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RESUMO 

A expansão urbana e o desenvolvimento das cidades estão relacionados às ações de diferentes agentes 
sociais, dentre os quais, possui maior destaque neste trabalho, os imobiliários. Nesse sentindo, o presente 
estudo tem por objetivo mapear os loteamentos urbanos de Ivaiporã, implementados a partir da vigência do 
Plano Diretor do município (2008), bem como analisar a infraestrutura desses loteamentos, relacionando-os 
com processo de especulação imobiliária e a produção dos vazios urbanos. Para a realização do trabalho, 
foram utilizadas as técnicas de geoprocessamento aliadas à realização de trabalhos de campo na área de 
estudo. Como produtos cartográficos, foram gerados mapas de localização dos loteamentos e de vazios 
urbanos, além disso, foram compilados quadros sínteses com informações pertinentes aos loteamentos. A 
cidade de Ivaiporã apresenta onze novos loteamentos residenciais implantados a partir de 2008, deste total, 
quatro loteamentos não obedecem ao perímetro urbano estabelecido pelo Plano Diretor do município. A 
infraestrutura dos loteamentos (pavimentação, rede de água e energia elétrica, iluminação pública, galerias 
pluviais, arborização e sinalização viária) está presente em nove dos onze loteamentos, no entanto, a 
arborização é precária ou inexistente em todos os loteamentos analisados. As áreas que apresentam maior 
densidade de vazios urbanos em Ivaiporã estão localizadas nos loteamentos residenciais, sobretudo, 
naqueles implementados recentemente, contudo, os vazios urbanos também estão distribuídos em outras 
áreas da cidade, mas em menor densidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loteamentos residenciais; Especulação imobiliária; Plano Diretor. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A expansão urbana relaciona-se com rápidas transformações que ocorrem no 
cotidiano das cidades brasileiras, e envolvem diferentes agentes sociais, entre os quais: os 
proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, 
o Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA,1989).  

A malha urbana cresce demasiadamente, como um organismo vivo, nutrida pelos 
interesses individuais que, entre outros efeitos, promovem desigualdades sociais, 
carecendo assim de uma ótica apurada para o acompanhamento e compreensão dessa 
constante mutabilidade de ritmos e naturezas distintas. É nesse contexto, que Corrêa 
(1989) apresenta que o espaço da cidade é o reflexo tantos das ações que se perfazem no 
presente, mas também àquelas que se realizaram no passado, deixando resquícios 
impressos nas formas espaciais do espaço atual. 

O espaço urbano produzido, aliado à especulação imobiliária, evidenciam 
desequilíbrios intra-urbanos, como a excessiva densificação das áreas centrais por meio 
da verticalização, gerando principalmente a saturação de edifícios (NAMUR, 2004). Em 
contrapartida, existe o processo massivo da horizontalização, que se expande devido ao 
expressivo aumento do valor do solo urbano nas áreas centrais, impossibilitando a 
ocupação dessas localidades pelas populações das classes baixas, fator aliado também à 
manifestação dos agentes imobiliários que encontram potencial para a lucratividade nas 
áreas que margeiam as centralidades, principalmente através dos loteamentos 
residenciais. 

A contínua expansão e transformação do espaço urbano aliada à especulação 
imobiliária, permite a produção de áreas urbanas subutilizadas, que são denominadas, 
neste caso, de vazios urbanos. Devido a sua excessiva distribuição espacial, tornam-se um 
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problema para a consolidação de setores da cidade. É neste contexto, que Freitas e Negrão 
(2014) apontam que os espaços presentes na malha urbana são consequências dos 
inúmeros processos históricos, políticos, econômicos e geográficos de determinado local.É 
nesse contexto que o Plano Diretor se verifica como um instrumento técnico e de política 
pública, que visa identificar e discutir os problemas, as potencialidades, soluções e desejos 
para a construção de cidades mais justas e democráticas (SCHULT et al., 2010). 

Ao que consta no Art. 40, § 1° do Estatuto da Cidade (Lei 10257/01), “o Plano Diretor 
é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, além de fazer 
parte do processo de planejamento, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas” (BRASIL, 2001). 
Além disso, o Plano Diretor deverá englobar o território total do município e deverá ser 
revisto, pelo menos, a cada dez anos. 

A partir das reflexões apontadas a respeito das dinâmicas do espaço urbano e da 
funcionalidade do Plano Diretor, o presente trabalho tem como objetivo mapear os 
loteamentos urbanos surgidos a partir da implementação do Plano Diretor do município de 
Ivaiporã, localizado no estado do Paraná, bem como analisar a infraestrutura desses 
loteamentos, relacionando-a com o processo de especulação imobiliária e a produção de 
vazios urbanos no município. 

