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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a presença de aspectos de sustentabilidade em dois loteamentos da 

cidade de Francisco Beltrão-PR, utilizando-se das categorias de sustentabilidade urbana trazidas pelo 

Estatuto da Cidade ou Lei Federal nº 10.257/2001. O objetivo principal desta pesquisa foi atentar para a 

importância da aplicação de diretrizes sustentáveis nas cidades atuais, principalmente nas áreas de 

expansão do espaço urbano, como é o caso dos dois loteamentos em estudo. O método utilizado para aferir 

os indicadores, foi a análise de mapas e documentos e sua confrontação, em pesquisa de campo, com a 

caracterização dos loteamentos implantados. Os resultados demonstram que o os loteamentos, embora 

executados recentemente, possuem carências em diversas categorias de sustentabilidade urbana, o que 

poderia ser resolvido com a incorporação de novos parâmetros de urbanização sustentável às políticas 

públicas locais, na tentativa também de controlar a ação do mercado imobiliário na expansão do espaço 

urbano local.   

Palavras-Chave: Desenvolvimento urbano sustentável, Estatuto da Cidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the presence of sustainability aspects in two subdivisions of the city of Francisco 

Beltrao - PR, using the categories of urban sustainability brought by the City Statute or Federal Law No. 

10,257 / 2001. The main objective of this research was to pay attention to the importance of applying 

sustainable guidelines in the current cities, mainly in the expansion of urban areas, as is the case of the two 

allotments in the study. The method used to measure the indicators was the analysis of maps and 

documents and their confrontation in the field of research, with the characterization of the implanted 

allotments. The results show that the allotments, although recently executed, have deficiencies in various 

categories of urban sustainability, which could be solved with the incorporation of new parameters of 

sustainable urbanization to local public policies, also attempt to control the action of the real estate market 

the expansion of local urban space. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescimento rápido e desordenado, muitas cidades brasileiras vem sendo construídas sem um 

planejamento adequado. Embora alguns loteamentos sejam implantados com a infraestrutura mínima 

necessária, nem sempre isso resulta em sustentabilidade. Geralmente o crescimento desordenado do 

traçado urbano não considera as características do meio nem o planejamento detalhado de seu uso futuro, 

de forma que a ocupação ocorra sem a devida implantação da infraestrutura necessária (Mota, 2003). 

 

Diante destes desafios decorrentes da atual expansão urbana verificada em muitas cidades brasileiras, 

ocasionalmente geradora de riscos e agravantes que resultam em mais problemas para as próprias 

cidades, a questão da sustentabilidade no urbanismo surge como uma forma de proteção do meio antrópico 

e natural, na tentativa de garantir a continuação do sistema urbano e do desenvolvimento garantindo 

qualidade de vida ao cidadão do presente, sem comprometer as futuras gerações. 

 

Discutir a urbanização sustentável, diz respeito a imaginar a terra como uma “nave espacial” (Rogers, 

2013), sendo um sistema fechado com recursos finitos. Dentre estes recursos, se pode citar os recursos 

minerais, os recursos hídricos, os recursos biológicos, ou seja, tudo o que existe naturalmente sobre o 

planeta. Em sua existência o ser humano se apropria destes recursos para a manutenção de sua própria 

vida, mas não devolve ao meio ainda em vida, e por isso este sistema se configura como um recinto 

fechado e finito, pois nada do que é retirado se devolve. 

  

Reside nesta preocupação, portanto, o cerne da sustentabilidade, e por não haver ainda uma solução, e 

nem mesmo uma previsão de solução para a problemática, é possível afirmar que apesar de parecerem 

esgotadas, as discussões a respeito da sustentabilidade continuam pertinentes e válidas especialmente na 

busca por formas concretas de sua aplicação, afastando sofismas a respeito do termo, e despertando a 

sociedade para esta necessidade. 

 

A fim de identificar a presença de medidas sustentáveis nas cidades atuais, surge a necessidade do uso de 

indicadores de sustentabilidade. Estes indicadores são úteis para que se tenha clareza da aplicação da 

sustentabilidade no espaço urbano, tanto para aspectos físicos quanto sociais relacionados à cidade e seus 

usuários. Para tanto, considera-se neste estudo o entendimento da sustentabilidade urbana trazido pelo 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), e as categorias de terra urbana, moradia, saneamento 

ambiental, infraestrutura, transporte, serviços públicos e lazer, como elementos que devem ser analisadas a 

fim de avaliar a sustentabilidade urbana. A referida lei federal não elenca variáveis que podem ser 

analisadas para cada uma das categorias citadas, porém é possível que se desenvolva uma análise do 

espaço urbano com base em aspectos relativos a cada uma delas, e de acordo com os dados disponíveis. 

