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RESUMO 

 
Para compreender as consequências do acelerado crescimento urbano na cidade de Maringá/PR, é 
necessário refletir sobre os problemas urbanos decorrentes da rápida ocupação do território, uma vez que a 
maioria desses problemas justificam algumas práticas desenvolvidas na atualidade. Nesse sentido, 
apresentamos uma breve análise de como esses impasses estão interferindo o desenvolvimento da cidade. 
Este artigo busca um estudo mais detalhado sobre as consequências do acelerado crescimento urbano na 
cidade de Maringá/PR. Esta pesquisa tem por objetivo apontar os impactos do crescimento urbano da cidade 
de Maringá, do ponto de vista urbanístico, quais prejuízos para população e como o poder público está 
resolvendo os empasses. Pretende-se também apontar um comparativo entre a visão dos urbanistas sobre 
as atitudes que deveriam ser tomadas, com relação ao crescimento das cidades e as atitudes que foram e 
estão sendo adotadas no município. O método se constitui de pesquisa descritiva, de caráter exploratório, 
sobre os principais danos que a população vem enfrentando, tais como: qualidade de vida, mobilidade urbana, 
conforto ambiental e até mesmo a especulação imobiliária.  Tem-se por finalidade expor os problemas que 
surgiram no perímetro urbano, como forma de analise para buscar alternativas para soluciona-los como o 
objetivo de não prejudicarem ainda mais as gerações futuras. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento sustentável; Impactos ambientais; Planejamento urbano; 
Urbanização. 

 
1  INTRODUÇÃO 

 
Nas últimas décadas, as preocupações concernentes aos problemas ambientais e à 

preservação dos recursos naturais aumentaram de forma consistente. Percebeu-se que é 
necessário haver uma conscientização a respeito da importância da preservação da 
natureza, garantindo, assim, o futuro do homem no planeta. Esta vertente é baseada em 
uma compreensão mais ecológica do mundo em que o homem e seu modo de agir está 
mais inserido no contexto natural. Nessa perspectiva utilizam-se temas e repertórios 
relacionados à dinâmica natural com vista à preservação do meio ambiente. 

Dessa forma o objetivo desse trabalho é analisar o crescimento acelerado de 
Maringá, bem como seu processo de urbanização. Como a população vem sentindo os 
problemas ambientais oriundos ao desenvolvimento urbano do município e quais desafios 
a sociedade precisa se atentar para garantir condições adequadas para as gerações 
futuras.  

Os conceitos de desenvolvimento urbano reunido com os princípios de 
sustentabilidade resultam no caminho a ser percorrido para pensarmos nas cidades do 
amanhã. Porém, muitos obstáculos terão que ser superados para esses conceitos saírem 
do papel e se tornar projetos reais. É sabido que nos resta pouco tempo. O planeta vem 
reagindo de forma negativa, com relação aos impactos que os homens veem lançando em 
seu cotidiano. 

Para compreender o as consequências do acelerado crescimento urbano na cidade 
de Maringá, faz se necessário refletir sobre os problemas urbanos decorrentes da rápida 
ocupação do território, uma vez que a maioria desses problemas justificam algumas 
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práticas desenvolvidas na atualidade. Nesse sentido, será apresentado uma breve análise 
de como esses impasses estão interferindo o desenvolvimento da cidade de Maringá. 

Haja visto o crescimento incontrolável da população, vários autores questionam 
previsões para o futuro, como forma de reflexão e também para propor possíveis soluções. 
Uma dessas previsões diz estar em prática nos dias de hoje. Para Hardin (2009 apud 
Acselrad, p.73): 

 
Em sua parábola da “Ética do Bote Salva Vidas”, o ecólogo Garret Hardin simulava 
uma situação futura, segundo ele previsível, em que dado o crescimento 
incontrolável de população, a nave-terra deveria escolher a quem reservar os 
poucos lugares disponíveis nos botes salva-vidas. Hardin, numa perspectiva 
claramente social-darwinista, sustenta que seria lógico reservá-los àqueles, na 
humanidade, que mais tenham acumulado tecnologia e civilização – ou seja, a seu 
ver, as populações dos países mais industrializados. As populações “menos 
produtivas” deveriam, supõe-se, ser deixadas ao largo. A relutância das elites em 
assumir medidas compatíveis com o princípio de precaução em matéria climática 
parece sugerir que a Ética do Bote Salva-Vidas encontra-se hoje em operação. 