 
2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
O município de Ivaiporã está localizado na mesorregião Norte Central Paranaense, 

entre as coordenadas métricas 430000m Oeste e 7300000m Sul (Figura 1). Segundo o 
Censo de 2010, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, 
o município possui 31.816 habitantes, e sua densidade demográfica é de 73,73 hab/km². 

 

 
Figura 1: Localização do município de Ivaiporã 

 

 

1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ivaipora/panorama>. Acessado em: 18 out. 2018. 
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O município possui três distritos, sendo eles: Alto Porã (Sul), Jacutinga (leste) e 
Santa Bárbara (sudeste do distrito sede). Ao todo, abrange área territorial de 434,662 km². 
Ainda, o município é a sede administrativa da Microrregião Geográfica Ivaiporã, que 
congrega outros quatorze municípios. Nesse contexto, Ivaiporã se destaca principalmente 
pela dinamicidade do comércio, oferta de serviços e saúde, além da instalação de 
representantes das esferas estaduais e federais na cidade. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O desenvolvimento do presente trabalho se deu a partir de quatro etapas, sendo 
elas: 1) levantamento bibliográfico de referenciais teóricos para a contextualização do tema; 
2) busca online das informações referentes aos loteamentos, 3) trabalhos de campo para o 
reconhecimento da área de estudo e 4) confecção de produtos cartográficos para a 
espacialização dos fenômenos no espaço urbano. 

O levantamento bibliográfico levantado envolveu as diretrizes e legislações sobre os 
processos de desenvolvimento e expansão urbana (Plano Diretor e Estatuto das Cidades), 
assim como os agentes produtores do espaço urbano e processos de especulação 
imobiliária. 

As informações sobre o nome, ano de implantação, área total, número de lotes e 
ocupação foram conseguidas nos sites das empresas loteadoras.  

Os mapas apresentados no decorrer do trabalho foram confeccionados a partir de 
bases cartográficas em formato digital vetorial, disponibilizadas nos sites do Instituto de 
Terras, Cartografia e Geociências (ITCG)2 e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)3. O limite do perímetro urbano foi obtido a partir do Plano diretor do município de 
Ivaiporã (IVAIPORÃ, 2008).  

Os vazios urbanos foram identificados por meio de trabalho de campo, visualização 
e interpretação das imagens de satélite disponibilizadas pelo Google EarthPro, do ano de 
2018. Posteriormente, foi aplicado o índice de kernel, em que se determinou a razão entre 
os lotes vazios e quadras. Os mapas foram realizados em projeção Universal Transversa 
de Mercator (UTM), datum Sirgas2000 e fuso 22S. Para o tratamento das informações e 
realização dos layouts dos mapas, foi utilizado o software gratuito QGis, versão 2.18.14. 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS 
 

De acordo com o Plano Diretor do município de Ivaiporã, o loteamento pode ser 
compreendido como o parcelamento do solo urbano efetuado pela subdivisão de gleba em 
lotes destinados às atividades urbanas, com abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos ou prolongamentos, modificação ou ampliação das vias existentes 
(IVAIPORÃ, 2008). 

Pela análise do produto cartográfico gerado (Figura 2), foi possível verificar e mapear 
onze loteamentos residenciais implantados a partir do ano de 2008. Os loteamentos Casa 
Grande I, II, III, e IV, Porto Belo e São Domingos foram implantados em áreas destinadas 
ao uso do solo residencial (ZR-1: Zona Residencial 1), conforme o zoneamento proposto 
na Lei 1.519/2008, de Uso e Ocupação do Solo. Por outro lado, os loteamentos Residencial 
Bella Vista (6), Bella Casa (9), Jardim Universitário (10) e Jardim América (11) não estão 
de acordo com o perímetro urbano estabelecido no Plano Diretor de Ivaiporã, uma vez que, 
o perímetro urbano delimita a área ou a zona urbana da cidade necessária ao 

 

2 Disponível em: <http://www.itcg.pr.gov.br>. Acessado em: 19 out. de 2018. 

3 Disponível em: < https://ibge.gov.br/>. Acessado em: 19 out. de 2018. 
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desenvolvimento das atividades de moradia, indústria, comércio, serviços, lazer e 
administração pública da população (IVAIPORÃ, 2008). 
 

 
Figura 2: Loteamentos construídos após a elaboração do Plano Diretor 

Com relação às especificadas de cada loteamento, o Quadro 1 aborda as 
características de cada loteamento residencial, bem como seu ano de implantação, área 
total, número de lotes e ocupação dos mesmos. 