  

Para analisar a aplicação de algumas das categorias da sustentabilidade urbana citadas, no presente 

estudo são analisados dois loteamentos localizados em bairros distintos da cidade de Francisco Beltrão-PR: 

loteamento São Cristóvão e loteamento Lago das Torres, ambos implantados em meados do ano 2010, ou 

seja, fruto da expansão urbana horizontal recente no município. Este debate se desenvolve, portanto, 

através de uma análise de indicadores urbanos aplicados nos diferentes loteamentos, a fim de compreender 

a presença de aspectos sustentáveis junto à recente expansão urbana verificada no município de Francisco 

Beltrão. 

  

O presente artigo traz inicialmente a contextualização do surgimento dos indicadores de sustentabilidade e 

sua relação com aspectos de urbanização. Na sequência, se analisa a Lei Federal nº 10.257/2001, ou 

Estatuto da Cidade, a fim de identificar seus aspectos relacionados à sustentabilidade. Logo após, 

contextualiza-se as áreas de estudo, a fim de justificar da análise dos indicadores nas áreas descritas, 

citando-se sobre os resultados da análise.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 



  

 

2.1 A sustentabilidade no Urbanismo e Indicadores de Sustentabilidade 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sua origem primordial junto às discussões a respeito da 

própria sustentabilidade iniciadas pelo Clube de Roma em 1972 (Bellen, 2002), com o relatório “Os Limites 

do Crescimento”, que foram continuadas com as Conferências das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

nos anos 1972, 1992 e 2012, ocorrendo a partir daí a consolidação do conceito e o surgimento de novos 

estudos e publicações a respeito da problemática. Em uma das conferências mais representativas, 

denominada “Eco 92”, que aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro, surgiu a discussão sobre indicadores de 

sustentabilidade, partindo de questões ambientais, econômicas, culturais, éticas e sociais, algumas destas 

dimensões já levantadas anteriormente pelo Relatório da Comissão Bruntland, de 1987 (Siche, 2007, 

p.138). Siche (2007) enfatiza ainda que diversos outros eventos importantes, tais como o encontro 

internacional denominado The World Conservation Strategy, que aconteceu em 1980, resultado de estudos 

da International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), também foram 

importantes para o desenvolvimento da temática sustentabilidade e seus indicadores. 

 

A sustentabilidade no espaço urbano, por sua vez, diz respeito às condições para que a cidade se 

desenvolva visando garantir integridade e equidade do meio ambiente urbano para as gerações futuras, 

aceitando o desenvolvimento, porém preservando recursos e garantindo a saúde do meio natural e 

antrópico. 

 

É possível afirmar-se que a partir das primeiras etapas do período industrial, no século XIX, alguns 

pensadores passaram a se preocupar com questões relativas ao crescimento desenfreado das cidades da 

Europa, primeiramente na Inglaterra (Choay, 2003), sendo que as cidades da época passaram a sofrer com 

diversos problemas, sobretudo os relacionados à falta de higiene, insalubridade, falta de alojamentos 

adequados para os moradores, dentre outros, pelo fato de não estarem estruturadas para receber o inchaço 

populacional da nova sociedade industrial que até então era predominantemente rural.  

 

Reside no surgimento da sociedade industrial o surgimento dos grandes problemas das áreas urbanas. Da 

mesma forma, atualmente, a urbanização sustentável deve ser aplicada a fim de amenizar o esgotamento 

de recursos dos espaços urbanos, agora em uma sociedade altamente instrumentalizada através da 

informação, das comunicações, da alta tecnologia. 

 

Porém, nos dias de hoje, para além de soluções emergenciais, é necessário que se formulem indicadores 

de sustentabilidade coerentes e que possam apresentar resultados concretos, e ser devidamente 

incorporados aos espaços urbanos das cidades, para que a sociedade possa estar à frente dos problemas, 

utilizando-se de ações de planejamento urbano para garantir cidades saudáveis e resilientes, tanto em 

aspectos físicos quanto sociais, possibilitando qualidade de vida às pessoas. 

 

2.2 O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e suas diretrizes de sustentabilidade  

 

Foi através da aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que o planejamento 

urbano ganhou especial destaque no Brasil, o artigo 18 da Constituição diz que: "a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição", determinando que as cidades sejam 

planejadas e atendam suas funções sociais garantindo o bem estar dos que ali vivem. 