 

Atualmente grande parte das pessoas estão sendo alertadas referente a sua 
consciência ecológica, pois os recursos naturais estão correndo risco de ser erradicados 
pela ação destrutiva do homem. Defender a natureza confunde-se com a ideia de 
conservação do meio ambiente. Desta forma as práticas de projeto do paisagismo e do 
planejamento urbano, têm sido influenciadas com os estudos ecológicos. Surgindo assim 
uma nova forma de projetar espaços, levando em conta o desenvolvimento de um 
planejamento ambiental.  

A harmonia do homem com a natureza foi rompida devido ao crescimento 
desordenado e sem planejamento, posteriormente agravada do mercado imobiliário e as 
consequências da densificação e expansão urbana, e isto gerou a desqualificação de certos 
espaços urbanos, bem como o comprometimento do meio natural. O modelo social 
capitalista é um dos fatores que tem perpetuado esta situação, pois este passou a usar a 
natureza de maneira predatória, comprometendo os recursos naturais e gerando estruturas 
e resíduos que podem vir a colocar em risco à sobrevivência equilibrada do ser humano, e 
sua existência (PORTES, 2013).  

 
2  PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DAS CIDADES 

 
 Foi a partir da Revolução Industrial que se pode notar um explosivo crescimento das 

cidades, o período pós-guerra trouxe mudanças radicais à percepção humana, no que se 
refere a terra, meio ambiente e seus recursos, com as cidades destruídas a produção em 
série e a descoberta de novos materiais como o aço e o vidro aceleraram a reconstrução 
das cidades atingidas e desde então pode-se observar a constante substituição de espaços 
verdes nativos por cidades com grandes edificações e vias totalmente pavimentadas. 
Segundo Maricato (2013), a lógica capitalista aplicada à produção do espaço fez com que 
as cidades se tornassem parte do sistema de reprodução de capital e o solo se tornou uma 
moeda de troca.  

Em virtude disto, as cidades se tornaram altamente povoadas e concomitante 
improdutivas. Enormes quantidades de água, energia e nutrientes são desperdiçadas em 
drenagem distribuição de esgotos e outros processos urbanos. Valores estéticos e dos 
princípios formais sobre parques e espaços livres urbanos, apresentavam pouca conexão 
com a dinâmica dos processos naturais, que contribuem para a forma física das cidades e 
aos poucos foram sendo esquecidos. Desta forma, Ruas (2009), foi após diversos casos 
de graves desastres ambientais, no final da década de 1960, que tomadas de consciência 
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sobre a necessidade de trazer os valores ambientais para o uso do solo e o manejo dos 
recursos naturais ficam cada vez mais evidentes.  

Entretanto algumas contradições ainda persistem, o mesmo mundo que está 
preocupado com as mudanças climáticas e os decorrentes problemas ambientais, ainda 
em sua maioria tende a enxergar a cidade, a paisagem urbana, sem princípios ecológicos, 
ou mesmo com pequena relevância de desenho e forma, levando a degradação ambiental. 
A visão ecossistêmica    reconhece a diversidade ecológica como sendo socialmente 
necessária para a saúde e qualidade de vida urbana.  

 
2.1 DESENVOLVIMENTO URBANO NO BRASIL 

  
A partir dos anos 70, o Brasil seguiu a tendência mundial e se tornou 

predominantemente urbano, ou seja, em meados de 1940 a população urbana era de 
26,3% do total. Em 2.000 ela é de 81,2%. No início do século XX, a população urbana era 
apenas 10% da população brasileira; no final do século, já era 80%. Em números absolutos, 
essa estatística mostra-se mais surpreendente - em 1940 a população urbana era de 18,8 
milhões de habitantes e em 2000 ela é de aproximadamente 138 milhões (MARICATO, 
2001).  

Por conta disso, o país vivenciou um avassalador processo de construção de cidades 
e nunca recebeu a atenção devida das políticas públicas, isto é, a maior parte desse 
processo se deu espontaneamente, às margens das leis e da administração pública. O que 
resulta em danos expressivos para a qualidade de vida das pessoas e principalmente na 
degradação do meio ambiente.  

No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento 
sustentável tem caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência 
ambiental no país, muitas empresas ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as 
questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil o desmatamento de florestas e uso 
de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado nos últimos anos, 
ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda 
são problemas ambientais comuns em nosso país.  

