esse documento endossa e recupera os termos já embutidos na cultura do cidadão 

maringaense de que a cidade é planejada, portanto diferenciada. A construção dessa imagem 

tem impacto na gestão, uma vez que, conforme verificamos em entrevistas e na própria obra 

de Gini (2008, 2011), a própria ACIM, agora vinculada efetivamente ao poder público por 

meio do CODEM, cujos membros transitam pelas duas instituições, contribui e elabora até os 

planos de governo dos candidatos a prefeito, independentemente se esse candidato for 

situação ou oposição.  

Verificamos também que este documento, mesmo tendo sido elaborado em apenas 

uma reunião de 8 horas (GINI, 2011), teve papel fundamental, pois deu subsídio para a 

construção de um segundo documento estratégico, este sim bem mais elaborado e com uma 

divulgação bem mais ampla, o chamado Maringá 2030. É sobre as características e 

particularidade que vamos nos debruçar no próximo tópico.  

 

4. MARINGÁ 2030  

 

A estrutura do Conselho de Desenvolvimento passou por uma evolução no sentido de 

ampliação no número de Câmaras Técnicas e comissões para pensar a cidade, com a 

ampliação de câmaras com discussões relacionadas aos projetos urbanos. Portanto, além de 

Maringá possuir um conselho do empresariado para discutir elementos relacionados às áreas 
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planejadas no documento Maringá 2020, houve uma evolução e necessidade de ampliação de 

áreas e/ou diretrizes a serem perseguidas no âmbito do planejamento e proposta de cidade 

realizada pela entidade.  

É interessante que o novo documento apresentado faz menção ao Plano Maringá 2020 

e aponta que segue as características semelhantes, tendo uma análise de que o documento 

anterior teve sua eficácia e norteou o processo de desenvolvimento. No entanto, na introdução 

do capítulo 2 do documento, faz questão de distingui-lo de um plano de desenvolvimento 

econômico ou estratégico, conforme podemos confirmar:  

Não tem e nem poderia ter pretensão alguma de ser um plano de 
desenvolvimento econômico, nem tampouco um plano estratégico de 
desenvolvimento. É um conjunto de objetivos propugnados para a cidade, 
de diretrizes orientadoras do processo e de estratégias de condução. No 
entanto, as ações, os projetos e as propostas de políticas vão sendo 
construídos ao longo do tempo, assim como as estratégias são revisadas, 
suprimidas ou complementadas pelas câmaras técnicas, com o suporte da 
Secretaria Executiva e, em cada caso, deliberadas pelo Plenário mediante 
encaminhamento formal da Mesa Diretora (MARINGÁ, 2011, p. 16). 

O documento nega qualquer correlação com um plano estratégico de desenvolvimento, 

apesar de averiguarmos algumas características que são simétricas com o receituário 

apresentado por Borja e Castells.  

Em nossa análise do documento, verificamos que a ACIM teve sua estrutura 

modificada, em termos da ampliação de Câmaras Técnicas que estão, agora, muito mais 

relacionadas a projetos e planos; vimos que o próprio documento, ao apresentar as diretrizes 

voltadas para as quatro grandes áreas desejadas para o futuro da cidade (I. Desenvolvimento 

Econômico; II. Meio Ambiente; III. Cidadania; IV. Cidade), na sua própria forma de 

organização, ressalta que alguns projetos estão vinculados com interesses, ou de alguns 

agentes de grupos econômicos ou do setor imobiliário; ou projetos elaborados pela prefeitura; 

ou ainda projetos político-partidários resultantes de campanhas políticas de candidato a 

prefeito eleito na última eleição, Roberto Pupin (PP).     

O documento teve 127 assinaturas em sua aprovação, entre elas do ex-prefeito Silvio 

Barros II, de empresários de diversos setores, de outros políticos e membros do CODEM. 

Dentre os projetos apresentados em forma de desenho no documento, destacamos a 

urbanização da Zona 10, o Parque Tecnológico, o Aeroporto Industrial, Revitalização da 
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Avenida Brasil, Centro Cívico, dentre outros. Embora sejam Grandes Projetos Urbanos 

selecionados em nossa análise, verificamos que não fizeram parte ou foram anteriores ao 

documento elaborado, o que fundamenta a hipótese de que há consenso entre os distintos 

agentes para que a cidade tenha um desenvolvimento cujas ideias e propostas estejam 

alinhadas entre eles, refutando as vontades pontuais. 