 

Para atender aos reclames populares por moradia e melhores condições de vida, foi enviado ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 775/1983, que contemplava as regras voltadas às relações urbanas, e mais 

tarde sancionado em 30 de junho de 2001, transformando-se na Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, 

conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos nº 182 e 183 da Constituição Federal, que 

tratam sobre política urbana. 



  

 

As discussões que circundaram o debate por uma lei federal a respeito da urbanização das cidades 

brasileiras, foram similares às realizadas nas conferências sobre o meio ambiente que aconteceram em 

1972 e 1992, ou seja, assuntos que passaram a ser importantes a nível mundial.  

 

A respeito da questão sustentabilidade urbana, o Estatuto da Cidade traz em seu artigo 2º, diretrizes gerais 

a fim de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” 

(BRASIL, 2001). Algumas destas diretrizes dizem respeito às cidades sustentáveis, que compreendem as 

categorias “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 

2001). 

 

Estas categorias de sustentabilidade para o espaço urbano surgem configurando aspectos para o 

desenvolvimento da função social da cidade, uma vez que através desta função, possibilita-se a resolução 

de problemas decorrentes do crescimento das cidades, ordenando o território, agregando usos em prol da 

coletividade, da segurança e bem estar dos cidadãos, bem como evitando riscos ambientais decorrentes do 

mau uso dos recursos naturais disponíveis. 

 

Dentre os instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade, se pode citar o Plano Diretor como o mais 

expressivo instrumento para o planejamento a nível municipal, uma vez que a ordenação do território dos 

municípios é realizada no próprio âmbito municipal. É através dos Planos Diretores que as diretrizes gerais 

expressas pelo Estatuto devem ser atendidas, inclusive as categorias de sustentabilidade, as quais acabam 

sendo diluídas nas diversas leis que compõe os planos de cada município.  

 

De maneira geral, se pode afirmar que as diretrizes de sustentabilidade trazidas pelo Estatuto da Cidade, 

expressam o desejo por cidades utópicas, pois sabe-se que diante das arenas de formulação e aplicação de 

políticas públicas, evidenciando-se aqui as próprias arenas de formulação dos Planos Diretores Municipais, 

impera a necessidade do mercado diante de um ideário coletivo por cidades funcionais e duráveis. É nesta 

seara que surge a problemática da aferição da sustentabilidade, a fim de saber o grau de aplicação das 

diretrizes sustentáveis acima citadas junto à realidade dos espaços urbanos.  

 

Todavia, partindo-se da premissa de que o Estatuto da Cidade surge como um marco para a política urbana 

brasileira, direcionando ações e elencando instrumentos dos quais os municípios podem fazer uso, tal como 

os Planos Diretores, entende-se que as categorias de sustentabilidade trazidas nesta lei, são pertinentes a 

fim de gerar variáveis para observar o funcionamento do espaço urbano, de acordo com especificidades do 

local de estudo. 

 

O planejamento urbano ordena o desenvolvimento da cidade, evita agressões excessivas ao meio 

ambiente, prevê estruturas e logística que favoreçam a população, proporcionando assim qualidade de vida 

aos cidadãos. 

 

Para entendermos o significado do termo "planejamento urbano", é necessário entendermos os conceitos 

específicos do termo, somente depois poderemos nos aprofundar sobre o conhecimento do todo e então 

propor soluções dos problemas que são próprios das cidades (Duarte, 2011). 

 

2.3 Planejamento Urbano 

 

O termo planejamento é geralmente aplicado como sentido aproximado de planificação, planeamento. A 

palavra planejamento nos países de língua inglesa aparece como "planning". Planejar é antecipar 

processos futuros, tendências, conceber um plano objetivando a coordenação de ações necessárias em 

decorrência do crescimento desordenado das cidades e a urbanização capitalista. 

 

O conceito de planejamento urbano sempre esteve relacionado a termos como desenho urbano, urbanismo 

e gestão urbana. Apesar de serem vocábulos distintos, eles têm o mesmo objetivo de estudo: a cidade, 



  

 

tanto nos aspectos físicos, quanto sociais, culturais e econômicos. Souza (2002, p.56), resalta que até a 

tradução do livro: Manière de Penser l'Urbanisme, de Le Corbusier, traz essa confusão semântica, pois ele 

foi traduzido para o português como "Planejamento urbano". Em relação a essa situação, o autor citado 

busca esclarecer que a origem do termo "urbanismo" está mais ligada às características físico-territoriais 

das cidades, ao desenho da cidade, tanto na escala de espaços amplos e de ordenação territorial quanto 

na escala de mobiliário urbano e espaços intraurbanos. Já o planejamento urbano sugere "um contexto 

mais amplo que aquele representado pelas expressões Urbanismo e Desenho Urbano". (Souza, 2002, 

p.58) 

 

O urbano é também o lugar do múltiplo, da diversidade, interpretá-lo exige um esforço interdisciplinar. 