Segundo Crepaldi (2002), o processo de construção das cidades, responsável pelos 
fenômenos da exclusão social e territorial, é também o responsável pela degradação 
ambiental - poluição da água e do ar, demanda energética elevada e desnecessárias, 
problemas de abastecimento de água, desmatamentos e desequilíbrios bioclimáticos, que 
culminam na má qualidade de vida nas cidades e na crise do homem com seu espaço - que 
é o principal objetivo desse trabalho.  

A vida urbana, especialmente nas grandes cidades, é vista como um espaço 
estressante, poluído e perigoso, com diversos conflitos e problemas graves que afetam a 
qualidade de vida de seus habitantes. Grande parte desses problemas, foram os resultados 
do processo de consolidação das áreas urbanas como espaços importantes para a 
expansão do capitalismo e reprodução da vida social. Os conflitos e problemas urbanos 
comportam dimensões éticas, sociais, filosóficas, físicas, culturais e econômicas (SOUZA, 
2003, p. 20).  

 
2.2 PLANEJAMENTO URBANO NA CIDADE DE MARINGÁ 

 
Fundada a 10 de maio de 1947, Maringá teve as “mais avançadas normas de 

planejamento, projetada pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira” (Luz, 1997, p.46), baseado 
no modelo inglês de cidade jardim mas que deveria cumprir com o tecnicismo exigido pela 
CMNP (Companhia de melhoramento do norte do Paraná), por onde o traçado urbano 
expressasse uma funcionalidade e, mais exatamente, uma racionalidade. Atualmente a 
cidade de Maringá vem desenvolvendo em ritmo acelerado, no entanto, esse crescimento 
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vem acarretando prejuízos consideráveis para a sua população, tais como a perda da sua 
qualidade de vida - pesquisas apontam que entre o ano de 1976 e 2012, a temperatura 
média da cidade cresceu 1,4°C, por conta da pavimentação e liberação de poluentes, 
decorrentes do crescimento urbano. 

Para Antonio (2004 apud Campos, p. 4): 
 

O rápido processo de urbanização de Maringá trouxe para essas terras férteis, 
oportunidades de trabalho que proporcionaram enriquecimento para alguns e 
sobrevivência para outros. Enfim, ao planejamento, destinado a 200.000 habitantes, 
foi necessário algumas intervenções, visto a duplicação populacional, já nos anos 
70 – de 70.000 habitantes na década de 1960, a cidade passa a contar 150.000. 
Segundo Souza Campos (1997), no final da década de 1960, devido a essa vertigem 
populacional, a cidade vai sofrer uma “ameaça” no seu ordenamento. 

 

A expansão do perímetro urbano, alterou o desenho do traçado inicial da cidade, isso 
pode ser observado pelas manchas que sofreram alterações de cobertura vegetal, com a 
pavimentação de áreas nativas, impermeabilização de solos, movimentação de terras em 
margens de cursos d’água e, eventualmente, ocupação de fundos de vale. Os impactos da 
urbanização podem ser fator de alteração na biodiversidade, pela interrupção de corredores 
ecológicos que interligam ecossistemas e permitem fluxos genéticos, e no clima, através 
da emissão de gases-estufa e de mudanças que podem provocar na radiação solar, na 
temperatura, na velocidade e direção dos ventos, nos índices de precipitação e umidade 
(ACSELRAD, 2001). 

Prejuízos são vistos também no que se refere à mobilidade urbana, a população está 
habituada a transitar com seus veículos individuais, e o transporte coletivo cada vez tem 
menos adeptos, segundo o IBGE Maringá é a segunda cidade do estado com mais carros 
por habitantes (um carro para cada 1,78 habitantes). Isso resulta em vias congestionadas 
em horário de pico e grande número de acidentes com vítimas fatais, devido ao excesso de 
velocidade dos motoristas. Esse fato faz com que o número de radares aumente em ritmo 
acelerado - o poder público arrecada cerca de 8 milhões por ano com multas relacionada 
ao trânsito. Desta forma diz investir em projetos para melhorar a mobilidade urbana 
(projetos recentes são as ciclovias implantadas). 

Nos últimos dez anos o traçado da cidade sofreu uma mudança drástica, com a 
criação de programas de financiamento de imóveis a longo prazo, muitas pessoas 
adquiriram a casa própria, porém, a especulação imobiliária entorno dessas facilidades 
propostas pelo Governo supervalorizou o imóvel na cidade. Isso resultou em duas 
situações: o crescimento da área urbana e a segregação, pois com o valor do imóvel acima 
do preço muitos maringaenses teve que adquirir sua casa nas cidades próximas a Maringá 
– Sarandi, Marialva, Paiçandu e Mandaguaçu. 