Verificamos, por intermédio de entrevistas, que a entidade ACIM e o CODEM já 

foram mais fortes no sentido de ditar as normas e regras de como seria o desenvolvimento da 

cidade, porém, atualmente, o poder público retomou para si algumas ações, inclusive 

vinculando projetos a agentes específicos, como por exemplo, o Projeto Eurogarden; 

vinculando áreas a setores específicos, como o Novo Centro, com a preponderância do setor 

imobiliário; executando projetos que contrariaram a Sociedade Civil Organizada, representada 

pela própria ACIM, como realizaram com a retirada dos estacionamentos da Avenida Brasil, 

entre outros.  

Como apontara um entrevistado (2014),  

Quem fez esse projeto foi o empresariado e o poder público ficou à margem 

disso. Hoje o poder público retomou esse comando, mas no final da década 

de 1990 e os anos 2000 inteiro era o empresariado que estava coordenando. 

Então hoje o município tomou a frente, só que ele tem uma conta que ele 

precisa pagar pra esse empresariado, por isso que você vê hoje na cidade 

um domínio do setor imobiliário, por exemplo, que é muito grande na 

cidade, muito forte e a força desse empresariado na cidade ainda controla 

muita coisa; e quando esse empresariado pensou a cidade eles fizeram um 

planejamento, mas esse planejamento foi direcionado; foi uma visão deles 

pra cidade, para o desenvolvimento da cidade (entrevista, 2015).  

Mesmo com esses embates e jogos de interesses que destoam de uma sincronização 

perfeita, como é apresentada no plano Maringá 2030, verificamos que os projetos que estão 

sendo executados, ou ao menos aprovados no âmbito legal, acabam demonstrando um desejo 

comum: que tenham uma cidade que possa ser colocada na prateleira (entrevista, 2015) para 

ser negociada com a classe dominante, local ou de fora.  

 

5. MASTERPLAN OU MARINGÁ 2047 

 

O documento Maringá 2030 não é o último a ser realizado pensando no futuro da 

cidade. Outro documento denominado Masterplan ou Maringá 2047 está em fase de 
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elaboração incorpora elementos do Maringá 2030, mas tem por objetivo pensar a cidade mais 

adiante, ou seja, quando ela possuir 100 anos de fundação. Portanto, o documento traz 

consigo as duas denominações, para seguir os documentos anteriores, no que tange à uma 

linearidade e planejamento para o futuro e, Masterplan, por ser um plano estratégico master, 

para pensar a cidade em suas mais variadas dimensões.  

O engenheiro José Carlos Valêncio, em entrevista cedida à Angela Vicente, em 

programa local denominado “Arquitetando Maringá”, também foi vereador de Maringá e 

membro do plenário do Codem bem como diretor da ACIM, presidente da Terra Roxa 

Investimentos e sócio-diretor da Empresa Valêncio Arquitetura348, explica que como em 

Maringá há um número grande de entidades de classe que estão organizadas dentro do 

Codem, tem várias cabeças pensantes. Por isso convidaram alguém que “tivesse consciência 

social um pouco melhor”. Na entrevista, ele aponta que apareceu um arquiteto de renome 

internacional, que está na Norman Foster na Inglaterra, o arquiteto Edson Yabiko, 

Maringaense, irmão do também arquiteto Wilson Yabiko, da Construtora Design de Maringá, 

em que esse arquiteto “veio passar essa consciência social de que temos que ter parcerias com 

o poder público (...) mostrou vários exemplos no mundo todo e perguntou o que estamos 

pensando para a cidade para quando ela estiver com 100 anos, então pensamos neste slogan 

Maringá 2047”. Ele aponta que a “cidade já foi parcelada em cima de uma prancheta (...) e, 

quando se parcelou a cidade o vizinho era um sítio que tinha um dono, então não tinha como 

invadir, (...) por isso não temos favela, somos planejada”. “Se temos uma cidade que é 

exemplo de planejamento no Brasil, no mundo, não tem por que não continuar esse 

planejamento, então se pensa a longo prazo”, continua. A ideia é contratar um escritório de 

renome internacional para elaborar um plano para a cidade. De acordo com o Codem, o 

Masterplan “é um estudo e plano globais visando o crescimento sócio-econômico e 

urbanístico racional com vistas à qualidade de vida, conforto e segurança adequada aos 

moradores”.  