Conforme Duarte (2011), para compreendermos o planejamento urbano é necessário que entendamos que 

ele não pode ser restrito a uma disciplina específica. Nesse sentido, o campo se abre para conhecimentos 

e metodologias que abrangem aspectos da sociologia, da economia, da geografia, da engenharia, do direito 

e da administração. Esta última área está sendo cada vez mais valorizada por trazer instrumentos novos à 

gestão das cidades. 

 

2.4 Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 

O planejamento deve-se realizar com base na concepção do desenvolvimento sustentável, nesse sentido, 

em 1987 a ONU (Organização das Nações Unidas), institui a Comissão Brundtland, que publica neste ano 

o Relatório Bundtland, a partir de uma ótica socioambiental, contemplando o crescimento econômico, 

proteção ambiental e justiça social. Assim entendido, surge o conceito do desenvolvimento sustentável: 

"aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades" (ONU, 1991, p.46). 

 

De acordo com Platt (1994), a sustentabilidade urbana deve ser vista sob duas características. A primeira, 

é sobre a proteção e restauração dos aspectos e processos biológicos remanescentes dentro da própria 

comunidade urbana. A segunda, refere-se ao impacto das cidades nos recursos terrestres, aquáticos e 

atmosféricos da biosfera, com os quais ela se mantém e nos quais ela causa efeitos nocivos. 

Sustentabilidade sob esta ótica, envolve aspectos de mobilidade sustentável, conservação de energia, 

controle da poluição do ar e da água, reciclagem de materiais e nutrientes, entre outros. 

 

O urbanismo sustentável articula complexas variáveis, com vários conceitos, escalas, responsabilidade 

climática e cultural, inovação da tecnologia construtiva através de novas estratégias, a busca por técnicas e 

recursos alternativos para obter energia, introdução a ferramentas tecnológicas na área da informática, 

telecomunicações e os meios de comunicações, tudo contribuindo para uma aproximação ao desenho 

urbano, visando a integração e superando a separação tradicional do urbanismo (Ruano, 2000). 

 

Sendo assim, uma aproximação do urbanismo sustentável exige um planejamento do desenvolvimento 

urbano alicerçado na multidisciplinaridade sustentável das cidades, podendo promover o equilíbrio entre as 

edificações, o meio e a cidade e buscando melhorar a qualidade de vida da comunidade. Neste sentido, 

medidas passivas como o uso racional da água e energia, aproveitamento da energia solar e eólica, 

proteção dos mananciais, saneamento adequado, transporte coletivo, coleta seletiva do lixo, iluminação e 

ventilação natural no espaço urbano, volumetrias e materiais adequados das edificações com relação aos 

seus locais de implantação, cinturões verdes, dentre outros, devem fazer parte desse planejamento.  
 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade Urbana 

 

Como metodologia empregada para a efetivação desse trabalho, primeiro elencaram-se as categorias a ser 



  

 

estudadas, que são as já citadas: terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, 

serviços públicos e lazer. 

 

A fim de efetuar a análise, foram definidas, com base nas pesquisas bibliográficas, variáveis que poderiam 

ser analisadas para cada uma das categorias. 

 

A pesquisa foi realizada através de mapas e projetos de urbanismo fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Francisco Beltrão, sendo os projetos dos loteamentos desenvolvidos pelos próprios empreendedores, e os 

demais mapas, relativos ao espaço urbano geral, confeccionados pela equipe técnica da prefeitura. Além 

dos mapas, foram analisadas algumas tabelas também adquiridas junto à Prefeitura, sendo estas relativas a 

informações sobre o transporte público. Em posse de roteiros previamente elaborados para obter 

informações sobre cada uma das variáveis, efetuou-se a pesquisa de observação nos locais de estudo, com 

o devido preenchimento de dados em tabelas e confecção de mapas esquemáticos sobre as áreas de 

estudo, informações que posteriormente foram analisadas. 