De acordo com Meneghetti (2003), o Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha liderou uma 
equipe de planejamento que criou o Plano de Diretrizes Viárias, que tornou se Lei em 1979. 
A partir desses estudos pode observar-se que os bairros da cidade eram “organizados”, de 
modo a não definir limites entre os mesmos. Esse plano é destacado como mais um “desvio” 
do plano original que adaptava o cinturão verde aos limites dos bairros. 

Antônio (2004) cita algumas modificações causadas a partir do crescimento do 
traçado urbano:  

 
[...] o aumento e a demanda por serviços, em sua maioria, encontrados no centro, 
provocam a valorização das áreas mais próximas desse centro, consideradas finas 
e, portanto, mais valorizadas. Desta maneira, o mercado imobiliário, ora cria 
loteamentos às classes mais favorecidas, ora às desfavorecidas, ocasionando, sem 
notarmos, a segregação sócioespacial, que aparece como problema da cidade 
quando os moradores desses espaços necessitam acesso ao trabalho e aos 
serviços urbanos. Ocorre, também, a autosegregação possibilitada às classes 
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médias e altas, que se deslocam para locais mais seguros e desejados, como os 
atuais condomínios (ANTONIO, 2004, p. 9). 

 

Esse exemplo mostra que o mercado imobiliário criou uma segregação socioespacial 
que é prejudicial pois não segue os ideais proposto de cidade jardim, como menciona 
Macedo (2011). O perímetro urbano de Maringá não vem sendo ocupado de forma correta, 
até a década de 1980, mais 69 loteamentos foram feitos desrespeitando as dimensões 
exigidas, além de degradarem boa parte da área rural, alguns bairros eram construídos 
vielas (para classes menos favorecidas) que é o caso do Conjunto Santa Felicidade, que 
recentemente passou por um processo de revitalização que culminou na desapropriação 
de dezenas de residências para o então alargamento de suas vias de acesso.  

Outro problema são os diversos vazios urbanos, que estão por toda a cidade, 
segundo Ribeiro (2010), a expansão urbana atrelada com a especulação imobiliária são os 
principais responsáveis por esse problema, que nada mais é: grandes vazios sem uso a 
espera de valorização, que de certa forma difunde a exclusão social e favorece a 
concentração de riqueza. Pois sempre que necessário a construção de conjuntos 
habitacionais para classes menos favorecidas serão construídos nas regiões mais 
periféricas e grandes áreas bem localizadas ficam paradas no meio da cidade aguardando 
a valorização, o problema é que esses vazios tornam se limites dentro da malha urbana e 
prejudica a mobilidade, pois não possuem diretrizes viárias, tornam-se espaços perigosos 
e muitas vezes lixões a céu aberto. 

O fluxo de pessoas aumentou muito, pois além das pessoas que vêm trabalhar das 
“cidades dormitórios” também surgiu inúmeras faculdades, atraindo centenas de 
universitários. Isso tudo corroborou para a expansão da malha urbana. E a partir de então 
nota-se um crescimento desordenado, a metragem de obras liberadas para a construção 
pela Prefeitura de Maringá dá noção do crescimento da cidade nos últimos anos: Relatórios 
da SEPLAN (Secretária de Planejamento Urbano) mostram que entre 2000 e 2012, foram 
10 milhões de metros quadrados. O ritmo da atividade da construção civil segue em alta: 
em 2011, foram liberados alvarás para 950 mil metros quadrados de obras, já em 2012 para 
1,3 milhão de metros quadrados e em 2013. 

O volume excedente de projetos resulta em longos meses de espera até a sua 
aprovação, e muitos contribuintes optam pela construção irregular sem projetos, que não 
respeitam a lei de zoneamento e nem o uso e ocupação do solo. 

Ojima (2013) afirma a necessidade de haver uma profunda mudança nas exigências 
de desempenho das edificações, conjuntos edificados e bairros, e sua capacidade de 
autonomia em relação à energia, água e alimentos. Pois acredita que o planejamento e a 
gestão urbana são instrumentos fundamentais para a transformação da cidade, como as 
normas para parcelamento, o uso e a ocupação do solo, os códigos de obras, as normas 
para manejo de resíduos, para o chamado metabolismo circular das cidades (uma visão 
mais ecossistêmica do que econômica da vida humana no habitat cidade), na qual a 
redução de insumos externos e de resíduos seja uma meta constante. 

