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INTRODUÇÃO 

Entre as várias possibilidades de produção e reprodução do espaço 

urbano destaca-se a expansão físico-territorial por meio do acréscimo das terras de uso 

rural para o uso urbano, através de loteamentos, conjuntos e condomínios residenciais de 

médio a alto padrão. Essas transformações caracterizam-se como práticas crescentes nas 

cidades de médio e grande porte. 

Os Condomínios Horizontais, como são chamados, são inseridos nas 

paisagens das cidades implantando um novo padrão de moradia, reservado para famílias 

que procuram uma melhor qualidade de vida, diferenciada daquela do centro urbano. Os 

empreendedores passam a idéia de que a qualidade e segurança tão procuradas estão ali 

aliadas à preservação e respeito ao Meio Ambiente. 

Este estudo procurou retratar as mudanças espaciais ocasionadas na 

área, já que esse tipo de crescimento (investimento) vem sendo expandido a cada dia, com 

a transformação das áreas rurais em condomínios horizontais. Os principais objetivos 

prenderam-se à análise ambiental dessas áreas através da percepção e cognição 

ambiental, já que é mais fácil lançar mão da percepção visual, pois a realidade em que se 

insere este estudo remete a um novo cenário de novas formas e cores na paisagem rural. 

A cidade está em constante crescimento e deve-se planejá-la visando ao 

bem-estar da população, portanto é preciso planejar o seu desenvolvimento. O 

planejamento deve ser encarado como uma tentativa de resolver racionalmente e de 

maneira objetiva os problemas que afetam a sociedade (Stipp, 1995). 

Segundo Guidugli (1981 apud Stipp, 1995): 

“As tarefas de corrigir e de construir, são tarefas de planejamento que,em 

sentido amplo,cuida da ordem das coisas num certo tempo e num certo 

lugar”. 

                                                 
1 Doutorando em Geografia Física – FFLCH/USP – mstipp@uol.com.br 
2 Docente do Departamento de Geociências – UEL – nfreres@londrina.net 
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O planejamento visa otimizar situações. Por muitas razões, os homens 

desenvolveram suas atividades, qualquer que seja a natureza delas, com uma certa 

previsão: 

“Precisa ver se o planejador deseja racionalizar decisões, tendo como 

objetivo a dimensão social, ou apenas reduzir os conflitos de interesse 

emergencialmente colocados no espaço” (Guidugli, 1981). 

Como um produto das relações humanas, os “conflitos” sociais, 

econômicos, políticos e físicos são colocados como uma tarefa urgente para os 

planejadores em busca de alternativas de soluções para os mesmos. 

De acordo com Mendonça (1995), Londrina não possuía um plano diretor 

para o seu desenvolvimento urbano. Só a partir de 1998 se traçou delineamentos de um 

plano diretor para a cidade. Os primeiros planos estiveram ligados muito mais ao 

estabelecimento de critérios para a expansão da cidade, notadamente ao zoneamento da 

expansão urbana, que à criação de ambientes intra-urbanos de boa qualidade. 

Assim a cidade apresentava inúmeros espaços vazios nas áreas 

pericentrais, visando à especulação imobiliária que acabou gerando um tecido urbano com 

grande verticalização na área central e inúmeros espaços vazios na pericentral e periférica, 

segregação espacial da população e vários processos de favelamento; e na área rural 

circunvizinha uma paisagem completamente destituída de formações vegetais de porte 

arbustivo ou arbóreo. 

A posição da cidade em meio à área agrícola de intensa produtividade, a 

inexpressiva extensão de mata nativa e poucas áreas verdes favoreceu o impacto dos 

vendavais na área urbana e na própria área rural, que hoje vem se integrando à zona 

urbana através da construção dos condomínios horizontais. 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Situado entre 23º 08’ 47’’ e 23° 55’ 46’’ de Latitude Sul e entre 50º 52’ 23’’ 

e 51º 19’ 11’’ de Longitude Oeste, o município de Londrina ocupa uma área de 1.715,897 

km² no Norte do estado do Paraná. 