 

As variáveis de pesquisa escolhidas para cada categoria, foram selecionadas de acordo com os dados até 

então disponíveis, e são as demonstradas na Tabela 1:  

 

CATEGORIA 

DE SUSTENTABILIDADE 

SEGUNDO A LEI Nº 10.257/2001 

VARIÁVEL/ 

INDICADOR ESCOLHIDO 

TERRA URBANA Presença, condições e utilização das áreas verdes 

urbanas. 

MORADIA Tipologia e materiais das edificações residenciais. 

SANEAMENTO AMBIENTAL Esgotamento sanitário. 

INFRAESTRUTURA Drenagem de águas pluviais.  

TRANSPORTE Atendimento das rotas de transporte coletivo. 

SERVIÇOS PÚBLICOS E LAZER 

(analisados em conjunto) 

Acesso a equipamentos públicos e áreas 

institucionais. 

Tabela 01: descrição das categorias e variáveis ou indicadores utilizados. 

Fonte: autora. 

 

Cabe ressaltar que dezenas de outros indicadores poderiam ter sido utilizados de acordo com as 

características de cada categoria de sustentabilidade, todavia, foram selecionados indicadores “chave”, que 

são de extrema importância dentro de suas respectivas categorias. 

Quanto ao indicador “drenagem de águas pluviais”, este pertence também à categoria saneamento 

ambiental, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. Todavia, a drenagem de águas pluviais também é um importante sistema de 

infraestrutura urbana, por isso o indicador foi avaliado como tal. 

 

3.2 Contextualização das áreas de estudo 

 

A década dos anos 2000, para Francisco Beltrão, foi expressiva pelo crescimento da cidade rumo a zonas 

até então não exploradas, como regiões Norte e Sul da malha urbana. Este período de tempo também é 

marcado pela promulgação de leis importantes para a política urbana de Francisco Beltrão, citando-se 

principalmente a Lei Municipal nº 3.300/2006 ou Plano Diretor Municipal; a Lei Municipal nº 3384/2007 ou 

Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo urbano; a Lei Municipal nº 3372/2007 ou Lei de Parcelamento 

do Solo Urbano; a Lei Municipal nº 3360/2007 ou Código Ambiental da Cidade, dentre outras leis 

importantes. 

 



  

 

Dentre diversos loteamentos surgidos recentemente, e que são responsáveis por modificações expressivas 

na paisagem urbana de Francisco Beltrão, estão os dois loteamentos escolhidos para este trabalho: o São 

Cristóvão e o Lago das Torres.  

 

O loteamento São Cristóvão situa-se na região sul de Francisco Beltrão, pertence ao Bairro São Cristóvão, 

teve seu projeto aprovado na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão no ano 2009, e as obras iniciaram 

em 2010. Possui 116.146,58 m² de área total loteada, sendo deste total 75.396, 72 m² de área de lotes 

residenciais.  O loteamento promoveu significativas modificações na paisagem urbana local, uma vez que 

ultrapassou um limite do espaço urbano consolidado, ao ser executado além da rodovia  PR 180 que 

funciona como o acesso principal à cidade de Marmeleiro - PR, inaugurando novos espaços para a malha 

urbana local, o que por sua vez, proporcionou a abertura de outros loteamentos próximos. O loteamento foi, 

ao mesmo tempo, executado em área de topo de morro até então recoberta por vegetação nativa, e possui 

área construída considerável, como citado acima, sendo por este motivo coerente sua análise quanto às 

questões de sustentabilidade.  

 

O loteamento Lago das Torres por sua vez, possui área total 178.394,00 m², sendo deste total, 54.953,73 

m² de área de lotes residenciais. O loteamento teve seu projeto aprovado pela Prefeitura Municipal no ano 

2011, e localiza-se a Nordeste do município, próximo ao acesso à cidade norte, área com previsão de 

maiores índices de expansão urbana horizontal. Da mesma forma que o loteamento São Cristóvão, este 

loteamento inaugurou uma nova forma de pensar a paisagem urbana consolidada de Francisco Beltrão, 

uma vez que se localiza após a perimetral Norte da PR 180, em meio a uma área de preservação 

permanente, sendo interessante seu estudo sob o viés da sustentabilidade. 

 

Os dois loteamentos escolhidos possuem características distintas, tanto no projeto de ambos, quanto 

relativas ao local de implantação. A região Sul da cidade é caracterizada como sendo área mais nobre, bem 

dotada de infraestrutura, e que tem recebido importantes equipamentos públicos, os quais agregam valor à 

terra urbana da região, tal como o Hospital Regional do Sudoeste do Paraná. Já a região Nordeste e Norte, 

relativas ao segundo loteamento, se caracterizam por ser uma área mais industrial, de acesso menos 

facilitado com relação à região central, contendo boa parcela da população de baixa renda do município.  