 
Quadro 1: Loteamentos no município de Ivaiporã 

Loteamentos Ano de 
implantação 

Área total (m2) Número 
de lotes 

Ocupação 

Casa Grande I 2009 121.000,00 236 Alta 

Casa Grande II 2013 108.900,00 189 Moderada 

Casa Grande III 2014 133.100,00 236 Moderada 

Casa Grande IV 2017/2018 ----- ------ Em  
implantação 

Residencial Porto Belo 2015 44.956,3 170 Baixa 

Residencial Bella Casa A partir de 2015 159.401,00m² 340 Baixa 

Residencial São 
Domingos 

2013 28.018,26 64 Moderada 

Jardim Universitário 2012 51.032,28 86 Baixa 
Jardim América 2017 76.50,00 306 Nula 

Residencial Ana Clara 2012 14.375,02 25 Nula 

Bella Vista 2017 ----- 315 Baixa 
Fonte: Imobiliária Casa Grande (2019); Loteadora Bella Casa (s.d); UJVARI Empreendimentos Imobiliários 

(2019); V&C Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários (s.d); Autores (2018) 
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Os loteamentos possuem áreas com tamanhos distintos, compostos por quarteirões 
retangulares e paralelos entre si. Logo, destoam-se do núcleo inicial planejado da cidade, 
onde está localizada a área central da cidade de Ivaiporã e que apresenta morfologia semi 
radial a radial. Nesse sentido, todos os loteamentos residenciais adicionados à malha 
urbana de Ivaiporã estão distantes do centro urbano, localizados nas áreas periféricas da 
cidade. 

No que diz respeito às infraestruturas dos loteamentos residenciais, o Quadro 2 
apresenta a ocorrência das mesmas. Nota-se que nenhum dos loteamentos atende todas 
as infraestruturas básicas exigidas no plano diretor. O loteamento Casa Grande IV não 
apresenta nenhuma das infraestruturas, visto que ainda está em processo de implantação. 
Os loteamentos Casa Grande I e Ana Clara não apresentam sinalização viária, embora já 
haja registro de ocupação. 

 
Quadro 2: Infraestrutura básica dos loteamentos residenciais de Ivaiporã 
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Casa Grande I x x x x x -- -- 

Casa Grande II x x x x x -- x 

Casa Grande III x x x x x -- x 

Casa Grande IV -- -- -- -- -- -- -- 

Residencial Porto Bello x x x x x -- x 

Residencial Bella Casa x x x x x -- x 

Residencial São Domingos x x x x x -- x 

Jardim Universitário x x x x x -- x 

Jardim América -- -- -- -- -- -- -- 
Residencial Ana Clara x x x x x -- -- 

Residencial Bella Vista x x x x x -- x 
Fonte: Imobiliária Casa Grande (2019); Loteadora Bella Casa (s.d); UJVARI Empreendimentos Imobiliários 

(2019); V&C Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários (s.d); Autores (2018) 

 
Todos os conjuntos residenciais, com exceção do Bella Vista (6) e Jardim América 

(11) possuem infraestrutura básica. Contudo, foi verificado que a arborização é inexistente, 
não sendo efetivada pelas empresas privadas responsáveis (agentes imobiliários), como 
consta na Lei 1.522/2008 do Plano Diretor de Ivaiporã, Art. 7, parágrafo VII: 
 

Todos os loteamentos deverão ser dotados, pelo loteador, no mínimo, de: marcação 
das quadras e lotes, guias e sarjetas, rede de galerias de águas pluviais e obras 
complementares necessárias à contenção de erosão, pavimentação de vias, rede 
de abastecimento de água, rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação 
pública, arborização de vias e rede coletora de esgotos domiciliares (IVAIPORÃ, 
2008, p. 7). 

 
Foi possível observar nos loteamentos Residencial Porto Belo e Bella Vista (Figura 

4 e 5) que a infraestrutura existente apresenta pavimentação asfáltica, sinalização viária, 
galerias pluviais, iluminação pública e rede de energia elétrica. Não foi verificado a presença 
de arborização e calçamento nestes loteamentos. Já em relação ao loteamento Residencial 
Jardim América (Figura 6), que está em processo de implementação, foi constatado apenas 
os traçados dos arruamentos. Os residenciais Ana Clara (7) e Casa grande I (4) não 
possuem sinalização viária, principalmente as faixas de pedestres. 
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Figura 4: Loteamento Residencial Porto Belo. 