Valêncio ainda coloca que “se uma Price, uma Deloitte, (...) uma Norman Foster está 

atendendo os Estados Unidos ou a Arábia Saudita (...) e uma dessas empresas grandes disser 

‘eu já planejei Maringá’, então você tem uma ponte muito mais estreita entre os investidores 

                                                 
348 Ressaltamos as funções e atribuições do agente para entendermos como os mesmos agentes estão articulados 
aos diversos órgãos e entidades que pensam a cidade e seu planejamento.  
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que queiram investir no Brasil tem uma cidade com o mesmo nível de planejamento que se 

ofereceu do trabalho dessas empresas”.  

Percebemos que o discurso é o mesmo estabelecido nos planos anteriores, porém com 

um interesse mais forte de trazer modelos de fora, as chamadas ‘ideias fora do lugar’ (apesar 

de um termo ultrapassado), justamente para lançar Maringá na rota dos investidores 

internacionais e, o caminho encontrado é a elaboração ou ampliação dos planos estratégicos, 

mas este, com a participação conveniada de renomados escritórios internacionais de 

arquitetura e consultoria para elaborar o Masterplan ou Maringá 2047.  

Para a construção do documento, foi elaborado um termo de referência contemplando 

os seguintes objetivos: 

O presente termo de referência tem como objetivo a realização de um Master 
Plan do município de Maringá e cidades conurbadas, voltado para o 
crescimento e desenvolvimento futuro da cidade, visando 2047, ano de seu 
centenário. Buscando definir os vetores capazes de interagir com os setores 
existentes no mercado e a obtenção de uma estratégia coordenada de atração 
de novos setores, prevenindo problemas sociais, ambientais e de mobilidade 
advindos do crescimento urbano. 

No que tange aos objetivos específicos, os seguintes foram destacados: 

Levantar as potencialidades do município em áreas rurais, urbanas e de 
expansão assim como do processo de ocupação e urbanização;  

Levantar novas potencialidades de atividades econômicas considerando as 
áreas urbanas já existentes e as potencialidades em áreas específicas.  

Através de levantamento georreferencial das áreas comerciais, industriais e 
residências, identificar possíveis concentrações desejáveis ou não para o 
crescimento equilibrado. 

Realizar estudo prospectivo de infraestrutura regional, incluindo o sistema 
de transporte – mobilidade urbana, redes de abastecimento de água, e de 
esgoto sanitário e escoamento de águas pluviais, sistema de 
telecomunicação, etc.; 

Realizar o estudo prospectivo de cenários com diferentes potenciais de 
expansão urbana; 

Elaborar um plano estratégico de implementação de ações e metas para a 
promoção do desenvolvimento econômico e social, formatando o conceito 
Maringá de Desenvolvimento. 
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No que refere-se à consultoria, propriamente dita, a emissão foi realizada para uma 

empresa de consultoria específica, cujo site demonstra em todos os links elementos de 

tecnologia avançada bem como elementos relacionados à globalização. Os principais links do 

site da empresa são intitulados como “Governança Corporativa”, “Empresas Emergentes”, 

“Mundo Corporativo”, “Impacto Econômico Global do Facebook”, dentre outros, 

demonstrando um alinhamento com o mundo empresarial na produção de consultorias e 

projetos que visam o planejamento estratégico empresarial. Neste caso, há o pedido de 

consultoria em uma clara estratégia de empreendedorismo urbano, cujo mote é transferir o 

modelo de planejamento para a cidade, na perspectiva de um desenvolvimento similar ao 

corporativo.  

Vale considerar que esse documento é apenas uma aquisição do que foi destinado à 

referida empresa, não consubstanciando naquela que efetivamente realizará o planejamento 

estratégico da cidade, uma vez que, conforme informações investigadas, ainda que no plano 

informal, há a possibilidade de que esse documento tenha sido emitido a outras empresas de 

consultoria. A evidência, no próprio documento, é a indicação de que, na fase 3,  

Ao findar a segunda fase, e alinhado com os resultados do planejamento 
urbanístico, a LICITANTE VENCEDORA produzirá e apresentar um 
workshop com cenários prospectivos, um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico estruturado, um modelo de Governança Corporativa e um 
Plano de Investimento e Captação de Recursos, para a localidade em estudo 
e para as entidades envolvidas no projeto (CONSULTORIA, 2014). 