  

 

Título: Perímetro urbano de Francisco Beltrão-PR, com marcação dos loteamentos de estudo. 
Elaboração própria a partir de mapas da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

 



  

 

 
Título: Planta baixo do Loteamento São Cristóvão. 

Secretaria de Urbanismo / Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

 



  

 

 
Título: Planta baixo do Loteamento Lago das Torres. 

Secretaria de Urbanismo / Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

 

 

4  RESULTADOS 

 

Através da análise de mapas do município, foi desenvolvido diagnóstico da ocupação e expansão urbana 

relacionadas aos dois loteamentos em estudo, e a relação com aspectos de sustentabilidade. 

 

Os resultados obtidos a partir da análise dos indicadores de acordo com categorias foram: 

 

Terra Urbana: Para a categoria, constatou-se que as áreas verdes existem de fato, e foram implantadas 

conforme previsão dos projetos: cerca de 11.714,83 m² para o loteamento São Cristóvão, e no loteamento 

Lago das Torres, 71.257,62 m² de áreas verdes, enquadradas dentro de áreas de preservação permanente 

(APP) urbanas.  A questão das áreas verdes é mais evidente no loteamento Lago das Torres, onde as 

mesmas se implantam como um parque linear ao longo do loteamento, o qual está em fase de execução e 

se configura como um ganho diante do aproveitamento das terras urbanas do local. Já no São Cristóvão, as 

áreas verdes ficaram restritas a locais de grande declividade, o que é pertinente quanto à legislação, pois 

são áreas não edificáveis, porém a área verde é inacessível e distante das residências locais, e isso se 

traduz ao clima de aridez presente no loteamento, fator somado à falta de arborização urbana das vias. 

 

Moradia: Existem diferenças consideráveis entre as tipologias habitacionais nos dois loteamentos, sendo 



  

 

evidente o padrão social mais elevado no Loteamento São Cristóvão, o que pode ser percebido desde a 

dimensão dos lotes, até o padrão de acabamento das residências. No primeiro loteamento, constatou-se 

que 100% das edificações são feitas em alvenaria de tijolos cerâmicos ou material similar, enquanto no 

segundo, persistem algumas edificações em madeira. Outro aspecto interessante, se dá pela utilização de 

telhados escondidos por platibandas, ou mesmo lajes impermeabilizadas no primeiro, revelando um aspecto 

mais modernista, enquanto no segundo, a maior parte das residências, cerca de 92%, possuem estrutura de 

cobertura aparente em telhas de fibrocimento ou cerâmicas.  

 

Saneamento Ambiental: Ao analisar os projetos apresentados na Prefeitura, bem como a visita aos locais, 

observou-se que ambos os loteamentos não possuem rede coletora de esgoto. As edificações dos 

loteamentos são supridas por fossas ou tanques sépticos e sumidouros, o que não se faz adequado do 

ponto de vista da sustentabilidade, uma vez que se sabe que frequentemente ocorre a contaminação dos 

solos e lençol freático de locais que utilizam tais dispositivos. Para tanto, recomenda-se disciplinar o uso do 

solo, mas a principal medida a ser tomada a fim de evitar esta contaminação, já que os loteamentos já estão 

implantados, seria implantar a rede de esgotamento sanitário (Mota, 1999, p.173).  

 

Infraestrutura: A rede de drenagem de águas pluviais é existente em ambos os loteamentos, porém 

constataram-se dois pontos a ser observados: em ambos os loteamentos, o excesso de sujeira e lama 

trazidas pela água das chuvas impede o escoamento correto destas águas. No loteamento Lago das Torres, 

a disposição das vias no sentido da declividade do terreno, acelera o escoamento das águas de modo que 

causaria problemas para loteamentos posteriores. A presença da área de APP, todavia, ameniza o impacto 

imediato. 