Se pra toda ação existe uma reação, a cidade de Maringá vem revelando suas 
consequências, se já não bastasse a quantidade de arvores caídas em dias de chuva, 
colocando em risco a vida de seus moradores e também causando prejuízos materiais, 
agora os habitantes precisam se preocupar com os constantes alagamentos.   

 
3  PROBLEMAS DECORRENTES DA URBANIZAÇÃO DESCONTROLADA.  

 
Devido à rápida urbanização, as atividades humanas mudaram drasticamente os 

padrões de paisagem nas cidades (LI et al., 2017). Assim como mencionado acima, as 
mudanças demográficas ocorridas principalmente em países subdesenvolvidos, a partir dos 
anos 60, geradas por intenso fluxo migratório rural-urbano, resultaram em um crescimento 
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desordenado das cidades. O processo de urbanização no Brasil ocorre de forma diferente 
do ocorrido nos países de primeiro mundo. Os países desenvolvidos, que passaram pela 
Revolução Industrial, tiveram seu processo de urbanização ocorrendo entre cem e duzentos 
anos. Já no Brasil o processo durou cerca de cinquenta anos, ocorrendo 
concomitantemente com seu processo de industrialização, e não como consequência dele, 
como no caso dos países desenvolvidos. 

Ao contrário das previsões pessimistas de Malthus (1983), o PIB mundial cresceu 
em progressão geométrica e a população cresceu em “progressão aritmética”. García-nieto 
et al. (2018), menciona que o aumento da população urbana e a demanda de recursos 
naturais aumentou gradativamente. Para se ter uma ideia, em 1800 (início da Revolução 
Industrial), havia no mundo apenas 20 cidades com mais de 100 mil habitantes e nenhuma 
delas atingia 1 milhão de habitantes, sendo que apenas 1,7% da população mundial era 
urbana. Em 1850, já havia 4 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e, em 1900, esse 
número chegava a 19. Na década de 50, constatou-se a existência de 141 cidades com 
mais de 1 milhão de habitantes; 3 cidades com população acima de 10 milhões e 13% da 
população mundial era urbana. 

Segundo Novak (1988), no Brasil entre 1940 e 1991, a população total cresceu 355% 
e a urbana algo em torno de 750%. Esse crescimento demográfico é atribuído a uma 
natalidade elevada e a uma queda na taxa de mortalidade, como consequência de 
melhorias sanitárias, aumento nos padrões de vida e a urbanização propriamente dita 
(SANTOS, 1993, APUD JÚNIOR, 1995). 

Silva (1993) afirma que o maior problema para as cidades brasileiras não é o seu 
crescimento em si, mas sim a concentração na distribuição da população. Diz ainda que as 
cidades entre 100 e 500 mil habitantes poderão apresentar grande número de problemas, 
já que terão maior participação relativa da população brasileira até o ano 2000. Assim 
recomenda um planejamento adequado, já no presente, para evitar problemas futuros. 

Já para Gavrilidis et al. (2017), a expansão urbana e sua influência negativa na 
qualidade de vida da população, é um desafio significativo que confronta a comunidade 
cientifica, autoridades e partes interessadas na identificação de soluções para mitigar ou 
minimizar esta tendência.  

Li et al. (2017) refere que os ecossistemas urbanos, sofrem com a rápida onda de 
urbanização, levando a uma transformação sócio espacial, e para diminuir os impactos 
ecológicos nesses espaços são necessárias estratégias governamentais. O aumento da 
população trouxe dificuldades para o governo na gestão urbana, porque criou uma série de 
problemas sociais e naturais, tais como o esgotamento dos recursos da terra, tensões 
relação homem-terra, escassez de recursos públicos e congestionamento (LUO, 2018).  

Dessa forma pode-se observar o que o crescimento urbano desordenado teve seu 
ápice após a Revolução Industrial que mudou a dinâmica das cidades e causou danos 
irreversíveis ao ambiente natural.  Outro aspecto relevante foi o aumento da quantidade de 
cidades com população maior que 1 milhão de habitantesErro! Fonte de referência não 
encontrada., pois nelas pode-se observar que o maior problema das cidades está 
relacionado com a concentração na distribuição da população. Sendo assim, pode-se 
concluir que a expansão urbana influencia ativamente na qualidade de vida da população 
e as cidades de médio porte precisam se planejar para não cometerem os mesmos erros 
das cidades maiores. E uma forma de precaver esses danos oriundos das cidades é 
estudando os impactos ambientais desses espaços. 