Ou seja, há a necessidade de que empresas concorrerão via processo licitatório para a 

elaboração do Masterplan. De qualquer modo, no próprio documento elaborado pelo Codem 

para a apreciação da empresa, traz em seu bojo elementos que seguramente fazem referência 

aos projetos que estão sendo pensados e conduzidos, tanto pela entidade, pelos grupos 

econômicos envolvidos, quanto pelo poder público, conforme podemos observar: 

Objeto: O Plano Urbanístico compreenderá um conjunto de estudos de 
alternativas de construção e expansão urbana segmentada em áreas, dando 
dimensionamento de infraestruturas necessárias, ordenamento territorial 
desejado, capacidade de investimentos e ampliação de segmentos 
econômicos já existentes, inserção de novas áreas devendo observar, basear 
ou propor correções na legislação em vigor do município. 

Produtos Esperados: Visão do Masterplan, incluindo planos de ocupação e 
uso do solo, infraestrutura e faseamento; Análise do crescimento urbanístico 
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de Maringá, em comparação com outras cidades importantes no Estado e no 
Brasil; Avaliação e promoção dos grandes empreendimentos como o 
Eurogarden, Novo Parque Industrial, Ampliação do Aeroporto Central 
e Transportes Multimodais; Planejamento da rede viária e do espaço 
público; Análise de massa e densidade populacional; Plano de 
implementação para Maringá 2047; Comunicação entre Projeto 
Socioeconômico com o Projeto Urbanístico (CONSULTORIA, 2014) [grifos 
nossos]. 

Portanto, verificamos que, na esteira do pensamento hegemônico e de seus conflitos, 

há a tentativa de perpetuar projetos urbanos que visem o desenvolvimento econômico da 

cidade. Grifamos alguns deles para demonstrar que os projetos selecionados estão 

sincronizados com um planejamento maior, contínuo, regional e que são pensados de dentro 

para fora, mas também, de fora para dentro, a partir das referidas consultorias, no sentido de 

que ideias de fora do lugar, conforme afirmara Roberto Schwartz, são trazidas para nossas 

cidades e, conforme analisamos, são fundidas com os interesses internos na perspectiva de 

produzir espaços do espetáculo, que visam a reprodução ampliada do capital e a atração de 

investimentos. Tudo acontece em cima de uma esteira ideológica, batizada hegemonicamente 

de “Maringá é uma cidade planejada”. 

Percebendo a continuidade ideológica vendida na imagem e gestão da cidade, 

trouxemos alguns elementos de recapitulação da construção dessa imagem que, atualmente 

gera também representações por meio da grande quantidade de projetos que são lançados no 

âmbito desses planos elaborados pelas respectivas entidades.  

 

6. O VIÉS IDEOLÓGICO POR TRÁS DOS PLANOS: COMO CONSEGUIRAM 

CONVENCER O POVO? 

 

É necessário destacar que a ideologia possui vários significados e duas concepções: a 

concepção neutra e a concepção crítica. No senso comum, é sinônimo do termo ideário, 

contendo o sentido neutro de conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas e de visões do 

mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado pelas suas ações sociais e, principalmente, 

políticas. 
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Já na concepção crítica, a ideologia pode ser considerada um instrumento de 

dominação, que age por meio do convencimento de forma prescritiva, alienando a consciência 

humana.  

De acordo com Karl Marx, a ideologia age massacrando a realidade (consciência 

falsa) proveniente da divisão entre trabalho manual e intelectual.  

Já Lefebvre (2000) alerta para a contradição sufocada pelas “ideologias que 

misturavam as discussões sobre o espaço, saltando do cosmológico ao humano, do macro ao 

micro, das funções às estruturas, sem precauções conceituais, nem metodológicas” 

(LEFEBVRE, 2000, p. 5). Para o autor, “a ideologia da espacialidade, muito confusa, 

interpenetrava o saber racional, a planificação efetiva, mas autoritária, as representações 

triviais e correntes” (LEFEBVRE, 2000, p. 5). 