Fonte: Autores, 2018 

 

 
Figura 5: Loteamento Residencial Bella Vista 

Fonte: Autores, 2018 

 

 
Figura 6: Residencial Jardim América e ao fundo, residências do Jardim Universitário 

Fonte: Autores, 2018 
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4.2 VAZIOS URBANOS  
 

Os vazios urbanos são obstáculos para a consolidação da cidade, contribuindo para 
a não configuração da área planejada da malha urbana, que em detrimento dessa condição, 
dinamiza a necessidade de implementação de novas áreas urbanas, como é o caso dos 
loteamentos residenciais. Os impactos causados por essas lacunas urbanas são 
evidenciados tanto nas grandes como nas pequenas cidades, como é o caso da cidade de 
Ivaiporã.  

Abordando os loteamentos do perímetro urbano de Ivaiporã, as áreas que possuem 
maior densidade de vazios na malha urbana correspondem aos novos loteamentos, como 
é o caso dos residenciais Jardim América (11) e Casa Grande IV (1), iniciados a partir de 
2017. Os demais loteamentos residenciais não estão totalmente ocupados por edificações 
e por isso também possuem densidade significativa de vazios urbanos (Figura 7).  

Os vazios urbanos encontrados nos novos loteamentos estão recobertos por 
gramíneas e plantas daninhas, o que contribui para o desenvolvimento de animais 
peçonhentos, aumentando o nível de insegurança da população nessas localidades. A área 
central, planejada primordialmente com o processo de formação e ocupação da cidade e, 
portanto, mais antiga, também possui áreas não ocupadas, contudo, com menor densidade, 
como ocorre na malha urbana semi radial. 

Outro ponto a se destacar é o posicionamento dos loteamentos Bella Vista (6) Bella 
Casa (9), Jardim Universitário (10) e Jardim América (11), que não somente concentram 
um número de lotes ociosos, como extrapolam os limites da malha urbana de Ivaiporã. 
 

 
Figura 7: Vazios urbanos em Ivaiporã 

 
Os vazios urbanos foram estabelecidos como áreas ociosas no interior da malha 

urbana, inocupados ou parcialmente ocupados. É visivelmente notável o planejamento 
urbano estruturado na parte central da cidade, onde se encontram formas urbanas (radial 
e semi-radial) que visam atender as necessidades dos cidadãos da cidade, entretanto com 
a crescente expansão urbana, consequência das ações de imobiliárias que retém 
propriedades, pode-se notar as intensas manchas de vazios urbanos não somente na parte 
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periférica da cidade, destaque para as porções a oeste e noroeste, mas também em sua 
parte central, interferindo diretamente nas formas de crescimento da malha urbana.  

É notável a influência de empresas detentoras de capital na construção da malha 
urbana, entretanto essa participação de imobiliárias e loteadoras muitas vezes se torna 
nocivo para o desenvolvimento da cidade, tendo em vista de que sua dinâmica esta em 
torno do capital e não da população, deixando a sociedade a mercê de seus desejos, tal 
qual nos aponta Andrade e Colesanti (2001): 

 
O especulador está em uma posição privilegiada, pois ele possui o capital 
necessário ao financiamento da produção e da comercialização de 
empreendimentos. Os compradores também são fundamentais neste processo, 
atuando através de seus valores, gostos, situação financeira, influenciando o 
surgimento de estratégias de venda/consumo da habitação. Assim, terrenos de 
localização privilegiada ficam “vazios”, à espera de valorização, tornando-se local 
de acumulação de resíduos urbanos. Enquanto isso, as pessoas de menor poder 
aquisitivo passam a habitar nos bairros periféricos, aonde os terrenos são 
desvalorizados e desestruturados (ANDRADE E COLESANTI, 2001, p. 3). 

 

Como verificado, fundamentalmente, o crescimento e desenvolvimento da cidade 
obedece aos interesses capitalistas de grupos dominantes, tal qual loteadoras, imobiliárias 
e o próprio poder público.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A construção e desenvolvimento das cidades é realizado por diferentes agentes 
sociais, que influenciam tanto na morfologia quanto nas condições socioespaciais do 
espaço urbano. Se por um lado, o Estatuto das Cidades regula o uso das cidades em prol 
do bem coletivo, por outro, os agentes imobiliários utilizam-se da especulação imobiliária 
para obterem lucro, que resultam na subutilização ou não utilização do espaço urbano 
(vazios urbanos). No caso de Ivaiporã, verificou-se, por meio da análise de diferentes 
produtos cartográficos e trabalhos de campo, a presença de inúmeros vazios urbanos que 
elucidam esse fenômeno e pode provocar, entre outros efeitos, a desigualdade 
socioespacial aliado à problemas urbanos diversos.  Ainda, verificou-se a ocorrência de 
loteamentos que não estão de acordo com as normativas do plano diretor, seja respeitando 
o limite da malha urbana ou infraestrutura básica dos loteamentos residenciais. 
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