A zona urbana de Londrina é de 118,504 km² sendo que a zona de 

expansão urbana delimitada pelo último plano Diretor é de 119,796 km² totalizando 238,30 

km². 

A área de estudo denominada Gleba Palhano localiza-se na região 

Sudoeste da cidade de Londrina / Paraná, área que há bem pouco tempo era considerada 
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rural, vem sendo destinada à construção de condomínios horizontais exclusivos de alto 

padrão (Figura 1). 

Esta análise teve como foco os condomínios Royal Golf Residence, Royal 

Tennis Residence e Resort, Royal Park Residence e Resort e Royal Forest Residence e 

Resort, abrangendo cerca de mais de 80 alqueires de área. 

 

FIGURA 1 – Localização da área de estudo. 
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Nos meados da década de 80, segundo Correa (1989), os condomínios 

exclusivos vêm ocupando destaque no Brasil como outra forma de produção do espaço 

urbano. 

“(...) a organização espacial nas cidades capitalistas é entendida como um 

produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço, estes 

agem de maneira complexa determinando uma constante reorganização 

espacial, refletindo o interesse dominante de um dos agentes” (Correa, 

1989). 

Esses agentes são “os proprietários do meio de produção, os proprietários 

fundiários, os promotores imobiliários, o estado e os grupos excluídos sociais” (Correa. Op 

cit). 

A atuação desses agentes se realiza através da incorporação, 

financiamento, estudo técnico, construção e comercialização desses condomínios na maior 

parte das cidades brasileiras. 

A estratégia deles é atender uma demanda que busca por segurança e 

melhor qualidade de vida. Isso vem se expandindo muito, uma vez que esses 

empreendimentos são projetados a partir de uma pesquisa junto aos habitantes da cidade. 

ANÁLISE AMBIENTAL 

Em Londrina, devido à rápida evolução urbana, em menos de sessenta 

anos a zona urbana englobou parte da zona rural já em meados dos anos setenta, 

incorporando ao cenário da cidade inicialmente dois lagos represados, na bacia do Ribeirão 

Cambé, denominados Igapó I e Igapó II (Figura 2). 

Este fato repercute ainda hoje como demonstram as pesquisas de opinião 

com os moradores urbanos, elaboradas pelos empreendedores imobiliários, onde o maior 

anseio é o de residir próximo aos lagos. O lago faz parte do imaginário londrinense e os 

estudos englobam um conceito de residência – resort – onde o condômino tenha acesso a 

uma vasta área de lazer, sem sair de sua residência, pois o condomínio tem sempre uma 

infra-estrutura de um clube privado. 
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FIGURA 2 – Foto aérea dos Lagos Igapó I, II, III e IV. 

A proximidade com a natureza, uma vez que nessas áreas, fica preservada 

parte da vegetação nativa torna-se um dos maiores atrativos desses empreendimentos, 

onde se procurou resgatar também os espaços de convivência tanto para crianças quanto 

para adultos, através da reserva de espaços para trilhas, campos de futebol, piscinas, lagos 

artificiais para pesca e outras formas de lazer. 

Toda essa infra-estrutura para residência e lazer, entendida como 

preservação de um ecossistema com sua biodiversidade, deixa muito a desejar no tocante à 

questão ambiental, uma vez que a maioria dessas construções se apropria de um bem 

comum, ou seja, a água, pois se instalam em uma bacia de manancial hídrico, isto é, numa 

área de várias nascentes de pequenos córregos que são aterrados ou desviados, para a 

construção dos lagos que vêm se incorporar no grande cenário desses espaços. 

Em cada condomínio projetado na região sudoeste de Londrina, de acordo 

com seus respectivos nomes, há uma atração diferenciada, assim no Royal Golf existe um 

campo de golf para que seus condôminos possam usufruir dessa modalidade de esporte, 

com toda segurança e comodidade. Isso se deu em detrimento de uma área de várzea que 

necessitou ser aterrada, ”ambientalmente legalizada” para o deleite de uma minoria. 