A ideologia está no processo político e no processo social, mas também acadêmico, 

uma vez que o autor se refere à ideologia discutida, sobre o espaço, que, de fato, corrobora a 

perspectiva crítica do conceito. Lembramos que a ideologia, assim como fizera Ferreira 

(2007),  

será tratada em sua acepção marxista, a cujo sentido Bobbio (1998) chama 
de “forte”, em oposição ao “sentido fraco”, mais comum na bibliografia 
acadêmica, segundo o qual a ideologia seria apenas o conjunto de ideias e 
crenças coletivas que regem uma sociedade (FERREIRA, 2007, p. 47). 

Porém, a ela é dada a conotação espacial, na articulação feita entre as classes da 

sociedade e seus agentes, no sentido da produção do espaço. A produção do espaço é 

resultado de um processo ideológico, uma vez que, para Marx, o conceito de ideologia está 

atrelado ao conceito de luta de classes e da divisão social do trabalho. Isso implica dizer que a 

produção e a reprodução do espaço é fruto dessa luta de classes, logo, sincroniza com a 

ideologia produzida anteriormente ou concomitante ao processo de produção do espaço.  

Para Ferreira (2007), o sentido marxista “designa o processo de construção e 

disseminação, pelas classes dominantes, de uma falsa representação teórica da realidade” 

(2007, p.47), que, a partir de tal disseminação cria uma consciência social que aceite e 

legitime o seu poder.  

Marilena Chauí (1980) aponta que os homens produzem ideias ou representações pelas 

quais procuram explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas relações com 

a natureza e com o sobrenatural.  
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Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens 
o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das 
formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse 
ocultamento da realidade social chama-se ideologia (CHAUÍ, 2004 [1980], 
p. 5). 

Já Milton Santos, ao abordar o conceito de globalização, assinala que, entre seus 

fatores construtivos (se referindo ao processo de globalização), “encontram-se a forma como a 

informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como motor 

da vida econômica e social” (SANTOS, 2000, p.38). Para o autor, o que é transmitido à 

maioria da humanidade é, 

De fato, uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. 
Isso tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e 
social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível. Mas na 
medida em que o chega às pessoas, como também às empresas e instituições 
hegemonizadas, é, já, o resultado de uma manipulação, tal informação se 
apresenta como ideologia. O fato de que, no mundo de hoje, o discurso 
antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações humanas – 
sejam elas a técnica, a produção, o consumo, o poder – explica o porquê da 
presença generalizada do ideológico em todos esses pontos. Não é de 
estranhar, pois, que realidade e ideologia se confundam na apreciação do 
homem comum, sobretudo porque a ideologia se insere nos objetos e 
apresenta-se como coisa (SANTOS, 2000, p. 39). 

Acreditamos na apreensão do conceito para a discussão do objeto, pois é no urbano 

que a ideologia é aplicada de maneira mais perversa. No momento em que na agenda das 

cidades há a efetiva inserção do planejamento estratégico, em que o poder da classe 

dominante se materializa na produção do espaço, é necessária a utilização da ideologia para 

convencimento da população sobre as práticas e ações realizadas e planejadas. Em Maringá 

esse convencimento ocorreu muito antes, ou seja, desde a comercialização das terras pela 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, na implantação do plano e nas diferentes fases 

do desenvolvimento da cidade.  

A forma de utilização se dá pela exploração e manipulação da informação. Em todos 

os veículos e, digamos de passagem, também imbuído em ambiente acadêmico, a ideologia 

ganha força ou é reproduzida. As classes dominantes procuram fazer com que seus interesses 

e suas ideias passam a ser interesse e ideia não mais daquela classe em particular, mas de 

todas as classes (FERREIRA, 2007).  



 

1337 
 

Assim, “a ideologia age como um instrumento para fazer destas ideias, ideias 

universais e, por isso mesmo, ideias dominantes, que acabam por esconder os conflitos 

inerentes à sociedade de classes” (FERREIRA, 2007, p. 48). Para o autor, “legitimam, então, 

as relações de dominação e a passividade dos dominados frente à sua suposta naturalidade de 

sua condição” (FERREIRA, 2017, p. 48). 

Como a classe ou as classes dominantes controlam as instituições, a mídia e o próprio 

Estado, asseguram que seus desejos e suas vontades sobre o espaço se realizem. Isso se 

limitando ao espaço urbano, sem considerar as demais escalas e dimensões da vida social, 

que, conforme exemplificara Milton Santos, a ideologia se expande para os demais espectros 

da vida humana em sociedade.  