 

Transporte: Ao analisar os roteiros de transporte público fornecidos em tabelas pela Prefeitura Municipal, 

constatou-se que ocorrem falhas em ambos os loteamentos. O loteamento São Cristóvão não possui pontos 

de ônibus, e não foi possível identificar rotas de transporte no local. A falha é ainda mais grave devido ao 

local ser uma região alta da cidade, com acesso dificultoso para o cidadão que não disponha de transporte 

motorizado. Os moradores do local geralmente se deslocam com automóveis particulares, e dificilmente se 

encontra algum usuário caminhando pelas ruas do loteamento. A deficiência no atendimento do transporte 

público pode acontecer também devido ao acesso do loteamento, que se dá através das ruas Pato Branco e 

Maravilha, que possuem grande declividade, dificultando a mobilidade tanto através de transportes 

coletivos, quanto à pé ou de bicicleta. Já o loteamento Lago das Torres, é servido por transporte público, 

porém o mesmo passa próximo à rodovia lateral, e não adentra o loteamento, o que também se torna um 

ponto negativo, uma vez que o loteamento possui as vias dispostas em declive com relação à rodovia, 

trazendo dificuldade de locomoção para os usuários a pé, até o ponto de ônibus. 

 

Serviços públicos e lazer: Nenhum dos loteamentos analisados possui áreas específicas relativas a 

serviços públicos e lazer, sendo que a maior parte dos equipamentos públicos das regiões de ambos, como 

postos de saúde, escolas, academias ao ar livre, praças e parques, entre outros, se localizam nos bairros, 

porém em outros loteamentos. De acordo com a análise dos mapas, todos os serviços públicos relevantes 

se encontram a uma distância maior de 500 metros do loteamento, o que se torna um aspecto negativo, 

pois dificulta a acessibilidade dos usuários. Segundo Farr (2013, p.121), sob a ótica sustentável, um 

percurso a pé deve ser adequado ao pedestre, evitando-se distâncias que superem o tamanho do 

loteamento, uma vez que a maioria das pessoas caminha cerca de 400 metros antes de retornar, ou optar 

pela locomoção por meio motorizado. Cabe reforçar que dentro do desenho urbano sustentável, a relação 

entre áreas residenciais e equipamentos públicos, deve ser pensada de forma a minimizar o percurso. Nos 

loteamentos deste estudo, os equipamentos de serviços geralmente ultrapassam a distância máxima de 

caminhamento recomendada, de 400 m. 

A exceção se dá no quesito “lazer”, para o Lago das Torres, que possuirá um parque linear, porém o 

mesmo está na fase de execução até o presente momento. Próximo a este loteamento, foi recentemente 

inaugurada uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que se localiza na outra margem da BR 180, o que 

também foi um ganho para o local, e estando dentro da distância de caminhamento, embora este 

equipamento de saúde esteja fora do perímetro do loteamento.  



  

 

Um dos conceitos do planejamento urbano sustentável é a concepção do loteamento com o mínimo de 

intervenção nos recursos naturais disponíveis no local. A principal premissa do projeto, sob este viés, e 

levando-se em consideração as diversas categorias de sustentabilidade, deveria ser o cuidado com a 

topografia original do loteamento. Baseando-se nessa concepção, por exemplo, as ruas deveriam ser 

locadas no sentido das curvas de nível, evitando arruamentos perpendiculares às mesmas e visando um 

melhor escoamento das águas pluviais.   

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar parâmetros de sustentabilidade para o espaço urbano, percebe-se que há uma infinidade de 

aspectos que podem ser levados em consideração, com inúmeras variáveis que podem ser analisadas. A 

maior parte delas, recorre a aspectos ligados à circulação e mobilidade urbana através do transporte 

público, incentivo à bairros ou lugares nos quais as pessoas possam andar a pé, infraestruturas disponíveis 

e eficientes, densidades e usos compartilhados, áreas verdes bem definidas que identifiquem o local, entre 

outras (Farr, 2013, p.120). Desta forma, a análise das categorias de sustentabilidade expressas no Estatuto 

da Cidade, vem de encontro aos parâmetros que estudiosos elencam como sendo importantes a fim de 

analisar a sustentabilidade do espaço urbano, porém existem diversas variáveis que podem ser analisadas 

dentro de cada parâmetro, sendo preciso levar em consideração o que realmente se espera sobre 

“urbanização sustentável” para determinada localidade. Considera-se o Estatuto como uma importante 

ferramenta para a política urbana brasileira, porém a fim de aplicar a sustentabilidade, é necessário que 

cada município possa elencar seus próprios parâmetros, e ter estes objetivos expressos dentro de seus 

Planos Diretores Municipais, tanto de forma explícita quanto junto aos parâmetros urbanísticos aplicados.  

  

Em Francisco Beltrão-PR, devido à crescente expansão urbana horizontal a partir dos anos 2000, muitos 

novos loteamentos foram sendo criados, e em função da rapidez deste crescimento, alguns aspectos 

pertinentes à urbanização sustentável foram sendo atropelados pela dinâmica do mercado imobiliário local e 

ação de agentes reguladores do espaço urbano.  