Já no Royal Forest predominam os “cluster” (a cada 35 lotes em média, 

localiza-se uma área verde de aproximadamente 1500m2) que serve como meio ambiente 

natural para o desfrute de seus futuros moradores. 
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No Royal Tennis empregando-se tecnologia de ponta foram construídas 

várias quadras de tênis, além de 50% de área destinada ao lazer reunir diferentes 

modalidades esportivas. 

Todos esses quesitos vêm acompanhados da ocupação irregular das 

áreas de mananciais hídricos e das áreas de preservação permanente, reforçando a 

segregação espacial e o controle daqueles que tem acesso aos bens de consumo 

exclusivos. 

A modificação da paisagem cênica nessa área de Londrina acompanha a 

evolução da paisagem que se transforma da noite para o dia. Atentando-se hoje para essas 

áreas residenciais de alto padrão, percebe-se que faziam parte da margem de transição 

entre o urbano e o rural, concentrando atualmente serviços até então inexistentes, mas 

necessários atualmente para suprir a demanda populacional aí instalada. 

A fronteira entre o urbano e o rural está ficando cada vez mais maleável, 

podendo até ser usada a expressão rurbano para estas áreas onde a confluência torna-se 

inevitável alternando-se atividades rurais e urbanas em um mesmo espaço (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – Foto-mosaico dos condomínios horizontais inseridos na zona de 
expansão urbana de Londrina. Fonte: Teixeira-Holzmann, 2004. 

Em função dos tipos de atividades realizadas nessas áreas vão surgir 

impactos ambientais advindos principalmente da construção civil associados às fases de 

implantação (canteiros de obra, terraplanagem, etc.), nas construções individuais e 

manutenção das instalações que podem acarretar assoreamento de rios próximos, 
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contaminação das águas superficiais, do lençol freático, do solo, aumento de temperatura, 

perda de biodiversidade ecológica. 

O esgoto nessas áreas não é tratado pela Companhia de Saneamento que 

opera na cidade, a SANEPAR, empregando-se um procedimento de separação dos 

resíduos sólidos e líquidos, onde os sólidos ficam em um reservatório até se dissolverem, 

sendo depois enviados para um tanque de decantação e somente após serem filtrados são 

lançados no lago artificial. 

O lago ecológico como assim é chamado não serve apenas para 

climatização e embelezamento, mas para evitar problemas de enchentes, bem como ponto 

de coleta das águas da chuva que naturalmente irá retardar as cheias. A implantação e 

monitoramento serão feitos por um especialista na área ambiental e sanitária 

periodicamente. Segundo os empreendedores essas são medidas básicas para que as leis 

não sejam infringidas e se mostram comprometidos com as questões ambientais e sociais 

(Figura 4). 

 

FIGURA 4 – Foto do Lago ecológico do Royal Park. 

RISCOS URBANOS 

Os riscos urbanos são característicos das áreas urbanizadas e não 

precisam, necessariamente, estar associados a áreas com intensa ocupação (Guerra, 

2001). 

Esses riscos ocorrem em áreas ocupadas de forma inadequada, pela ação 

antrópica que não leva em consideração a preservação do meio ambiente. Provocam danos 
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ambientais que ocorrem sobre diversas formas tais como erosão em encostas, erosão em 

áreas urbanas, inundações, resultantes de obras de engenharia e construção civil, bem 

como em forma de vendavais sobre as áreas urbanas. 

Na área de estudo embora os empreendedores dos condomínios 

horizontais tenham se cercado de cuidados que lhes garantiram até elogios por parte do 

poder público e órgãos ambientais, que consideraram essa estratégia como exemplo para a 

construção civil de loteamentos fechados, ocorreram impactos ambientais, alguns com 

grandes proporções (vendavais) e outros em menor escala por ocasião da construção dos 

lagos artificiais, que poderiam ter tomado grandes proporções se não tivessem sido levado 

em conta as devidas precauções (Figura 5, 6 e 7). 