Do mesmo modo, retomando a reflexão sobre o papel da ideologia na produção do 

espaço urbano, constatamos que é um instrumento utilizado pela gestão e pelos grupos e 

classes para a viabilização de seus interesses. Por meio da representação e dos demais 

instrumentos de que dispõe, a classe dominante gera uma representação num jogo das formas 

particulares e, portanto, é imbuída na mentalidade e no comportamento da população, gerando 

alienações sociais, por meio da ideologia dominante que, por sua vez, gera mais-valias para o 

mercado imobiliário. Então, a ação gera alienações sociais que são tornadas espaciais. Em 

Maringá percebemos uma presença muito forte de elementos ideológicos que enaltecem 

adjetivos como qualidade de vida, bom lugar para morar, gestão eficaz e planejamento.  

Tais elementos ideológicos estão imbricados na própria formação sócio-espacial da 

cidade, cujos combustíveis para venda dos lotes e, consequentemente, para a formação da 

cidade eram a propaganda e o discurso. As classes dominantes, por meio da mídia e do 

discurso, acabam fomentando sua ideologia e apresentando-a como verdade.  

Cordovil (2007) corrobora a assertiva ao afirmar que “o discurso inicial da 

CTNP/CMNP349 vem sendo consolidado nas diversas transformações realizadas no espaço 

urbano de Maringá” (p. 83). Para a autora, “os temas recorrentes são cristalizados, tanto 

através de propagandas, que alardeiam o caráter de cidade agradável e segura, como 

espacialmente, em decisões para a expansão da cidade e em projetos urbanos” (CORDOVIL, 

2007, p.83). Acrescentamos que algumas pesquisas, sobretudo dissertações e teses, 

simplesmente absorvem tal publicidade e emprestam essa verdade em suas pesquisas. 

                                                 
349 Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) e Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP). 
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Gonçalves (1999) chama a atenção para a credibilidade dada aos documentos utilizados pela 

Companhia colonizadora e a adoção, com excessiva confiança, no que a empresa produziu 

como informação, que, consequentemente, gerou uma imagem da cidade. Cordovil (2007) 

parte dessa premissa “para entender o discurso que se consolida reiteradamente nos aspectos 

formulados para a formação da imagem urbana e da imagem publicitária da cidade de 

Maringá, da sua gênese aos dias atuais” (CORDOVIL, 2007, p.84).  

A propaganda da empresa colonizadora “traduzia imageticamente a região através de 

expressões pitorescas como ‘Nova Canaã’, ‘Eldorado’, ‘Terra onde se anda sobre o dinheiro’, 

‘Terra da promissão’, e outros apelidos do mesmo naipe” (GONÇALVES, 1999, P. 117). Na 

implantação do plano inicial, tais mecanismos eram estratégicos no convencimento para a 

ocupação regional e local. O plano inicial, cujas especificidades já trabalhamos, “foi utilizado 

como recurso para o destaque de um núcleo regional que se criava, localizado no centro 

geográfico de uma extensa área planificada e com acessibilidade eficiente” (CORDOVIL, 

2007, p. 83).  

Assim, “Maringá já nasceu num contexto no qual o ‘espetacular’ encontrava-se 

fundamentado. O plano da cidade faz parte desse processo e visava o fortalecimento do 

discurso empreendido pela CTNP/CMNP para a ocupação do ‘Norte do Paraná’” 

(CORDOVIL, 2007, P. 83). Para a autora, mais do que isso, “o plano e o seu discurso 

reconduziram, apoiados pelo sistema de instituições, a verdade imposta. Esta verdade reflete-

se no discurso atual e recorrente da cidade” (CORDOVIL, 2007, P. 83). 

Este discurso, para além de produzir o espaço e atrair população e investimentos, 

produziu uma imagem e uma representação de tal imagem, em que o fato de todo o espaço ser 

fruto de colonização privada, então se produziu uma imagem da cidade planejada em sua 

totalidade.  

O plano inicial é o principal objeto a ser explorado, por suas características e por seu 

ideário. “Diante de uma terra ‘onde se anda sob dinheiro’ e que, portanto, não possui 

características nem qualidades individuais, produziu-se uma cidade que, para se diferenciar (e, 

assim, se individualizar), encontrou na concepção de “cidade-jardim” e no seu autor, o 

particular e o específico” (CORDOVIL, 2007, p. 86).  