 
4  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 
O desenvolvimento sustentável constitui uma prioridade do século XXI e implica que 

os membros de uma comunidade, os cidadãos, adquiram conhecimentos que contribuam 
para melhorar as suas percepções em relação aos problemas ambientais, sociais e 
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económicos, modifiquem as suas atitudes face ao ambiente e demonstrem empenhamento 
em práticas de cidadania ativa, a diferentes níveis do local ao global, para um mundo mais 
igualitário e sustentável.  

O conceito de desenvolvimento sustentável chega como um marco referencial para 
a humanidade por manter a qualidade de vida, garantindo o acesso contínuo aos recursos 
naturais e evitando a continuidade aos danos ambientais (RUANO, appud Our Common 
Inheritace, DOE, HMSO, Londres, 1990).  

Além disso, o “desenvolvimento sustentável” implica ainda que os cidadãos 
adquiram conhecimentos, valores e competências necessárias a uma participação nas 
decisões acerca da forma como atuamos local e globalmente, para melhorar a qualidade 
de vida hoje, sem pôr em risco o futuro do planeta. (Ferreira, M. M., 2002; Ferreira, M. M. 
et all, 2000).  

A Agenda 2030 propõe cinco princípios a serem considerados na agenda para o 
desenvolvimento sustentável: 

 
1) Pessoas, visando acabar com a pobreza e a fome e praticando o exercício da 

dignidade e igualdade; 
2) Planeta, protegendo-o da degradação através do consumo e produção 

sustentáveis, gestão dos recursos naturais e medidas sobre a mudança climática; 
3) Prosperidade, garantindo que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra 

em harmonia com a natureza; 
4) Paz visando sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da 

violência;  
5) Parceria, fortalecendo a solidariedade global reforçada e concentrada nas 

necessidades dos mais pobres. 
 
Além de elencar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como listadas 

no Quadro 2, desdobradas em 169 metas a serem alcançadas até 2030 (ONU Brasil, 2015). 
Dos quais será fonte de análise nesse artigo o item 11 - Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse objetivo 
remete a questão do acesso a habitação, da diminuição de desastres e vulnerabilidades 
em área de risco, de cidades com espaços mais verdes e sustentáveis, da gestão 
participativa, da urbanização, do sistema de transporte, da qualidade do ar, dos resíduos, 
do patrimônio cultural, das construções sustentáveis e resilientes. 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para 

todos; 

7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 

à energia; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 
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9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos; 

14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis; 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento Sustentável. 

Quadro 2 - Os 17 ODS da Agenda 2030 
Fonte: ONU Brasil (2015) 

 

4  PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 
 
Há alguns anos para alguns países e há menos tempo para outros se iniciou um 

processo de conscientização global e muitos avanços aconteceram em relação ao modo 
de ver os valores e acontecimentos referentes às formas de ocupação e utilização do nosso 
planeta. Muitos desses vêm caminhando para interdisciplinaridade e estão se agregando 
ao campo do Urbanismo, em relações com Desenho e Planejamento Urbano, dando origem 
a novas formas de avaliação e Projeto ou Desenho Urbano é entendido aqui como a 
materialização de um Plano Urbanístico ou Planejamento Urbano, apoiado em normas 
legais, articulação das esferas pública, privada e comunitária, e formas de gestão.  

Em um sentido amplo, planejamento é um método de aplicação contínuo e 
permanente, destinado a resolver racionalmente, os problemas que afetam uma sociedade 
situada em determinado espaço, em determinada época, através de uma previsão 
ordenada capaz de antecipar suas ulteriores consequências. (Carta dos Andes appud 
Ferrari, 1979).  

Partindo desse contexto, instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo, 
previstos no recente Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), buscam adequar as normas à 
complexidade do universo urbano, conferindo maior flexibilidade aos instrumentos e 
envolvendo a sociedade nas tomadas de decisões. Busca-se, portanto, através dos 
instrumentos inovadores, dar suporte à apropriação do solo urbano pelas ações que 
priorizem a coletividade e em defesa da cidade sustentável.  