 

FIGURA 5 – Etapa inicial da construção do lago artificial no Royal Forest Residence e 
Resort, com aterro de nascentes. 
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FIGURA 6 – Desvio da nascente de um córrego para a construção do lago artificial no 
Royal Forest Residence e Resort. 

 

FIGURA 7 – Fase final da construção do lago artificial do Royal Forest Residence e 
Resort. 

Outro exemplo foi o desnível provocado pela construção de estradas na 

área dos condomínios horizontais que fez com que as chuvas mais recentes contribuíssem 

para o assoreamento de rios da região. 
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Apesar da vegetação de mata ciliar ter sido protegida de acordo com a 

Legislação Ambiental em determinados pontos, a perda de solo se fez sentir na região dos 

loteamentos, tanto pelo material carreado superficialmente, quanto pelas obras de 

dragagem nos lagos recém-construídos, onde se acumularam grande volume de sedimentos 

após as últimas chuvas que assolaram a cidade. 

A ausência de áreas verdes nessas áreas rurbanas é uma das principais 

causas dos vendavais que ocorrem na região de Londrina, e devem ser considerados como 

fatores naturais. E a população deve se amoldar aos mesmos, criando infra-estruturas mais 

resistentes ao seu impacto, ou construir barreiras naturais como quebra-ventos arbóreos. 

O sistema aerodinâmico de quebra-ventos é uma técnica que pode ser a 

vir empregada largamente para o controle desses vendavais na região sudoeste da cidade, 

principalmente se implantados nas áreas mais altas, barrando a construção desses 

condomínios com o objetivo de reduzir a velocidade dos ventos. 

Stipp (2001) elaborou uma carta (Figura 6) traçando um alinhamento nas 

áreas onde deveriam ser construídos: 

a) Construção de quebra-ventos em forma de “L”, com três espécies vegetais 

de altura distintas, nos seguintes locais: ao Sul e ao Norte da Universidade 

Estadual de Londrina; ao Sul do Shopping Center Catuaí, na Av. Madre 

Leonia Milito, entre o Residencial Morada do Sol e o Catuaí Shopping 

Center, nos espigões da área (locais considerados vazios urbanos); assim, 

nas ocorrências dos vendavais de direção Sudoeste e Sul, as áreas até 

então impactadas estariam protegidas. 

b) Utilização de técnicas adequadas para proteção nas atuais edificações 

localizadas nas áreas de risco; e nas futuras edificações. 

c) Reflorestamento nos espigões do relevo, conforme a Lei 4.771 do Código 

Florestal Brasileiro. 
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FIGURA 8 – Carta de alinhamento da construção de quebra-ventos no sudoeste de 
Londrina. Fonte: Stipp, M. F., 2001. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados analisados possibilitaram a identificação dos principais locais 

susceptíveis à ação de riscos urbanos, bem como à ação dos vendavais na região Sudoeste 

do município de Londrina. 
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As principais causas para os impactos dos vendavais dessa região foram a 

localização das edificações nas partes mais elevadas do relevo e a escassez da mata 

natural, ocasionada pelo desmatamento nos arredores das áreas urbanas e na própria zona 

rural. 

As obras de engenharia necessitam ter o cuidado de prevenir os 

problemas ambientais nos empreendimentos dos condomínios horizontais, evitando aterros 

clandestinos que diminuem a largura de rios, não construindo nas áreas de risco e 

respeitando principalmente as áreas das nascentes, preservando meandros, bem como a 

fauna e a flora locais. 

Um tratamento de esgoto e de galerias pluviais adequadas facilitará o 

aporte de lixo e de esgotos em direção aos rios ou lagos, resultando em águas mais limpas 

e sem problemas de poluição, evitando até a ocorrência de inundações durante os períodos 

chuvosos. 

Em todas as situações de construção dessas obras devem-se fazer 

estudos prévios, envolvendo as Ciências Ambientais que poderão assessorar os 

planejadores através de diagnósticos de grande utilidade para que não haja impactos 

ambientais e possam garantir uma durabilidade mais longa aos empreendimentos. 
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