No discorrer do texto, verificamos mais algumas afirmações que corroboram os 

elementos ideológicos e de produção da imagem a que referimos, porém, é importante 
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registrar que há, nas pesquisas, uma adoção dessa verdade, produzida inicialmente em 

documentos da empresa colonizadora e, posteriormente, pelas diversas mídias. Como por 

exemplo, Vercezi aponta que Maringá 

reflete a ação do planejamento urbano da CTNP no momento de sua 
fundação, perpetuando uma posição privilegiada tanto de disponibilidade de 
capital gerado pela economia local que acaba por investir em 
empreendimentos, quanto pelos reflexos de cidade planejada e moderna. 
Perpetuando uma imagem que contempla status de cidade próspera, 
reforçando, pelos investimentos do capital público e privado uma condição 
de cidade excludente e segregadora já que a mesma ―não apresenta nem 
mesmo favelas e áreas com distorções funcionais (VERCEZI, 2012, p. 155). 

A autora inicia o parágrafo reproduzindo exatamente o discurso empreendido nos 

documentos oficiais da referida companhia, mas, com um olhar geográfico, realiza uma 

análise do caráter excludente e segregador que a produção de tal imagem gerou e continua a 

perpetuar na cidade de Maringá. Já Torrecilha (2013), em sua dissertação de mestrado, coloca 

que 

A Cidade Canção, como ficou conhecida, Maringá passou por diversas fases 
e já teve outros codinomes, sendo que cada um designava um período de sua 
história. “Cidade Planejada”, devido aos esforços do Engenheiro Cássio 
Vidigal que fez os primeiros levantamentos topográficos de Maringá para 
depois passar esses dados para o engenheiro civil Jorge Vieira de Macedo 
(sic) desenhar as ruas e avenidas segundo um planejamento pré-definido, tal 
projeto contemplava sua posição geográfica e o traçado da linha férrea, de 
modo que tal obstáculo não serviria de empecilho para o crescimento da 
cidade (TORRECILHA, 2013, p.33).  

Tais elementos são repetidos e utilizados em diversas pesquisas sobre a cidade de 

Maringá, atestando e endossando verdades que, de fato, servem para enaltecer a gestão e 

promover a propaganda e a produção de uma representação. Esta representação gera 

alienações sociais, uma vez que vira elemento do discurso central, explorado fora dos muros 

da academia e da pesquisa científica, ou seja, pela propaganda.  

Por exemplo, Lima (1999), em uma publicação na Revista Veja, enalteceu Maringá 

como a Dallas Brasileira, em comparação com a cidade americana. Para o jornalista, 

“Planejada durante a década de 40, a cidade paranaense é uma Brasília regional. A diferença é 

que produz riqueza em vez de escândalos” (LIMA, 1999).   
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Ao utilizar a imagem americana como desejo dos moradores, a reportagem 
mostra o discurso construindo um consenso entre os cidadãos que depreciam 
a sua própria cultura. O consenso é determinante para o sucesso da cidade 
como empresa, na qual não se admitem os conflitos. Ao construir uma 
referência não brasileira, o consenso persegue a identidade americana. 
Assim, observa-se que há a busca pela semelhança de sujeitos estritamente 
identificados, renovando-se (e repetindo-se) no discurso (CORDOVIL, 
2007, p.89). 

Além desses veículos de comunicação, outras produções locais, como a Revista Acim, 

o Anuário da Economia, os jornais locais, os documentos e sites da Prefeitura Municipal e os 

planos diretores municipais se encarregam de perpetuar o mesmo discurso. Tal discurso, 

iniciado desde a fundação da cidade, contribui para o que está sendo chamado de Marketing 

de cidades frente ao planejamento estratégico. As cidades são vistas como empresas e devem 

ser pensadas como agentes econômicos dependentes do mercado em que estão inseridas e no 

qual encontram o modelo para o seu planejamento (VAINER, 2000, CORDOVIL, 2007).  