 
 

5  MATERIAL E MÉTODOS 
 
Esta pesquisa pretende corroborar ao grande desafio das cidades na atualidade, ou 

seja, o crescimento e o desenvolvimento urbano sustentável, que proporcionem qualidade 
de vida e ambiental para seus residentes, sem comprometer as gerações futuras. A prática 
da sustentabilidade urbana gera a melhoria desse atributo e redução dos riscos ambientais. 
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Dessa forma, a qualidade da cidade deve ser quantificada, e, para isso, a presente análise 
buscou propriedades que permitam seu dimensionamento.  

A primeira etapa do projeto irá se constituir por uma pesquisa de caráter bibliográfico; 
identificação de fontes através de levantamento em teses, dissertações, livros, notícias e 
artigos, relacionados com o tema principal e também com a cidade de Maringá, no que se 
refere ao planejamento urbanístico e sua atual situação, essa primeira etapa irá constituir 
a base dos argumentos.  

A pesquisa possui natureza de base aplicada, pois tem interesse prático com 
resultados aplicados a soluções de problemas da realidade, gerando informação para a 
solução de dificuldades específicas. Segundo Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa de 
natureza aplicada produz informação para bom emprego de seus resultados. Tem como 
objetivo a busca por soluções imediatas para problemas do cotidiano, para colaborar com 
as conclusões práticas. Além disso, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa e 
quantitativa na forma de ponderar os problemas, pois, na pesquisa qualitativa, o autor 
desenvolve ideias e conceitos a partir de modelos encontrados nos dados da pesquisa, ao 
invés de coletar os dados para comprovar as hipóteses preconcebidas, ou seja, é uma 
pesquisa indutiva (RENEKER 1993). Sendo assim, ela não solicita o uso de métodos e 
técnicas estatísticas. É uma pesquisa descritiva, em que a fonte para a análise de 
informações é o ambiente natural. O pesquisador é o instrumento-chave, e tem como 
objetivo a explanação de acontecimentos e a imputação de definições. 

 
6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Essa pesquisa propõe um plano para o desenvolvimento sustentável na  cidade de 

Maringá, como forma de melhorar a  qualidade de vida da população, melhorar a qualidade 
dos serviços públicos prestados, equidade, resiliência, incentivo a educação ambiental e 
políticas que promovam justiça social através das práticas sustentáveis. Também, indica a  
urgência  da população se atentar com os problemas urbanos, conscientizar as pessoas 
para agirem com mais cidadania, tendo atitudes que favoreçam a população de hoje sem 
prejudicar os cidadãos que viverão aqui no futuro. 

 
7  CONCLUSÃO 

 
Embora a cidade de Maringá apresente um planejamento urbano bem elaborado, as 

implicações das mudanças ambientais e climáticas sobre as cidades já pode ser notada. 
Para estabelecer critérios e propor possíveis soluções foi utilizado os ODS – Objetivos do 
desenvolvimento sustentável, presente na Agenda 2030 da ONU. Pode-se observar que 
para melhor a gestão das situações levantadas se faz necessária a construção de 
indicadores com a finalidade de subsidiar o planejamento urbano sustentável. Embora as 
preocupações abordadas estejam voltadas para os determinantes ambientais é válido 
futuras pesquisas analisar as demais áreas (sociais, econômicas, política e cultural).  

Por ser uma ferramenta importante para avaliar a situação atual do município, frente 
à degradação ambiental e às condições climáticas, combinadas com condições de vida e 
esgotamento dos recursos naturais, propõe-se a utilização de indicadores tendo como base 
o ODS11. Estes indicadores permitiriam evidenciar situações que hoje permanecem 
invisíveis, subsidiando estabelecer medidas que possam alcançar o acesso universal e 
equitativo à promoção da qualidade de vida, o consumo consciente e a preservação dos 
recursos naturais. 

Conclui-se que, é importante conhecer as vulnerabilidades, pois uma análise bem 
detalhada dos determinantes que implicam sobre cidade têm relação com a questões 
ambientais e as implicações sistêmicas da nova infraestrutura para construir sociedades 
mais resilientes,  melhorar o bem-estar humano, mitigar a mudança climática e abordar 
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outros processos de desenvolvimento urbano, principalmente, como subsídio para a 
priorização e a implementação de ações, bem como a formulação de políticas públicas para 
um melhor desenvolvimento sustentável nessa área.  
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