Através do estudo dos dois loteamentos, percebeu-se que questões de infraestrutura geral, como redes de 

esgotamento sanitário e drenagem de águas são insuficientes, o que gera riscos ambientais a um grande 

número de moradores, e não somente aos do próprio loteamento.  

 

A terra urbana, através da presença de áreas verdes, e através da diversificação de usos, também não é 

bem aproveitada, abrindo-se aqui uma exceção para o loteamento Lago das Torres, que possui qualidade 

em áreas verdes, uma vez que o São Cristóvão possui estas áreas de forma legal, porém com pouca 

eficiência de uso.  

 

Quanto à questão do transporte público, ambos os loteamentos possuem deficiências, sendo que um deles 

prioriza o uso exclusivo do automóvel, e outro possui mais acesso, porém o mesmo é dificultado pelo 

posicionamento inadequado das vias, além de uma distância maior com relação ao centro, dificultando 

outros aspectos de mobilidade urbana. 

 

Na categoria serviços públicos e lazer, os dois loteamentos possuem deficiências, com distâncias de 

deslocamento a pé elevadas, fazendo com que seja priorizada a utilização do automóvel, aspecto negativo 

ao urbanismo sustentável. 

 

Ao analisar aspectos sustentáveis nas cidades atuais, é possível identificar que os planejadores urbanos 

tem um longo caminho à percorrer a fim de conseguir com que, através de seus planos e projetos, as 

cidades adquiram durabilidade e capacidade de economia de recursos visando atender também às 

gerações futuras. Este debate é necessário, uma vez que muitas cidades expandem-se com rapidez e 

servindo à lucratividade de minorias privilegiadas.  

 

A sustentabilidade também deve atender a viabilidade econômica do projeto, garantindo a qualidade das 

tecnologias a serem empregadas e permitindo a realização da gestão dos recursos necessários para a 



  

 

manutenção e operação de suas atividades. 

 

O loteamento sustentável deve ter como objetivo final a qualidade de vida da população e longevidade dos 

recursos naturais, procurando reduzir e eliminar as desigualdades, em busca da cidadania, bem como a 

preservação ambiental, garantida para o presente e para as gerações futuras. 

 

A cidade vai se transformando conforme a necessidade de desenvolvimento da sociedade. Para que esse 

crescimento aconteça de forma organizada e proporcione vida urbana agradável, é necessário um 

planejamento adequado e o estabelecimento de metas sustentáveis claras, controlando também a 

regulação do capital sobre as formas de expansão do espaço urbano. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BELLEN, H. M. V. (2007). Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. Rio de Janeiro: FGV. 

 

BRASIL. (1990). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 

 

BRASIL. (2001). Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001. Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. (1991). Nosso Futuro 

Comum, 2. ed., Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. 

CHOAY, F. (2003). O Urbanismo. São Paulo: Perspectiva. 

 

DUARTE, F. (2011). Planejamento Urbano. 2 ed. rev., atual. e ampl. Curitiba: Ibpex. 

 

FARR, D. (2013). Urbanismo Sustentável: Desenho urbano com a natureza. Porto Alegre: Bookman. 

 

MOTA, S. (1999). Urbanização e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: ABES. 

 

PLATT, R. H. (1994). The ecological city: introduction and overview. In: The ecological city. Preserve and 

restoring urban biodiversity. Platt, R. H., Rowntree, R. A. & Muick, P. C. (ed.), Amherst, The University of 

Massachussets Press. 

 

ROGERS, R. (2013). Cidades para um pequeno planeta. 1ª ed. Barcelona: Gustavo Gilli. 

 

ROLNIK, R. 10 anos de Estatuto da Cidade: das lutas pela reforma urbana às cidades da copa do mundo. 

Disponível em: ˂ https://raquelrolnik.files.wordpress.com/2013/07/10-anos-do-estatuto-da-cidade.pdf ˃ 

(Consulta:05/10/2015). 

 

RUANO, M. (2000). Ecourbanism: Sustainable human settlements: 60 cases studies. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gilli. 

 

SICHE, R. et al. Índices versus Indicadores: Precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de 

países. Ambiente e Sociedade. Campinas, v. 10, n. 2, p. 137-148, 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2007000200009 (Consulta:05/10/2015). 

 

SOUZA, M. L. (2002). Da crítica do planejamento urbano a um planejamento urbano crítico. In: Souza, M. L. 

Mudar a cidade [uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos]. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil. 