A ideologia da classe dominante é mostrar que Maringá é um ótimo lugar para viver 

com qualidade de vida, porém, por trás desse ‘jargão’ e, assumidamente em documentos e 

propagandas, a imagem que impera é a de que Maringá é planejada, por isso, é um ótimo local 

para fazer investimentos. Os elementos de cidade planejada extrapolam as 10 Zonas iniciais 

como se a expansão da cidade seguisse uma lógica de continuidade do projeto inicial, o que 

não é verdade, uma vez que, já na implantação da cidade, na década de 1940, outros bairros 

afastados do projeto já foram aprovados ou passaram por um processo de ocupação. Mesmo 

com essas distorções, essa imagem criada por meio da propagação da ideologia apresentada 

acabou gerando espaços de representação, reificados ou não na cidade de Maringá (PR), que 

viabiliza, de fato, o planejamento estratégico de cidades nos moldes apresentados nesta 

discussão.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que é possível discutir a produção do espaço urbano atual em Maringá 

frente à essa ‘nova’ modalidade de planejamento urbano, o planejamento estratégico de 

cidades. Resguardando as escalas e particularidades dos processos locais, ao menos esse 

planejamento estratégico, ainda parcialmente de papel, busca viabilizar um diálogo com as 

corporações internacionais, na medida em que busca escritórios de renome internacional para 
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realizar consultorias almejando divulgar a cidade para o mundo, de preferência, para o mundo 

corporativo. Então, do ponto de vista empírico, as estratégias e os esforços são compatíveis 

com os modelos internacionais. Realizam projetos, vendem os projetos (ideias), alteram a 

dinâmica urbana e preveem o futuro da cidade. Já do ponto de vista teórico-conceitual, é 

importante ressaltar que, se as características são condizentes com o Marketing de cidades, se 

o planejamento urbano, destinado por definição a disciplinar o espaço urbano, simplesmente 

perdeu seu caráter de evidência e cifra de racionalidade moderna, tornando-se o alvo predileto 

da ofensa liberal-conservadora (ARANTES, 2013); se, dentro desta lógica, o objetivo é criar 

receitas para alavancar investimentos privados (ARANTES, 2013); se é a expressão da 

habilidade de jogar (NOVAIS, 2010);  se é a capacidade de chegar em um consenso (BORJA 

e CASTELLS,  1996), então podemos considerar que tais características existem em Maringá, 

independentemente da realização ou não de megaeventos esportivos.   

Em termos de escala, é importante verificar empiricamente se o modelo implantado 

em Maringá reflete em outras realidades similares, uma vez que nos fóruns e eventos 

científicos verificamos que existem discussões profícuas sobre o conceito de grandes projetos 

urbanos e outras, delineando para o planejamento estratégico. Existem autores que trabalham 

com a corrente do planejamento estratégico sem plano. Essa vertente não é correspondente, 

uma vez que Maringá apresentou diversos planos. É necessário demonstrar que os elementos 

de dominação, no mundo, via neoliberalismo e processo de globalização e, no Brasil, via sua 

formação política e cultural, refletem no urbano. Isso não é novidade. O que é novidade é a 

forma como acontecem os processos. O planejamento urbano deixa de ser instrumento para 

viabilizar a cidade e normatizar a cidade, e passa a ser instrumento de reprodução do status 

quo capitalista, via inovações tecnológicas e estratégicas. É preciso entender os limites da 

estratégia que, em algumas realidades ocasionaram a gentrificação. Na velocidade das coisas, 

no formato das ações, isso pode interferir na realidade estudada. É preciso continuar a 

investigar.  

É necessário pontuar que os instrumentos da política urbana recente não deram conta 

de viabilizar o direito à cidade a todos os cidadãos, como prega. Na verdade, apenas norteou 

instrumentos que são utilizados pelo municipalismo conforme as necessidades criadas pelos 

agentes sociais. Portanto, as parcerias público-privadas e as operações urbanas são apenas 

instrumentos para que os referidos agentes envolvidos viabilizem seus projetos via 
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planejamento estratégico. Na mesma ótica, a participação popular é um entrave. Por um lado, 

por que a manipulação é facilitada, uma vez que as conferências e sessões são realizadas, são 

aprovadas e a população não participa. Por outro lado, por que, mesmo que participe, o 

cidadão não tem acesso às informações, que são prontas, acabadas e alienantes, causando 

desinteresse imediato e aceitação das ações impostas, que, ao institucionalizar tudo, inclusive 

a especulação imobiliária, via discurso do planejamento urbano, convence de que seus 

projetos são o que há de melhor para a cidade, mantendo consensos e engessando qualquer 

possibilidade progressiva.   
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